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Abstract 

The purpose of this thesis is to study to what extent the UN millennium development goals 

have influenced Sweden’s development policy. The research method that I have used is a 

qualitative text analysis and I have studied the ideas in governmental texts and millennium 

development goals reports from 1995-2008. 

My hypothesis is that the basic ideas that has symbolized Sweden’s development policy has 

not changed much since the adoption of the millennium development goals in year 2000. This 

hypothesis is based on different ideas that the basic perspectives in international development 

policy are rather constant. 

My conclusion is that many of the areas that are affected by the millennium development 

goals already are prioritized areas within Swedish development policy, for example poverty 

reduction and gender equality. Therefore are these areas not influenced so much by the 

millennium development goals. A slightly stronger focus on international co-operation and 

sustainable development can be seen in the more recent material, where it’s possible that the 

millennium development goals have had some impact of this. 
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1. Introduktion 

Utvecklingsfrågor har sedan andra världskrigets slut varit en viktig del i de allra flesta länders 

utrikespolitik och i relationen mellan fattiga och rika länder så har biståndet varit en viktig 

faktor.
1
 Men trots detta så verkar skillnaderna mellan fattiga och rika att öka och inte minska.

2
 

För att göra något åt detta, togs under ett FN-toppmöte i september år 2000 ett beslut att 

försöka halvera fattigdomen i världen fram till år 2015.
3
 Under detta toppmöte så godkände 

FN:s generalförsamling ett antal globala utvecklingsmål, som sattes för att minska 

fattigdomen i världen. För att kunna nå upp till dessa mål så betonades att en gemensam 

internationell ansträngning krävdes.
4
  

De åtta millenniemålen är följande: 

1) Utrota extrem fattigdom 

2) Garantera grundskoleutbildning för barn 

3) Främja jämställdhet mellan könen och kvinnors egenmakt 

4) Minska barnadödligheten 

5) Förbättra mödrahälsan 

6) Bekämpa hiv/aids, malaria och andra sjukdomar 

7) Trygga en hållbar utveckling 

8) Utveckla ett globalt partnerskap för utveckling
5
 

Tanken med dessa millenniemål är att de ska göra det enklare för regeringar och 

organisationer i deras arbete med utvecklingsfrågor så att de ska kunna arbeta utifrån dessa 

avgränsade mål, inom den satta tidsramen samt att det enkelt ska gå att mäta hur arbetet med 

målen fortskrider.
6
 

När det gäller Sverige så finns det en stark tradition av engagemang i internationella 

utvecklingsorganisationer och den traditionen har utmärkts av en öppenhet gentemot tredje 

världen. Den svenska ståndpunkten på biståndsområdet skiljde sig ofta från andra västliga 

länder, bland annat relationen till länder i södra Afrika, Kuba, Vietnam och Centralamerika. 

                                                           
1
 Uhlin Internationella Relationer (2008)  s 295. 

2
 Ibid s 296. 

3
 http://www.fn.se/fn-info/verksamhetsomraden/utveckling-och-fattigdomsbekampning/millenniemalen/ 

4
 Odén (2006) s 126-127. 

5
 Ibid s 221. 

6
 http://www.fn.se/fn-info/verksamhetsomraden/utveckling-och-fattigdomsbekampning/millenniemalen/ 
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När det till exempel gäller avkoloniseringen av Afrika, så uppfattades Sverige som en 

självständig aktör, på grund av avsaknaden av en kolonial historia. Under kalla kriget blev 

sedan biståndspolitiken ett medel att främja vår alliansfrihet. Detta genom att föra en 

självständig biståndspolitik och inte ta tydlig ställning för varken öst eller väst.
7
  

Syftet för den svenska biståndspolitiken formulerades redan 1962 och innebar ”att höja de 

fattiga folkens levnadsnivå”.
8
 Tanken var att en utjämning mellan rika och fattiga länder 

skapade en grund för fredliga internationella relationer.
9
 

Gällande dagens internationella biståndspolitik så kom grunden att läggas under perioden 

efter andra världskriget. Det var då biståndsorganisationer och teorier gällande bistånd 

började diskuteras på allvar.
10

 

När det gäller det internationella utvecklingssamarbetet har det visat sig att de grundläggande 

aspekterna har varit relativt stabila över tid, medan trenderna har förändrats både i Sverige 

och internationellt.
11

 

Hur har då svensk biståndspolitik påverkats av FN:s millenniemål? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Odén och Stålgren Sverige i Världen (2007) s 164. 

8
 Ehrenpreis Bistånd på utvecklingens villkor  (2000) s 15-16. 

9
 Stokke (1978) s 256. 

10
 Odén (2006) s 41. 

11
 Ibid s 15. 
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1.1 Disposition  

Uppsatsen inleds med att jag i kapitel 1 presenterar en introduktion av uppsatsen samt dess 

disposition. I kapitel 2 förs en teoretisk diskussion som är grunden för uppsatsen och så 

presenteras hypotes som jag stödjer utifrån min teoretiska diskussion. En genomgång av 

biståndets historia beskrivs sedan i kapitel 3. Här går jag igenom både det svenska biståndets 

historia samt det internationella, för att på så sätt få en bakgrund till mitt valda uppsatsämne. I 

kapitel 4 presenterar jag mitt syfte, frågeställningar samt min avgränsning och definitioner. 

Tidigare forskning på området beskrivs i kapitel 5. I kapitel 6 finns en genomgång av val av 

metod och material. Här presenteras även mina analysscheman, som är skapade utifrån mina 

frågeställningar och mitt teoretiska resonemang. Mina analysscheman fungerar som ett 

redskap att studera valt material. Resultatredovisningen av min analys beskrivs i kapitel 7, där 

jag presenterar mitt resultat utifrån de fyra olika variabler som jag har valt att studera. Dessa 

är fattigdomsbekämpning, utbildning/jämställdhet, hälsa samt hållbar 

utveckling/internationellt samarbete. Slutligen avslutas uppsatsen med mina slutsatser i 

kapitel 8. 
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2. Teoretisk diskussion  

Inom det internationella utvecklingssamarbetet har de grundläggande perspektiven varit 

relativt stabila under årens gång enligt Bertil Odén, fil.lic. i freds- och utvecklingsforskning.
12

 

Odén beskriver de övergripande målen och tänkandet bakom biståndspolitiken som relativt 

oförändrade.
13

  

Till exempel så finns stora likheter mellan internationella deklarationer från 1940-talet och 

FN:s millenniemål från år 2000. Det går även att se på svensk nivå, där idéer från proposition 

1962:100, finns att återse i proposition 2002/03:122 Gemensamt ansvar: Sveriges politik för 

global utveckling. Däremot så har trenderna inom biståndet förändrats, genom att nya 

tillvägagångssätt har introducerats, nya mål har skapats och olika organisationer har förändrat 

sin inriktning.
14

 De olika faser och trender som har funnits inom biståndspolitiken innebär 

dock inte att en trend helt har ersatts av en ny. Istället så har den nya trenden byggts på den 

gamla, lager på lager.
15

 Ett exempel på detta är oberoendemålet som formulerades i 

proposition 1962:100. Under 1970-talet utökades dess innehåll och vid mitten av 1970-talet 

var oberoendemålet ”det främsta svenska biståndsmålet vid sidan av att främja ekonomisk och 

social rättvisa och jämlikhet”.
16

 Detta visar på att ett mål inte bara ersätts av ett nytt mål, utan 

istället utvidgas och utvecklas på grund av nya erfarenheter och trender i biståndsarbetet.  

Att den svenska biståndspolitiken till viss del har påverkats av förändringar i den nationella 

och internationella biståndsdebatten beskriver även Olav Stokke. Denna förändring tar sig 

dock endast utryck i små justeringar av målsättningar, principer och de motiveringar av 

biståndspolitiken som skapades redan i proposition 1962:100 enligt Stokke.
17

 

Det övergripande målet som beskrivs i propositionen från 1962 är ”att höja de fattiga folkens 

levnadsstandard”.
18

 Styrelsen för internationellt utvecklingsarbete, SIDA’s, övergripande mål 

beskrivs i en artikel från 2010. Målet för den svenska biståndspolitiken beskrivs där vara att 

skapa förutsättningar för fattiga människor att kunna förbättra sina levnadsvillkor.
19

 Detta är 

                                                           
12

 Odén (2006) s 15. 
13

 Ibid s 9. 
14

 Ibid s 15. 
15

 Ibid s 139-140. 
16

 Stokke (1978) s 260. 
17

 Ibid s 1. 
18

 Ehrenpreis Bistånds på utvecklingens villkor (2000)  s 15-16 
19

 http://www.sida.se/Svenska/Om-oss/Sa-arbetar-vi/Viktiga-omraden-for-utveckling/ 
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även huvudmålet i regeringspropositionen Politik för global utveckling från 2003.
20

 

Diskussionen gällande den svenska biståndspolitikens övergripande mål från år 1962 påvisar 

alltså stora likheter med den från 2000-talet, vilket stärker mitt teoretiska resonemang.  

Den officiella utvecklingspolitik som ledande stater och globala institutioner har bedrivit 

sedan 1980-talet har en nyliberal prägel, där tex avregleringar har betonats. Detta kunde ta sig 

uttryck på så sätt att ett skuldtyngt u-land var tvunget att accepterade ett 

strukturanpassningsprogram (SAP) för att få låna pengar av tex Internationella Valutafonden, 

IMF. Strukturanpassningsprogram innebär en minskning av statens inblandning i ekonomin. 

Istället skulle liberalisering och internationell handel främjas för att på så sätt underlätta för 

utländska investeringar. Under slutet av 1980- och 1990-talet kunde dock en minskning av 

strukturanpassningsprogram ses. Dessa ersattes sedan år 1999 av 

fattigdomsminskningsstrategier. Här finns ett mer socialt och samarbetsinriktat perspektiv, 

”åtminstone på det retoriska planet”. Det nyliberala tankesättet finns dock fortfarande kvar 

inom tex IMF:s utvecklingspolitik.
21

  

Enligt Anders Uhlin, docent och lektor, så har procenten villkorat bistånd, såsom IMF:s 

strukturanpassningslån, ökat sedan 1980-talet.
22

 Detta innebär att den nyliberala politiska 

präglen är fortsatt stark inom biståndspolitiken. 

På den internationella arean gällande utvecklingsfrågor så är detta ytterligare ett exempel på 

att de grundläggande aspekterna har varit relativt stabila över tid. Trots att förändringar och 

nya trender har kommit, så kanske detta mest är på ett retoriskt plan. Även om olika program 

byter namn, nya arbetsformer och samarbetsvillkor förändras, så finns ändå  i praktiken en 

grund för utvecklingspolitiken som är relativt oförändrad. Vilket i det här fallet innebär att ett 

nyliberalt perspektiv fortfarande är relativt starkt inom det internationella 

utvecklingsamarbetet. 

Min hypotes är att de grundläggande idéer som har utmärkt den svenska biståndspolitiken inte 

har förändrats nämnvärt sedan införandet av FN:s millennniemål, vilket jag stödjer utifrån det 

teoretiska resonemang som har förts här.  

                                                           
20

 Odén (2006) s 134. 
21

 Uhlin Internationella relation (2008)  s 306-308. 
22

 Ibid s 310. 
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Om min hypotes ska få stöd så innebär det att det är samma grundläggande idéer som präglar 

den svenska biståndspolitiken både före- och efter införandet av FN:s milllenniemål. Men om 

det däremot visar sig att det har skett en förändring av idéer i den svenska biståndspolitiken 

efter år 2000, vilket innebär att traditionellt viktiga områden har fått ge vika för 

millenniemålen, så innebär det att min hypotes inte får stöd.  
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3.  Biståndets historia 

Perioden efter andra världskriget var den tid då biståndets grund lades och erfarenheter från 

Marshallhjälpen kunna utnyttjas i framtida biståndsarbete.
23

  Det var Marshallhjälpen som 

efter andra världskrigets slut bidrog till att bygga upp Europa. Efter krigslutet, 1945, bildades 

även Förenta Nationerna, FN, och den första biståndsinriktade avdelningen startades 1949.
24

 

Perioden från 1945 fram till 1960-talet kom att kännetecknas av utvecklingsmål som innebar 

ökad ekonomisk tillväxt, vilket skulle främjas genom industrialisering/modernisering.  

Det svenska biståndet hade sin grund i folkrörelserna och startade genom att Sverige gav stöd 

till FN:s biståndsprogram. Under 1950-talet så förespråkade FN att medlemsstaterna skulle 

skapa kommittéer på nationell nivå för att det tekniska biståndet skulle kunna organiseras. 

Sverige bildade därför 1952 en kommitté för dettta ändåmål, kommittén bestod av olika 

organisationer och folkrörelser.
25

 

Sverige har sedan tidigt visat ett starkt engagemang i olika internationella 

utvecklingsorganisationer. Viktiga personer som påverkat denna tradition är bland annat Dag 

Hammarskjöld som under en period var FN:s generalsekreterare, samt Olof Palme och hans 

politik som kännetecknades av en lyhördhet gentement tredje världen. Den svenska 

ståndpunkten skiljde sig ofta från andra västländers, särskilt relationen med länder såsom 

Kuba, Vietnam och länderna i södra Afrika. I och med att Sverige inte hade någon kolonial 

historia sågs landet som en självständig partner och detta skapade trovärdighet i samarbeten. 

Svenskt bistånd var därför efterfrågat.
26

 Palme’s linje innebär också att Sverige ”öppnade för 

bland annat direkt humanitärt bistånd till befrielserörelser”.
27

 

Den svenska linjen har dock förändrats under årens gång. Sveriges medlemskap i Europeiska 

Unionen, EU, år 1995, innebär att Sveriges utrikespolitik numera skapades ihop med de 

övriga medlemsländerna.
28

 Detta går att se i FN:s generelförsamling där Sveriges 

röstningsbeteende har förändrats. Det är inte lika vanligt förekommande idag att Sverige 

                                                           
23

 Odén (2006) s 41. 
24

 Ibid 44-45. 
25

 Ibid s 52. 
26

 Odén och Stålgren Sverige i världen (2007) s 164. 
27

 Ibid s 170. 
28

 Brommesson Sverige i världen (2007) s 131. 
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röstar som staterna i tredje världen. Istället röstar Sverige i högre utsträckning på samma sätt 

som andra väststater.
29

  

Grundtanken med EU’s biståndspolitik är dock att kommissionen och medlemsländerna ska 

försöka koordinera sitt arbete och att kommissionen ska komplettera det biståndsarbete som 

medlemsländerna bedriver.
30

 

Sveriges brist på en kolonial historia är något som skiljer sig från många av EU:s 

medlemsländer. Frankrike och Storbritannien var några av de stater som under 1950- och 

1960-talen avvecklade många av sina tidigare kolonier. Portugal gav även de sina koloniala 

stater i Afrika självständighet under 1970-talet.
31

  

1960-talet uttalades att vara utvecklingsårtiondet av FN:s generalförsamling. På grund av allt 

fler biståndsgivare och olika FN organ så blev samordningen av biståndet en aktuell fråga. 

Allt sedan dess så har samordningen av biståndet varit något som ständigt behövts förbättras. 

Men det är först i och med millenniemålen som några centrala framsteg har observerats.
32

 I 

Sverige kom under 1960-talet två regeringspropositioner gällande biståndsområdet. 

Proposition 1962:100 hade målet ”att höja de fattiga folkens levnadsnivå”.
33

 Dess sociala och 

ekonomiska prägel fanns sedan kvar i proposition 1968:100 och de tidigare satta målen 

bekräftades.
34

 

År 1965 bildades också Styrelsen för Internationellt utvecklingssamarbete, SIDA. SIDA 

försökte bland annat att koncentrera verksamheten till vissa geografiska områden samt att 

satsa på tre huvudområden: undervisning, hälsovård och familjeplanering.
35

 När SIDA 

bildades så fick det en stor självständighet gentemot UD. I många andra västländer skapades 

en ny biståndsavdelning på utrikesdepartementet. Men i Sverige bildades NIB, senare SIDA, 

som en helt ny myndighet, med stor självständighet särskilt under de första åren. Denna 

självständighet är dock inte lika tydlig idag, detta på grund av ett ökat bistånd och ”en allt 

tydligare koppling mellan traditionellt bistånd och andra politikområden”.
36

  

                                                           
29

 Ibid s 146. 
30

 Odén och Stålgren Sverige i världen (2007) s 165. 
31

 Karlström (1996) s 29. 
32

 Odén (2006)  s 60-61. 
33

 Stokke (1978) s 8. 
34

 Ibid s 9. 
35

 Odén (2006) s 68. 
36

 Odén och Stålgren Sverige i världen (2007) s 171-172. 
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Under 1970-talet började mer hänsyn tas till hur biståndet fördelades inom länderna och 

mellan länderna. Kritik riktades också mot ”att likställa utveckling med ekonomisk tillväxt”.
37

 

Ett perspektiv som växte sig fram under 1970-talet var beroendeskolan, som ansåg att u-

länderna måste ta avstånd från i-länderna och istället bygga upp sin egen industri för att 

använda vinsten av detta i det egna landet.
38

  I Sverige diskuterades vilka länder som 

samarbete bäst kunde bedrivas med, för att på så sätt kunna hjälpa de allra fattigaste. 

Biståndets fyra mål, som var tillväxt, fördelning, oberoende och demokrati var också aktuella 

ämnen på agendan.
39

  Två av dessa fyra svenska biståndsmål var vid mitten av 1970-talet 

Sveriges främsta biståndsmål, nämligen oberoende och social fördelning. Oberoendemålet 

innebar att den svenska biståndspolitiken ” skall bidra till att främja oberoende i den tredje 

världen”.
40

 

De stora konferenser som har hållits sedan början av 1970-talet har gett intryck på den 

svenska biståndsdebatten. Men Sverige har också påverkat innehållet på dessa konferenser, 

tex Stockholmskonferensen om miljö 1972. Där miljöaspekten för första gången på allvar in i 

biståndsdebatten.
41

  

År 1980 kom den så kallade Brandt-rapporten där balansen mellan nord- och syd redovisades. 

För att kunna förbättra detta fanns rekommendationer på att t.ex. satsa på de allra fattigaste 

länderna och att ha en mindre grad av protektionism. Omfattande resursöverföringar från nord 

till syd för att på så sätt kunna främja utvecklingen i syd rekommenderades också.
42

 Ett 

problem som uppstod var att allt fler länder fick svårigheter med att betala sina 

utlandsskulder, vilket ledde till en skuldkris. Detta i sin tur innebar att u-länder blev allt mer 

beroende av att acceptera de villkor som IMF och Världsbanken satte, för att på så sätt få 

lån.
43

 

Den svenska biståndspolitiken under 1980-talet kom allt mer att närma sig OECD-länderna, 

vilket t.ex. kunde ses i att Sverige inte längre var lika kritiskt mot IMF och Världsbanken utan 

istället alltmer godkände deras förslag.
44

  

                                                           
37

 Odén (2006) s 73. 
38

 Ibid s 74. 
39

 Ibid s 84-85. 
40

 Stokke (1978) s 12 
41

 Odén och Stålgren Sverige I världen (2007) s 169. 
42

 Odén (2006) s 93-94. 
43

 Ibid s 95-96. 
44

 Ibid s 101- 103. 
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1990-talet och kalla krigets slut innebar att demokrati, mänskliga rättigheter och god 

samhällsstyrning fick ökad betydelse inom biståndsområdet.
45

 Att ge bistånd som stöd till 

konflikthantering i länder blev en viktig del. 
46

 Sveriges biståndspolitik under 1990-talet 

följde den internationella linjen, med fokus på demokrati, mänskliga rättigheter och god 

samhällsstyrning.
47

 

De fem första åren på 2000-talet var två frågor extra viktiga på den internationella agendan. 

Första frågan gällde hur fattigdom kan minskas genom ekonomisk tillväxt på ett effektivare 

sätt och ” hur sambanden mellan bistånd, tillväxt och fattigdomsbekämpning ser ut”. För det 

andra hur samordningen av bistånd från olika givare kan bli bättre och hur biståndet kan 

användas av mottagarländernas egna institutioner.
48

 

År 2000 sattes också Millenniemålen, med målet att minska fattigdomen i världen. Fokus i 

målen var mänskliga rättigheter, konfliktförebyggande och demokratisk samhällsstyrning, så 

trenderna från 1990-talet fortsatte in i 2000-talet.
49

 Sverige fortsatte att följa de internationella 

trenderna och regeringen var starkt positiv till Millenniemålen. Regeringspropositionen, 

Politik för global utveckling, kom 2003 och det övergripande målet i propositionen var hur 

förutsättningar för fattiga människor att få bättre levnadsvillkor skulle kunna skapas.
50

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45

 Odén och Stålgren, Sverige I världen (2007) s 165 
46

 Odén (2006)  s 115. 
47

 Ibid s 121. 
48

 Ibid 125-126. 
49

 Ibid s126-127. 
50

 Ibid s 133-134. 
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4. Syfte och frågeställningar 

4.1 Syfte 

Mitt syfte är att beskriva i vilken utsträckning svensk biståndspolitik har präglats av FN:s 

millenniemål, och i så fall på vilket sätt den förändringen har sett ut.  

4.2 Frågeställningar 

- Vilka idéer kännetecknar svensk biståndspolitik? 

- På vilket sätt med avseende på politikområden skiljer sig svensk biståndspolitik före 

jämfört med efter implementeringen av FN:s millenniemål? 

- Vad för slags samarbeten bedrivs inom svensk biståndspolitik före jämfört med efter 

FN:s millenniemål?  

4.3 Avgränsning och definitioner 

Utifrån mitt syfte och mina frågeställningar så har jag valt att lägga fokus på 2000-talet och 

hur millenniemålet har präglat den svenska biståndspolitiken under den här period. För att 

kunna se i vilken utsträckning som millenniemålen har präglat biståndspolitiken under 2000-

talet måste jag dock ha något att jämföra med. Därför har jag valt att studera den svenska 

biståndspolitiken från 1995-2008, för att på så sätt kunna följa utvecklingen innan 

millenniemålen sattes samt hur utvecklingen har sett ut efter införandet av millenniemålen. 

I uppsatsen så kommer begreppen bistånd och utvecklingssamarbete att användas synonymt. 

Innebörden av dessa begrepp som jag använder är ”en överföring av resurser som gåva eller 

lån på särskilt förmånliga villkor”.
51
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5. Tidigare forskning 

Hur ser då dagens forskningsdiskurs ut på biståndsområdet och framför allt gällande 

millenniemålen? 

Jan Vandemoortele skriver i artikeln ”MDGs: Misunderstood targets?” att millenniemålen i 

sig är en förlängning och bygger på globala trender från 1970- och 1980-talet som nu har 

blivit satta att uppnås till år 2015. Han beskriver att dessa kvantitativa mål är satta enligt 

globala trender och inte tar hänsyn till historiska förrutsättningar och trender för specialla 

regioner. Därför ska det inte heller ses som en överaskning att flertalet länder inte kommer att 

uppnå millenniemålen i och med att målen inte var satta specifikt för individuella länder. 

Detta är alltså ingen misslyckande enligt Vandemoortele. Han betonar dock att 

millenniemålen spelar en viktig roll som en global måttstock på utveckling, men att 

individuella länders utveckling inte ska bedömas så hårt utifrån dessa mål.
52

  

En liknande åsikt har William Easterly, som i en artikel från 2009 beskriver millenniemålen 

och dess påverkan på Afrika. Där diskuterar han utformningen av millenniemålen samt 

påståendet att Afrika inte kommer att uppnå något av de åtta målen fram till 2015. Easterly 

menar att utformningen av millenniemålen gör att situationen i Afrika ser värre ut än vad den 

i verkligheten är.
53

  

Ytterligare en artikel med en något kritisk bild av millenniemålens utformning är ” The 

Millennium development goalposts: Researching the score on and off the field” av Jill 

Bradbury och Jude Clark. I artikeln diskuterar författarna hur millenniemålen ger en till synes 

omfattande bild av vad som kännetecknar utveckling, men de påpekar att det finns många 

brister i denna beskrivning. Millenniemålen är av olika slag och befinner sig inte heller på 

samma nivå i föreställningen av vad som är utveckling.
54

 Gällande utformningen av 

millenniemålen, anser författarna att målen är formulerade som en slutpunkt för 

biståndsarbetet. Men att de fungerar mer som regler som möjliggör ingripande och forskning 

på området.  De föreslår därför att millenniemålens utformning måste förändras, för att på så 

sätt även möjliggöra för andra typer av praktiskt och teoretiskt engagemang. Ytterligare 
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analys och studier av bakomliggande faktorer gällande till exempel fattigdom måste därför 

göras enligt Bradbury och Clark.
55

 

6. Metod och Material 

6.2 Metod 

Då mitt syfte är att beskriva i vilken utsträckning svensk biståndspolitik har präglats av FN:s 

millenniemål och då en av mina frågeställningar är; vilka idéer som kännetecknar svensk 

biståndspolitik, så anser jag att en idénanalys är en användbar metod för att genomföra min 

studie. I en idéanalys så är det centrala idéerna och det spelar mindre roll vem som tar upp 

idéerna.
56

 Detta är något som stämmer bra överens med min studie där jag framförallt 

fokuserar på idéerna inom biståndspolitiken. Det finns olika typer av idéanalys och då mitt 

syfte är av beskrivande karaktär så är en beskrivande idéanalys passande. Inom den 

beskrivande idéanalysen så studeras förekomsten av olika idéer.
57

 Genom att studera 

förekomsten av idéer, så kan jag se om dessa idéer är inspirerade av FN:s millenniemål eller 

inte. En fördel med att välja idénanalys som metod är att den fokuserar på innebördsaspekten i 

texten som studeras.
58

 Detta är av stor vikt i min studie, då innebörden av texternas idéer inom 

biståndspolitiken studeras och analyseras utifrån millenniemålen. Idéanalysen är en typ av 

kvalitativ textanalys, vilket är fördelaktig då jag vill studera helheten i texterna samt att det 

jag studerar kan vara latent, dvs. dolt under ytan.
59

 

När det gäller val av fall så har jag valt att studera ett enskilt land, därför är en fallstudie 

passande. I en fallstudie så studeras de analysenheterna som är utvalda inom en och samma 

kontext, i mitt fall Sverige.
60

 Mitt val av att studera Sverige beror på den bild som har 

beskrivits tidigare i uppsatsen, nämligen att Sverige bedrivit en relativt självständig 

biståndspolitik. Det kan bli tydligare att se ett resultat i valet av ett land med en tradition av en 

självständig politik istället för ett land som tex har en kolonial historia och tydliga intressen 

att ta hänsyn till i sin politik. Eventuella förändringar som går att urskilja i den biståndspolitik 

Sverige driver kan då enklare kopplas till om de är präglade av millenniemålen. 
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Jag har sedan valt att använda mig utav dimensioner som analysverktyg. I en beskrivande 

analys är det av stor vikt att skapa ett analysverktyg som kan hjälpa mig att studera de viktiga 

aspekterna av mitt forskningsområde, för att på så sätt fungera som ett slags styrinstrument.
61

 

När det gäller val av analysverktyg så är dimensioner mer allmänt hållna.
62

 I jämförelse med 

idealtyper så krävs inte heller samma precision vid användandet av dimensioner.
63

 Jag tror att 

det är en fördel för mig att inte ha allt för preciserade analysverktyg, utan istället ha mer 

öppna dimensioner. Fördelar med detta är att jag genom det öppna förhållningssättet låter 

innehållet i materialet påverka i större utsträckning. Det görs då tidigt en allmän avgränsning, 

i mitt fall utifrån millenniemålen, och sedan analyseras texterna mer förutsättningslöst.
64

 Det 

har dock riktats kritik mot användandet av dimensioner, nämligen att de inte är tillräckligt 

heltäckande, men detta hoppas jag inte vara något problem.
65

 Detta på grund av att jag tydligt 

utgår från millenniemålen i skapandet av mina dimensioner och variabler och att det är just 

millenniemålen som är det jag studerar. Då har jag en tydlig avgränsning och ett bra 

styrinstrument.  

De dimensioner som jag kommer att studera är värdepremisser, verklighetsomdömen och 

rekommendationer. Genom värdepremisser vill jag se vilken syn och vilket värde Sverige 

lägger på biståndspolitiken. Genom detta kan jag få svar på min frågeställning angående vilka 

idéer som kännetecknar svensk biståndspolitik. Verklighetsomdömen ska ge en bild av hur 

biståndspolitiken ser ut, t.ex. vilka samarbeten som bedrivs. Fokus här ligger på om det finns 

några eventuella teorier som ligger bakom de svenska åtgärderna inom biståndet. På så sätt är 

det förhoppningsvis möjligt att urskilja olika typer av perspektiv som kännetecknar Sveriges 

biståndspolitik. Avslutningsvis kan jag genom rekommendationer studera vilka ambitioner 

och planer Sverige har för biståndspolitiken. En åtskillnad mellan verklighetsomdömen och 

rekommendationer är därför att jag i verklighetsomdömen fokuserar på aktuella åtgärder till 

skillnad från rekommendationerna där eventuella framtida satsningar studeras. 

Rekommendationerna kan på så sätt ge en bild av om området är prioriterat eller inte. Men 

samtliga mina frågeställningar berör alla mina dimensioner i olika grad.  I och med dessa tre 

dimensionerna är min förhoppning att kunna studera och jämföra de olika delarna. 
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Eftersom biståndsområdet är ett stort område har jag valt att studera fyra olika variabler. Då 

min utgångspunkt är de åtta millenniemålen och hur de har präglat den svenska 

biståndspolitiken, så har jag valt att skapa mina variabler utifrån millenniemålen. Då har jag 

ett tydligt analysverktyg och kan utgå ifrån dessa i min studie och får på så sätt en tydlig 

koppling till mitt syfte. Eftersom vissa av millenniemålen berör liknande områden har jag valt 

att föra samman vissa av målen till en variabel. 

Mina fyra variabler är därför följande; 

- Fattigdomsbekämpning 

- Utbildning/Jämställdhet 

- Hälsa 

- Hållbar utveckling/Internationellt samarbete 

Fattigdomsbekämpning kan ses som huvudmålet med biståndsarbetet och berör det första 

millenniemålet. Utbildning och jämställdhet har jag fört ihop till en variabel då mål nummer 

två, grundskoleutbildning för alla barn, kan sägas ha en jämställdhetsaspekt, nämligen att 

både flickor och pojkar ska ha tillgång till utbildning. Till denna variabel kan även mål 

nummer tre, att främja jämställdhet och kvinnors makt, kopplas. Millenniemålet gällande 

förbättrad mödravårdhälsan har även det en jämställdhetsaspekt. Min variabel gällande hälsa, 

berör mål nummer fyra, fem och sex, minskad barnadödlighet, bättre mödrahälsa samt 

bekämpning av Hiv/Aids och andra sjukdomar. Den sista variabeln, hållbar 

utveckling/internationellt samarbete är tänkt att ta upp de två sista millenniemålen, att trygga 

en hållbar utveckling och att skapa ett globalt samarbete för att uppnå denna utveckling. 

Internationellt samarbete är något som beskrivs behövas för att kunna uppnå samtliga 

millenniemålen och är på så sätt relevant för alla millenniemål. Men det är särskilt relevant 

för skapande av ett globalt partnerskap och för att kunna trygga en hållbar utveckling. Därför 

för jag samman de två sista millenniemålen i min variabel hållbar utveckling/internationellt 

samarbete. 
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6.3 Analysscheman 

Dimension Variabel Kategorier 

Värdepremiss 

 

Fattigdomsbekämpning Värdet av 

fattigdomsbekämpning 

Verklighetsomdöme 

 

Fattigdomsbekämpning Teorier kring de aktuella 

åtgärder som finns gällande 

fattigdomsbekämpning 

Rekommendationer Fattigdomsbekämpning Ökad satsning 

Oförändrad satsning 

Minskad satsning 

 

Dimension Variabel Kategorier 

Värdepremiss 

 

Utbildning/Jämställdhet Värdet av 

utbildning/jämställdhet 

Verklighetsomdöme 

 

Utbildning/Jämställdhet Teorier kring de aktuella 

åtgärder som finns gällande 

utbildning/jämställdhet 

Rekommendationer Utbildning/Jämställdhet Ökad satsning 

Oförändrad satsning 

Minskad satsning 
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Dimension Variabel Kategorier 

Värdepremiss 

 

Hälsa Värdet av en satsning på 

god hälsa 

Verklighetsomdöme 

 

Hälsa Teorier kring de aktuella 

åtgärder som finns inom 

hälso-aspekten 

Rekommendationer Hälsa Ökad satsning 

Oförändrad satsning 

Minskad satsning 

 

Dimension Variabel Kategorier 

Värdepremiss 

 

Hållbar 

utveckling/Internationellt 

samarbete 

Värdet av en hållbar 

utveckling/Internationellt 

samarbete 

Verklighetsomdöme 

 

Hållbar 

utveckling/Internationellt 

samarbete 

Teorier kring de aktuella 

åtgärder som finns gällande 

en hållbar 

utveckling/interntaionellt 

samarbete 

Rekommendationer Hållbar 

utveckling/Internationellt 

samarbete 

Ökad satsning 

Oförändrad satsning 

Minskad satsning 
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6.4 Material 

Det material som jag har valt att använda mig utav har jag framförallt hittat på regeringens 

respektive riksdagens hemsidor. Då jag är ute efter att studera Sveriges officiella 

biståndspolitik har jag valt att rikta in mig på handlingar från regeringen, då det är regeringen 

som styr landet.
66

 Därför har jag bland annat valt att studera propositioner och skrivelser inom 

biståndsområdet. De propositioner som jag har valt att studera är: 

- Proposition 1995/96:153 Jämställdhet som ett nytt mål för Sveriges internationella 

utvecklingssamarbete 

- Proposition 2002/03:122 Gemensamt ansvar: Sveriges politik för global utveckling 

De skrivelser jag har valt är följande: 

- Skrivelse 2007/08:89, Sveriges politik för global utveckling 

När det gäller Millenniemålen så ska dessutom alla länder rapportera till FN hur de arbetar för 

att uppnå Millenniemålen. Sverige har gjort detta två gånger, år 2004 och 2006, och jag har 

valt att studera både dessa rapporter. 
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7. Resultatredovisning 

7.1 Fattigdomsbekämpning 

Värdepremiss 

När det gäller värdepremiss så har jag valt att studera synen på fattigdomsbekämpning och 

vilket värde fattigdomsbekämpning tillskrivs. I proposition 1995/96:153 står det att Sveriges 

huvudmål inom det internationella utvecklingssamarbetet är att levnadsnivån för de fattiga ska 

höjas.
67

 Då detta är det övergripande målet så talar det för att fattigdomsbekämpning har ett 

väldigt högt värde. Det förklaras dock sedan att detta mål tillkom redan 1962
68

, vilket visar att 

det har varit ett mål sedan lång tid tillbaka och inte är en ny idé. 

I proposition 2002/03:122 ligger ”fokus på fattiga människor och länder” och de fattigas 

perspektiv ska genomsyra politiken.
69

 Det förklaras sedan att över en miljard människor varje 

dag måste kämpa för sin överlevnad
70

, något som inte är moraliskt försvarbart. Även här läggs 

alltså ett stort värde på fattigdomsbekämpning. Fattigdom beskrivs sedan vara orsak till andra 

problem, såsom miljöförstöring, på grund av att människor som lever i fattigdom är tvungna 

att använda de begränsade resurser de har.
71

 Detta visar på att fattigdomsbekämpning är 

viktigt, eftersom det också påverkar andra områden. 

I millenniemålsrapporten ”Making it Happen” från 2004 lägger Sverige ett stort värde på 

fattigdomsbekämpning, vilket följande citat påvisar ”Sweden emphasizes the importance of a 

strong poverty reduction focus..”
72

 Det förklaras också att fattigdomsbekämpning har varit i 

fokus i svenskt biståndsarbete ända sedan 1962.
73

 Synen på utvecklingssamarbetet är att det 

behöver bli mer effektivt. Detta kan uppnås genom ett bättre fokus på fattigdomsbekämpning, 

bättre samverkan mellan givarländer samt enklare och mer harmoniserade hjälp procedurer.
74

 

I Sveriges millenniemålsrapport ”Tillsammans mot 2015”, förklaras åter igen att Sveriges 

politik skall ha ”fattiga människors perspektiv på utveckling”. Fattigdom beskrivs vara 
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”mångdimensionell, situationsspecifik och dynamisk”.
75

 Människor som lever i fattigdom 

skall inte ses som overksamma mottagare av hjälp, utan de skall ses som verksamma aktörer 

delaktiga i arbetet för att minska fattigdomen.
76

 I rapporten förklaras också att 

fattigdomsbekämpning har varit det huvudsakliga målet för utvecklingssamarbetet i Sverige 

hela tiden. Men att detta har stärks ytterligare ”genom den nya politiken för global 

utveckling”.
77

 Sedan 2004 har det särskilt satsas på sysselsättning, som anses vara en viktig 

länk mellan ekonomisk tillväxt och fattigdomsminskning. Detta på grund av att en 

arbetsmarknad som fungerar kan bidra till att minska fattigdomen i landet.
78

 

I skrivelsen 2007/08:89 Sveriges politik för global utveckling beskrivs att globaliseringen ger 

möjligheter för fattiga människor att kunna skapa sig bättre levnadsvillkor. 

Fattigdomsbekämpningen måste inriktas på individerna och deras möjlighet att förbättra sin 

levnadsstandard. Även här står att ekonomisk tillväxt är viktigt för fattigdomsbekämpning.
79

 

Utrotningen av fattigdom beskrivs också som ”en av mänsklighetens största moraliska, 

politiska och ekonomiska utmaningar”.
80

 Vilket visar på att ett högt värde läggs på 

fattigdomsbekämpning. Det stora värdet som fattigdomsbekämpning har, visar sig också på 

att det fortfarande är det övergripande målet och en central utgångspunkt för den svenska 

utvecklingspolitiken.
81

  

För att sammanfatta så tillskrivs fattigdomsbekämpning ett högt värde i samtliga texter. 

Verklighetsomdöme 

Här studeras regeringens åtgärder när det gäller fattigdomsbekämpning och om det finns 

några bakomliggande teorier för detta arbete. 

I proposition 1995/96:153 står det att jämställdhetsfrågan är ett viktigt perspektiv i arbetet för 

att kunna lösa globala problem såsom fattigdom.
82

 Fattigdom berör också till väldigt stor del 

kvinnor och orsakerna varför många kvinnor lever i fattigdom varierar från grupp till grupp. 

Det betonas att i jakten på att ”nå långsiktiga lösningar på fattigdomsproblemet är det därför 
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nödvändigt att i all analys utgå från att kvinnor och män ofta lever under skilda 

livsbetingelser”.
83

  

Enligt proposition 2002/03:122 så är det viktigt att inse att utveckling aldrig kan skapas 

utifrån. Därför skall det fokuseras på fattiga människors erfarenheter, för att de själva ska 

kunna skapa en bättre utveckling.
84

 För att ett land ska kunna ta sig ur fattigdom krävs 

ekonomisk tillväxt. Den ekonomiska tillväxten måste dock gagna de fattiga, därför behövs 

bland annat en fungerande marknadsekonomi och institutioner.
85

 Genom att skapa möjligheter 

att delta i den ekonomiska tillväxten för den fattiga delen av befolkningen, så kan också 

tillväxten bli ett verktyg för fattigdomsbekämpning.
86

  

I fattigdomsbekämpningsarbetet ska Sverige samverka internationellt och det betonas att ”den 

svenska politiken bör bidra till uppfyllandet av FN:s millenniedeklaration och 

millennieutvecklingsmålen”.
87

 Politiken ska genomsyras av de fattigas perspektiv och folkliga 

organisationer med en förankring hos just de fattiga är ett bra tillvägagångssätt.
88

 Regeringen 

anser också att Sverige bör agera för att de fattiga länderna ska få ett ökat inflytande. Detta 

ska ske genom att regeringen i de fattiga länderna tar ansvaret att bedriva ”en sund ekonomisk 

politik”.
89

 Sveriges stöd till fattigdomsbekämpning går främst genom EU och de 

internationella finansiella organisationerna.
90

  

I propositionen beskrivs också att det idag finns ett tydligt samband ”mellan fred, demokrati, 

fattigdomsminskning och utveckling”. På grund av detta är även säkerhetspolitiken en viktig 

del i den globala utvecklingspolitiken.
91

 

I millenniemålsrapporten ”Making it Happen” från 2004 beskrivs att Sverige idag inte kräver 

att utvecklingsländer ska betala tillbaka sina stora biståndslån utan istället ges ekonomisk 

hjälp liksom budgethjälp för att hjälpa de fattiga skuldsatta länderna.
92

 För att kunna uppnå 

millenniemålet att halvera fattigdomen i världen till år 2015 måste Sverige tillsammans med 

andra länder skapa tillfällen för fattiga män och kvinnor att kunna förbättra sin 

                                                           
83

 Ibid s 4. 
84

 Proposition 2002/03:122 s 7. 
85

 Ibid s 16. 
86

 Ibid s 27. 
87

 Ibid s 19 
88

 Ibid s 22. 
89

 Ibid  s 43. 
90

 Ibid s 43. 
91

 Ibid s 8. 
92

 Millenniemålsrapporten ”Making it Happen” s 15. 



25 
 

levnadssituation. Ett särskilt fattigdomsperspektiv har också implementerats inom den 

svenska utvecklingsarbetet.
93

  

I millenniemålsrapporten ”Tillsammans mot 2015”så är den svenska 

verklighetsuppfattningen ”att fattigdom är mångdimensionell, situationsspecifik och 

dynamisk”. Samstämmiga åtgärder mellan olika politikområden behövs därför.
94

 En teori som 

också beskrivs är att internationell handel kan skapa möjligheter till ekonomisk utveckling i 

utvecklingsländer och att det i sin tur kan skapa en hållbar fattigdomsminskning.
95

 Det behövs 

också förbättrade  förutsättningar för företagande i och med att den privata sektorn skapar 

mest arbetstillfällen i de fattigaste länderna enligt rapporten.
96

  

 

Det beskrivs också att det ofta finns ett samband mellan brist på demokrati och fattigdom, 

som leder till bristande säkerhet och konflikter. Därför genomförs politiken utifrån ett 

helhetsperspektiv, som bland annat innebär ett långsiktigt bistånd samt åtgärder inom olika 

politikområden.
97

. Det förklaras också att det idag ges skuldlättnader och budgetstöd till 

fattiga länder som är skuldsatta.
98

  

 

I regeringens skrivelse 2007/08:89 förklaras att politiken ska inriktas på att hjälpa de fattiga 

länderna i deras olika utmaningar, främja en samverkan mellan olika politikområden samt 

”hantera utvecklingshämmande politik i Sverige och inom EU.
99

 Globaliseringen anses skapa 

nya möjligheter för fattiga människor att kunna förbättra sin situation.
100

 Ekonomisk tillväxt 

anses också vara av stor vikt för fattigdomsbekämpning.
101

 

För att sammanfatta så finns det i samtliga texter, med undantag av proposition 1995/96:153, 

ett teoretiskt resonemang som betonar vikten av internationell samverkan, förbättrad nationell 

samverkan och ett helheltsperspektiv där integration av olika politikområden anses 

betydelsefullt i fattigdomsbekämpningen. Det fokuseras också på att nå de som berörs av 

fattigdom på individnivå och få dem mer delaktiga i att själva kunna förbättra sina 
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levnadssituation. Det som skiljer proposition 1995/96:153 är att det här fokuseras mer hur ett 

jämställdhetsperspektiv ska ge lösningar för fattigdomsbekämpningen.  

Rekommendationer 

Med denna dimension undersöker jag om en ökad satsning, oförändrad situation eller en 

minskad satsning förespråkas. I Proposition 1995/96:153 tas jämställdhet upp som ett nytt 

biståndsmål, dock påpekas att de olika målen gemensamt ska samverka för att uppnå det 

övergripande målet, som är att höja de fattigas levnadsnivå.
102

 Det hänvisas i propositionen 

till FN:s  kvinnokonferens år 1995, där det konstaterades ”att kvinnor utgör en 

oproportionerligt stor del av världens fattiga”.
103

 Detta innebär att en satsning på jämställdhet 

och kvinnor, i praktiken innebär en satsning på de allra fattigaste. Vilket innebär att 

jämställdhetssatsningen även innebär en ökad satsning inom fattigdomsbekämpningen. 

I proposition 2002/03:122 så förklaras att utvecklingsländerna måste få bättre förutsättningar 

att kunna dra nytta av internationell handel. Sverige ska genom EU fortsätta att verka för t.ex. 

en öppnare handel som gynnar fattiga människor.
104

 Detta anser jag vara en typ av satsning 

inom fattigdomsbekämpningen. I och med att detta beskrivs som ett fortsatt arbete, tyder det 

på att en oförändrad satsning rekommenderas. 

I millenniemålsrapporten ”Making it Happen”, står att Sverige är beredda att ge ytterligare 

300 miljoner kronor till HIPC Trust Fund, som är ett skuldsaneringsinitiativ, inriktat på att 

minska fattigdomen i de allra fattigaste länderna.
105

 Under 2004 var det svenska biståndet 

0,87 procent av BNP och målet på 1 procent av BNP kommer enligt rapporten att nås år 

2006.
106

 Sverige ger alltså mer pengar till bistånd och de allra fattigaste och mest skuldsatta 

utvecklingsländer. Det fortsatta målet är att 1 procent av BNP ska gå till utvecklingsbistånd. 

Detta är tecken på att en ökad satsning på fattigdomsbekämpning rekommenderas.  

De rekommendationer som ges i millenniemålsrapport ”Tillsammans mot 2015” beskriver att 

Sverige vill bidra ytterligare till HIPC Trust Fund, som är ett skuldsaneringsinitiativ för tungt 

                                                           
102

 Proposition 1995/96:153 s 1. 
103

 Ibid s 4. 
104

 Proposition 2002/03:122  s 37. 
105

 Millennemålsrapporten ”Making it Happen” s 16. 
106

 Millennemålsrapporten ”Making it Happen” s 11. 



27 
 

skuldsatta fattiga länder.
107

 Detta innebär en ökad eller åtminstone oförändrad satsning 

gällande fattigdomsbekämpning. 

I regeringens skrivelse 2007/08:89 förklaras hur Sverige mer effektivt ska kunna ”bidra till en 

rättvis och hållbar global utveckling som innebär att fattiga människor mer framgångsrikt kan 

dra nytta av globaliseringen”.
108

 Globaliseringen anses skapa möjligheter för fattiga 

människor att kunna förbättra sina liv och målet med skrivelsen är att förnya fokuseringen på 

den globala utvecklingen.
109

 I och med skrivelsen och dess fokusering så får detta anses vara 

en ökad satsning på fattigdomsbekämpning, då fattigdomsbekämpning är en av de 

grundläggande globala utmaningarna. 

För att sammanfatta de rekommendationer som ges så är texterna överlag positiva till en ökad 

satsning gällande fattigdomsbekämpning. I de texter som inte ger en lika tydlig bild på en 

satsning, så rekommenderas iallafall om en oförändrad situation. 

7.2 Utbildning/Jämställdhet 

Värdepremiss 

Här studeras vilken syn på utbildning/jämställdhet som finns samt vilket värde som tillskrivs. 

Regeringen föreslår i proposition 1995/96:153 att jämställdhet mellan män och kvinnor ska 

bli ett nytt biståndsmål
110

, vilket innebär att värdet av detta anses vara mycket högt. Det 

beskrivs att diskriminering av kvinnor sker i t.ex. utbildningsnivå och i grad av arbetsbörda.
111

 

I propositionen beskrivs också att rollfördelningen i hemmet är en faktor till att många flickor 

tidigt slutar skolan och på så sätt missar en möjlighet till utbildning.
 112

  

I proposition 2002/03:122  står det att en av de allra viktigaste investeringarna som ett 

samhälle kan göra är att satsa på flickors utbildning och hälsa. Detta på grund av att 

utvecklingen blir starkare då män och kvinnor kan delta på samma villkor.
113

 En satsning på 

utbildning bidrar också till en starkare ekonomisk tillväxt.
114

 De olika villkor som råder 
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mellan män och kvinnor är viktiga att synliggöra
115

, eftersom könsdiskriminering är en av 

flera orsaker till fattigdom och förhindrar en snabbare utveckling.
116

  När det gäller att främja 

utveckling i fattiga länder så är en satsning på att höja utbildningsnivån en av de bästa 

metoderna.
117

 

Enligt millennemålsrapporten ”Making it Happen” går en fjärdedel av det svenska biståndet 

till samhällssektorer, såsom utbildning och hälsa. Det svenska utvecklingssamarbetet ska 

kännetecknas av bland annat, respekt för mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet.
118

 

Det förklaras också att Sverige under många år har prioriterat utbildning. Könsdiskriminering 

beskrivs vara en av anledningarna till fattigdom och ett hinder för en hållbar utveckling. Lika 

möjlighet till utbildning för både flickor och pojkar är en nyckelroll i arbetet för att skapa 

jämställdhet. Jämställdhetsfrämjande har även det under många år varit ett prioriterat område 

för svenskt bistånd.
119

  

Ett av de områden som prioriteras i millenniemålsrapporten ”Tillsammans mot 2015” är 

jämställdhet, som anses vara en central faktor för att uppnå flera av millenniemålen.
120

 I 

rapporten beskrivs att könsdiskriminering hindrar utveckling och är en av orsakerna till 

fattigdom. Majoriteten av världens fattiga består idag av kvinnor och för att kunna uppnå 

millenniemålen behövs därför en förbättrad situation för kvinnor.
121

 När det gäller 

jämställdhet så prioriteras det och tillskrivs ett högt värde. Gällande utbildning så ses en höjd 

utbildningsnivå som ett avgörande steg för de fattiga ländernas utveckling. Genom kunskap så 

får människor en chans att kunna delta och förbättra sin sociala och ekonomiska utveckling.
122

 

Detta visar på att även utbildning är ett viktigt område i den svenska biståndspolitiken. 

Även i skrivelse 2007/08:89 betonas vikten av jämställdhet, där jämställdhet ses som en viktig 

faktor i arbetet mot effektiv fattigdomsbekämpning.
123

 Utbildning anses ge fattiga människor 

en chans att förbättra sina levnadsvillkor. Det står också att ” läs- och skrivkunnighet är 
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centralt för utövandet av tanke- och yttrandefrihet”. Detta ska det svenska 

utvecklingssamarbetet uppmärksamma.
124

 

Även när det gäller synen på utbildning/jämställdhet så ges bilden i samtliga texter att dessa 

områden är viktiga i biståndspolitiken. 

Verklighetsomdöme 

Här studeras olika teoretiska resonemang som kan finnas kring hur biståndsarbetet bedrivs 

med hänsyn till utbildning och jämställdhet. 

I Proposition 1995/96:153 förklarar den svenska regeringen att jämställdhet endast kan 

uppnås ” ur en inre samhällelig process”.
125

 Genom att integrera olika politikområden och få 

in ett jämställdhetsperspektiv i detta, kan en långsiktig förändring skapas. Detta innebär ett 

djupgående arbete för att både mäns och kvinnors erfarenheter ska utnyttjas i samhälle i stort. 

Att endast förändra enskilda personers åsikter är inte tillräckligt.
126

 Det förklaras också att 

ekonomisk tillväxt behövs för att länder ska kunna utveckla och förbättra sitt 

jämställdhetsarbete.
127

 Men det är inte bara jämställdhet utan också utbildning för flickor och 

kvinnor som ska ses som ett medel i arbetet för att nå demokrati och utveckling. Det centrala i 

jämställdhetsarbetet är ”att integrera jämställdhet i hela utvecklingssamarbetet”.
128

 

I proposition 2002/03:122 skrivs att det behövs ett samspel mellan marknad och stat för att 

uppnå en rättvis fördelning och att kunna ge människor tillgång till t.ex., utbildning och hälso- 

och sjukvård.
129

 Det sägs att ”åtgärder inom politiken för global utveckling måste präglas av 

en strävan att motverka diskriminering av kvinnor och flickor”.
130

  Regeringens 

jämställdhetspolitik ska enligt olika modeller arbeta för att motverka diskriminering och 

istället främja ett jämställdhetsperspektiv. Politiken ska utgå ifrån att både kvinnor och män är 

drivkrafter i utvecklingen.
131
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I millenniemålsrapporten ”Making it Happen” står det att Sverige kommer att fortsätta att 

hjälpa till för att stärka u-ländernas utbildningssystem. Detta genom en icke-diskriminerande, 

obligatorisk och gratis grundskoleutbildning åt alla. Flickors utbildning prioriteras dock. 

Sverige stödjer också olika försök att stärka kvinnors rättigheter. Rätten till utbildning för 

kvinnor är också ett krav i alla utbildningsprogram som Sverige stödjer.
132

 

I millenniemålsrapporten ”Tillsammans mot 2015” förklaras att ”Sverige arbetar för att 

jämställdhet mellan kvinnor och män skall prioriteras i allt internationellt samarbete”. Sedan 

2006 har regeringen skapat en särskild satsning på just jämställdhet inom 

utvecklingssamarbetet. I denna satsning är det tre områden som det fokuseras på, nämligen 

”arbetet med jämställdhetsintegrering, kvinnors och flickors hälsa och rättigheter och 

könsrelaterat våld”.
133

 Sverige ger under 2006 också ett särskilt stöd till UNIFEM, som är 

FN:s utvecklingsfond för kvinnor.
134

  När det gäller utbildning så fokuserar Sverige ”sitt stöd 

till att långsiktigt stärka utbildningssystemen i fattiga länder genom en icke-diskriminerande, 

obligatorisk och avgiftsfri grundutbildning av god kvalité”. I ökad utsträckning går svenskt 

stöd till olika sektorsprogram där olika givares bidrag hjälper till att delfinansiera ländernas 

egna utbildningssystem. Sverige deltar även i Fast Track Initiativ – Education for All 

(FTIEFA), som är ett globalt initiativ för att uppnå millenniemål 2.
135

 

Den svenska regeringen har enligt skrivelse 2007/08:89 förstärkt sitt arbete ”med att föra in 

ett jämställdhetsperspektiv i internationella organisationers policies, verksamhetsplaner, 

riktlinjer och beslut”. Vikten av förebyggande arbete i bekämpningen av människohandel är 

en annan jämställdhetsaspekt som regeringen lyfter fram.
136

 I skrivelsen betonas också vikten 

av yttrandefrihet och att rätten till utbildning är en förutsättning för detta, vilket ska belysas i 

det svenska arbetet.
137

 

Sammanfattningsvis så finns det redan i proposition 1995/96:153 en stark teori att ett 

jämställdhetsperspektiv måste integreras med andra politikområden och detta går sedan att se 

i de följande texterna med. Utbildningsaspekten utelämnas dock i proposition 1995/96:153, 
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vilket den i hög grad även görs i skrivelse 2007/08:189. En teori om vikten av att stärka 

ländernas egna utbildningssystem betonas i senare texter.  

Rekommendationer 

Här studeras om det rekommenderas en ökad, oförändrad eller en minskad satsning gällande 

jämställdhetsområdet av den svenska biståndspolitiken. När det gäller Proposition 

1995/96:153, så finns ett väldigt tydligt fokus på just jämställdhet. Då det i propositionen 

föreslås att jämställdhet mellan kvinnor och män ska bli ett nytt svenskt biståndsmål.
138

 Detta 

innebär en ökad satsning inom jämställdhetsområdet. Gällande utbildningsområdet ges inga 

tydliga rekommendationer. 

De rekommendationer som ges i proposition 2002/03:122 inom jämställdhetsområdet är att 

metodutvecklingen bör stärkas. Sedan bör ”det praktiska arbetet med att införliva ett 

jämställdhetsperspektiv i arbetet” och tillämpningen av den kunskap och information som 

redan finns inom området intensifieras.
139

 Här finns alltså tendenser som visar på att en ökad 

satsning ska ske gällande jämställdhet, eftersom det ska intensifieras och stärkas. När det 

gäller utbildningsområdet så ska Sverige fortsätta att stödja utvecklingssamarbetet till de 

fattiga ländernas utbildningssystem, för att kunna stärka dessa.
140

 Det vetenskapliga utbytet 

internationellt bör vidgas.
141

 Inom utbildningsområdet ska ett fortsatt stöd ges, vilket kan ses 

som att satsningen är oförändrad. Dock bör t.ex. det internationella vetenskapliga utbytet 

vidgas. Detta kan dock ses som en liten del av utbildningsområdet och för stora slutsatser kan 

inte dras av detta. Utan på det stora hela är min analys att utbildningsområdet rekommenderas 

vara relativt oförändrat.  

När det gäller rekommendationer om utbildning i millenniemålsrapporten ”Making it 

Happen” så står det att Sverige vill fortsätta att stödja en förbättring av utbildningssystem i 

fattiga länder. Det står också att Sverige stödjer kvinnors rättigheter.
142

 Sveriges satsning 

gällande utbildning är alltså en fortsatt satsning, vilket tyder på att en oförändrad situation 

rekommenderas. Gällande jämställdhet ges ingen tydlig bild, men beskrivningen att Sverige 
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stödjer kvinnors rättigheter innebär för mig att iallafall en oförändrad situation 

rekommenderas. 

Den svenska satsningen på jämställdhet kommer enligt millenniemålsrapporten ”Tillsammans 

mot 2015”  innebära att regeringen fortsätter driva frågor som berör kvinnors sexuella och 

reproduktiva hälsa och rättigheter. Dessa frågor kommer drivas regionalt, internationellt och 

inom EU.
143

 Att regeringen fortsätter att driva dessa frågor visar dock på att satsningen som 

sker är mer eller mindre oförändrad inom jämställdhetsområdet. När det gäller utbildning så 

beskrivs mycket av det arbetet som Sverige bedriver. Däremot så framgår inte om någon 

satsning rekommenderas. Allt det arbete som Sverige är engagerat i gällande utbildning visar 

dock på att det är ett viktigt område, så åtminstone en oförändrad situation är nog att vänta 

enligt mig. 

I regeringens skrivelse 2007/08:89 står att regeringen prioriterar frågan att kvinnor ska ha rätt 

att bestämma över sin egen kropp.
144

 Regeringen anser att ”Sveriges bidrag internationellt till 

jämställdhet och bättre villkor och möjligheter för kvinnor och flickor inom ramen för en 

rättvis och hållbar utveckling har förstärkts inom flera politikområden”. En förbättring har 

också skett när det gäller målet att regeringens politik ska genomsyras av ett 

jämställdhetsperspektiv.
145

 Dessa prioriteringar och förbättringar tyder på att en ökad satsning 

rekommenderas av regeringen.  

För att sammanfatta dessa rekommendationer så går det att se att en liten variation i texterna. 

Rekommendationer gällande jämställdhet tas dock i större utsträckning upp i jämförelse med 

utbildning, där inte lika tydliga rekommendationer ges överlag. Utbildningsområdet 

förespråkas i stort vara oförändrat. När det gäller jämställdhet rekommenderas i texterna en 

satsning eller oförändrad situation. 
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7.3 Hälsa 

Värdepremiss 

Här beskriver jag vilken syn och vilket värde som tillskrivs god hälsa. I proposition 

1995/96:153 hänvisar till FN-konferensen om befolkning och utveckling år 1994 där de 

betonade ”att kvinnor har rätt att bestämma över sin egen kropp och ha tillgång till säkra 

preventivmedel och hälsovård”.
146

 Det står också att diskriminering av kvinnor ofta visar sig i 

en låg hälsonivå.
147

 I propositionen betonas också sambandet att en höjd kunskapsnivå för 

flickor resulterar i en förbättrad hälsosituation.
148

 Här ges alltså bilden av att hälsa är starkt 

kopplat till andra områden, såsom jämställdhet. Vilket innebär att det är ett viktigt område 

eftersom det påverkar även andra sektorer i biståndspolitiken. 

Varje dag smittas tusentals människor av hiv/aids, malaria och andra sjukdomar. Barn dör 

varje dag av sjukdomar som kan botas
149

, dessa problem beskrivs i proposition 2002/03:12. 

Där det står att vårt största utvecklingshot idag är spridningen av hiv/aids, särskilt i södra 

Afrika.
150

 I propositionen står även att en investering i människors hälsa är viktigt även för 

den ekonomiska tillväxten.
151

 Denna beskrivning tyder på att hälsa idag är ett stort problem 

och att ett hälsofrämjande arbete inom utvecklingssamarbetet är viktigt. 

Enligt millenniemålsrapporten ”Making it Happen” så är hälsofrämjande initiativ väldigt 

viktiga både för ekonomisk utveckling och i arbetet för att minska fattigdomen i världen. Det 

är också viktigt med förebyggande hälsovård, där alla människor har tillgång till en 

grundläggande sjukvård samt mediciner till ett rimligt pris.
152

 Andra viktiga områden för 

Sverige är tillgång till rent vatten och hygien. Men också sexuell och reproduktiv hälsa och 

rättigheter samt kvinnans rätt att bestämma över sin egen kropp.
153

 

I millenniemålsrapporten ”Tillsammans mot 2015” beskrivs även där att” hälsofrämjande 

initiativ har stor betydelse för ekonomisk utveckling och fattigdomsbekämpning”.
154

 En 
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majoritet av dödsfallen i världen som orsakas av smittsamma sjukdomar skulle kunna lindras, 

förebyggas eller botas. Då fattiga människor har svårare att skydda sig mot dessa sjukdomar, 

så drabbas de oftare än människor med bättre ekonomiska förutsättningar. Därför är det 

viktigt med ett förebyggande hälsovårdssystem som alla människor kan ha tillgång till samt 

att det finns läkemedel tillgängliga till ett rimligt pris.
155

 

Gällande Hiv/Aids betonas vikten av att arbeta med allt från prevention, behandling och 

forskning. För att effektivt kunna göra detta så krävs dock ett fungerande internationellt 

system. 
156

 

I skrivelse 2007/08:89 beskrivs smittsamma sjukdomar och hälsohot utgöra att stort hinder för 

fattigdomsbekämpning och utveckling. Fattiga människor har svårare att skydda sig mot 

sjukdomar och drabbas därför hårdare.
157

 Sverige beskrivs ha ett moraliskt ansvar och även ett 

egenintresse i att arbete för en globalt förbättrad hälsosituation.
158

 Det moraliska ansvaret 

signalerar att arbetet för en förbättrad hälsa i utvecklingsländerna är viktigt. 

Sammanfattningsvis beskrivs hälsa vara ett viktigt område i samtliga texter och tillskrivs ett 

högt värde. 

Verklighetsomdöme 

Genom verklighetsomdömen studerar jag hur främjandet av god hälsa ser ut i 

biståndspolitiken och det finns några teorier gällande detta.  I proposition 1995/96:153 så har 

hälsoaspekten en undanskymd roll, utan det är framförallt jämställdhet som står i centrum för 

utvecklingssamarbetet. Det som förespråkas är en satsning på utbildning för kvinnor, för att 

på så sätt minska barnafödandet.
159

  

För att effektivare kunna hantera kampen mot hiv/aids och andra sjukdomar, så krävs både ett 

regionalt och globalt samarbete enligt proposition 2002/03:122. 
160

 Det behövs sedan en 

samverkan mellan stat och marknad för att kunna ge alla människor tillgång till en rättvis och 
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grundläggande hälso- och sjukvård.
161

 Sverige stödjer WHO och ”det internationella arbetet i 

kampen mot ohälsa men också utvecklingen av grundläggande och rättvisa system för hälso- 

och sjukvård”.
162

  

Sveriges arbete inom det hälsofrämjande området beskrivs i millenniemålsrapporten ”Making 

it Happen” vara både bilateralt och multilateralt. Det svenska biståndet stödjer hälsovård som 

är riktat mot mödrar och barn. Men Sverige är också delaktigt i att hjälpa utvecklingsländers 

utveckling av sina hälsovårdssystem.
163

 Sverige stödjer också fattiga länder i deras kamp för 

att få medicin till ett rimligt pris.
164

  

Enligt millenniemålsrapporten ”Tillsammans mot 2015” så beskrivs att Sverige är ett av de 

största givarländer när det gäller att stödja ”forskning om tropiska sjukdomar och andra 

orsaker till ohälsa i fattiga länder med dåliga hälso- och sjukvårdssystem”.
165

 Sverige arbetar 

också bilateralt och multilateralt med att stärka fattiga länders vårdsektor. Något annat som 

Sverige stödjer är skapandet av ett globalt fungerande system som övervakar allvarliga 

sjukdomsutbrott med risk att sprida sig. Fattiga länder ska också få bättre tillgång till väl 

fungerande hälsosystem och hälsopersonal. När det gäller Hiv/Aids ligger fokus för Sverige 

på det förebyggande arbetet.
166

 För att kunna minska spädbarnsdödligheten behövs en 

förbättrad mödrahälsovård. Därför inriktas Sveriges insatser ”på att stärka ländernas 

hälsosystem för mödra- och barnahälsovård”.
167

  

I skrivelse 2007/08:89 betonar regeringen att en stor del av den totala ohälan utgörs av sexuell 

och reproduktiv ohälsa och att detta är ett hinder som måste motarbetas.
168

 Det står också att 

Sverige kommer att fortsätta ”prioritera hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande åtgärder, 

hållbara hälsosystem och tidiga varningssystem för smittsamma sjukdomar”.
169

 Det finns 

också ett moraliskt ansvar för Sverige som har en stor kunskap inom det globala hälsoarbetet 

att dela med sig av sina erfarenheter.
170
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För att sammanfatta så beskrivs i proposition 1995/96:153 inga direkt åtgärder som 

regeringen bedriver inom hälsoområdet av utvecklingsarbetet. I övriga texter ges en ganska 

enad bild där bland annat globalt och regionalt samarbete betonas och även samverkan mellan 

stat och marknad för att öka tillgången ett fungerande hälsosystem. I de senare texterna kan 

ett lite starkare fokus på förebyggande åtgärder gå att urskilja. 

Rekommendationer 

Här studeras om en ökad satsning på hälsoarbetet, oförändrad eller minskad satsning 

rekommenderas.  

I proposition 1995/96:153 förklaras att diskriminering av kvinnor i u-länder visar sig i landets 

hälsonivå.
171

 En satsning på jämställdhet som förespråkas i propositionen innebär därför 

också till vis del en hälsofrämjande satsning. I propositionen ges också bilden av att 

hälsoområdet är sammanlänkat med områden såsom jämställdhet och utbildning. Annars ges 

det dock inte någon tydlig rekommendation om satsningar som är riktade på hälsoområdet. 

I proposition 2002/03:122 står det att ”Sverige bör driva att kraftfulla internationella insatser 

görs för att förebygga och begränsa spridningen och lindra följderna av hiv/aids”. Sverige bör 

också fortsätta att driva frågor om sexuell och reproduktiv hälsa internationellt. Men också 

ökad tillgång till läkemedel till en rimlig kostnad i utvecklingsländerna.
172

 I och med dessa 

rekommendationer så syns att Sverige satsar på hälsoaspekterna i sin biståndspolitik. Dock är 

det svårt att säga om de förespråkar en ökad satsning eller en oförändrad situation, eftersom 

vissa satsningar är en fortsättning på tidigare satsningar.  

I millenniemålsrapporten ”Making it Happen” förklaras att det svenska stödet till speciella 

Hiv/Aids initiativ under senare år har vuxit med flera hundra procent. För att ytterligare kunna 

stärka och samordna arbetet gällande Hiv/Aids så har den svenska regeringen skapat en 

Hiv/Aids ambassadör.
173

 Så när det gäller Hiv/Aids aspekten av hälsoarbetet, så kan en 

fortsatt satsning gå att se. Detta är dock endast en del av hälsoarbetet och vilka 

rekommendationer som ges gällande övriga områden är svårare att urskilja. Den allmänna 

bilden är dock att Sverige stödjer flera olika initiativ och satsningar, såsom hälsovård riktat 
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mot mödrar och barn, utveckling av hälsovårdssystem mm. Detta tyder på att Sverige 

åtminstone rekommenderar en fortsatt satsning på samma nivå som tidigare. 

I millenniemålsrapporten ”Tillsammans mot 2015”så ses en satsning på hälsoaspekten i 

biståndspolitiken. Detta går bland annat att se i Sveriges ökade stöd till GAVI, som är en 

global vaccinationsallians samt Sveriges höjda bidrag till globala fonden mot Aids, tuberkulos 

och malaria. Under 2006 kommer även Sverige att öka sitt ekonomiska bidrag för arbetet mot 

Hiv/Aids.
174

  

De rekommendationer som finns i skrivelse 2007/08:89 tyder på att den satsning som görs 

inom hälsområdet i hög grad är oförändrad. Detta på grund av att många av de satsningar som 

beskrivs i skrivelsen beskrivs just som en fortsatt satsning. Till exempel ” Sverige kommer att 

fortsätta vara en stark röst i det internationella hälsoarbetet och därigenom bidra till att 

millenniemål sex och åtta uppfylls” samt ”Sverige ska också fortsätta att verka för att 

människor får vård och behandling på lika villkor”.
175

  

När det gäller hälsoområdet så förespråkas en oförändrad satsning i stort sett alla texter. 
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7.4 Hållbar utveckling/Internationellt samarbete 

Värdepremiss 

Här studeras synen och värdet av en hållbar utveckling och ett internationellt samarbete.  

I proposition 1995/96:153 finns en insikt om att för att kunna uppnå en hållbar 

samhällsutveckling långsiktigt så krävs ett jämställdhetsarbete.
176

 Nästan alla områden i 

samhället är berörda av miljöhänsyn och vid FN konferensen 1992 betonades kvinnors viktiga 

roll för en positiv miljömässig utveckling.
177

 I propositionen hänvisas också till OECD:s 

biståndskommittés, DAC, möte 1995. Där en rekommendation skapades angående att sätta 

upp jämställdhet ”som ett strategiskt mål för att främja en hållbar utveckling med människan i 

centrum”.
178

  

Det övergripande målet i proposition 2002/03:122 är ”att bidra till en rättvis och hållbar 

global utveckling”.
179

 Vilket visar att ett högt värde läggs på arbetet för en hållbar utveckling. 

Även det internationella samarbetet anses vara viktigt. Då det står att gränsöverskridande 

frågor, såsom inom miljöområdet, måste hanteras på ett kraftfullare sätt, både regionalt och 

globalt.
180

 

Enligt millenniemålsrapporten ”Making it Happen” så är ett växande antal 

utvecklingsproblem idag gränsöverskridande. Detta innebär att en ökad grad av samverkan 

och multilaterala samarbetsformer behövs för att tackla dessa problem.
181

 Ett av dessa 

områden är hållbar utveckling, där Sverige i överenskommelse med internationella åtaganden 

har skapat en nationell strategi som presenterades år 2002. Detta visar på att Sverige 

tillskriver ett högt värde både på en hållbar utveckling samt en ökad grad av internationellt 

samarbete. 

Synen på hållbar utveckling beskrivs i millenniemålsrapporten ”Tillsammans mot 2015” där 

det står att fattiga människors perspektiv ska vara utgångspunkt ”för främjandet av en rättvis 
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och hållbar global utveckling”.
182

 Hållbar utveckling har tre dimensioner som är miljö, sociala 

och ekonomiska dimensioner och de hör tydligt ihop. Vilket innebär att en minskning av 

fattigdomen och ett bidrag till utveckling kräver ekonomisk tillväxt. Detta är dock något som 

Sverige har arbetat efter ”alltsedan värnande om miljön formulerades som ett biståndsmål 

1988.
183

 Tillgång till vatten för fattiga människor är en annan förutsättning som är nödvändig 

för en hållbar ekonomisk och social utveckling.
184

 Miljöförstöring anses också vara både en 

orsak till fattigdom och en konsekvens av fattigdom.
185

  

Miljöfrågor beskrivs vara gränsöverskridande, varpå det är nödvändigt med ”samband mellan 

den nationella politiken för hållbar utveckling och politiken för global utveckling”.
186

 Då 

miljöfrågor anses vara gränsöverskridande, så är det ett bevis på att internationellt samarbete 

behövs och är värdefullt.  

Några av dagens största utmaningar, såsom klimatförändringar, är gränsöverskridande och de 

är ett hinder för målet att uppnå en hållbar utveckling, enligt skrivelse 2007/08:89. Därför 

behövs en ökad samverkan mellan olika länder.
187

 Detta visar på att en hållbar utveckling är 

viktigt enligt regeringen, då de vill ha en ökad samverkan för att nå en hållbar utveckling. En 

ökad samverkan innebär också att internationellt samarbete är av stor vikt.  

För att sammanfatta synen på hållbar utveckling och internationellt samarbete, så läggs ett 

högt värde på detta i alla texter, med undantag av proposition 1995/96:153, där det inte 

betonas lika starkt. 

Verklighetsomdöme 

I den här dimensionen studeras vilka åtgärder som bedrivs inom biståndspolitiken gällande en 

hållbar utveckling samt det internationella samarbetet och om det finns några tänkbara teorier 

bakom detta. 
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Det som går att hänvisa till området hållbar utveckling i proposition 1995/96:153 är att 

regeringen anser att de flesta samhällsområden berörs av miljöhänsyn och det betonas att 

kvinnor är väldigt viktiga i främjandet av en miljömässig hållbar utveckling.
188

 

Huvudmålet med proposition 2002/03:122 är att presentera Sveriges politik för en rättvis och 

hållbar global utveckling.
189

 De åtgärder som bedrivs för att uppnå detta ska präglas av ett 

rättighetsperspektiv, där människor rättigheter kommer i centrum. Även ett 

fattigdomsperspektiv ska känneteckna arbetet.
190

 Rättvisa handelsregler ska därför arbetas för 

att skapas, så att fattiga länder har möjlighet att kunna delta i världshandel på rättvisa 

villkor.
191

 En hållbar utveckling ska nås ”genom en mer samstämmig politik och ökad 

samverkan med andra länder och aktörer”.
192

 

I millenniemålsrapporten ”Making it Happen” så hänvisas till proposition 2002/03:122 och 

dess huvudmål med en hållbar global utveckling. Det betonas också i millenniemålsrapporten 

att olika politikområden behöver samordnas för att uppnå detta.
193

 Sveriges åtgärder för en 

hållbar utveckling bedrivs genom internationella organisationer och internationella 

överenskommelser. Detta sker både på nationell nivå och genom utvecklingssamarbeten med 

u-länder.
194

 Sverige driver också frågan att alla länder ska delta i multilateral samverkan för 

miljön, även de allra fattigaste.
195

 

I millenniemålsrapporten ”Tillsammans mot 2015” beskrivs att Sverige har en långsiktig strategi för 

hållbar utveckling. Sverige arbetar  internationellt, i t.ex. FN och EU, för att 

fattigdomsbekämpning även ska integrera ett miljöskydd. Inom EU arbetar Sverige för att 

olika internationella miljökonventioner samverkar till att stärka t.ex. miljöhänsyn, istället för 

att de spelas ut mot varandra. Sverige arbetar också för ”att halvera andelen människor som 

saknar tillgång till rent dricksvatten och sanitet”, som är ett av delmålen till millenniemål 7, 

angående hållbar utveckling.
196

  

                                                           
188

 Proposition 1995/96:153 
189

 Proposition 2002/03:122 s 1. 
190

 Ibid s 19 
191

 Proposition 2002/03:122 s 7. 
192

 Ibid 19. 
193

 Ibid s 10 
194

 Millenniemålsrapporten ”Making it Happen” s 23. 
195

 Ibid  s 24. 
196

 Millenniemålsrapporten ”Tillsammans mot 2015” s 25-26. 



41 
 

Enligt skrivelse 2007/08:189 så är respekten för mänskliga rättigheter en förutsättning för en 

globalt hållbar utveckling. För att de mänskliga rättigheterna ska följas bättre så driver 

regeringen en resultatinriktad politik på bland annat nationell nivå och genom EU.
197

 I 

skrivelsen betonas också det gemensamma ansvaret för den globala utvecklingen.
198

 ”För att 

öka utvecklingseffekten av regeringens politik som helhet så ska synergier mellan olika 

politikområden maximeras och målkonflikter tydliggöras och hanteras”.
199

 

De går sammanfattningsvis inte att se några konkreta åtgärder gällande en hållbar utveckling 

och internationellt samarbete i proposition 1995/96:153. Den teori som eventuellt går att 

urskilja är att jämställdhetsarbete i sin tur påverkar för en positiv hållbar utveckling. Senare 

perspektiv som finns i senare texter fokuserar på männskliga rättigheter och fattigdom i 

främjandet av hållbar utveckling. När det gäller internationell samverkan så betonar särskilt 

texterna efter år 2000 att en ökad samverkan på olika nivåer är nödvändig. Så internationell 

samverkan får ses som ett medel i jakten på en hållbar utveckling enligt regeringens 

fokuseringar. 

Rekommendationer 

När det gäller rekommendationer så studeras om det förespråkas en ökad satsning, oförändrad 

situation eller en minskad satsning gällande hållbar utveckling och internationellt samarbete.  

I proposition 1995/96:153 så är hållbar utveckling och internationell samverkan inte 

prioriterade områden. Så en satsning på dessa områden förespråkas inte i propositionen. Då 

det i så stor grad utelämnas i texten, så är min tolkning att en oförändrad situation förespråkas. 

Målet med proposition 2002/03:122 är att redovisa för regeringens politik för global 

utveckling.
200

 Propositionen i sig själv kan ses som en ökad satsning på en hållbar utveckling 

och ökat internationellt samarbete. ”Det ömsesidiga beroendet gör att utvecklingen i ökande 

utsträckning måste formas genom gemensamma ansträngningar och beslut”,
201

 är ett bevis på 

detta.  

                                                           
197

 Skrivelse 2007/08:89 s 56. 
198

 Ibid s 5. 
199

 Ibid s 50. 
200

 Proposition 2002/03:122 s 1. 
201

 Ibid s 12. 



42 
 

Miljöproblem är ett växande problem idag och därför behövs enligt millenniemålsrapporten 

”Making it Happen” en ökad grad av samverkan.
202

 Vilket visar på att Sverige är för en ökad 

satsning på en hållbar utveckling och ett ökat internationellt samarbete. 

Millenniemålsrapporten ”Tillsammans mot 2015” är huvudsakligen inriktad på millenniemål 

sju och åtta, dvs. att trygga en hållbar utveckling samt att utveckla ett globalt partnerskap för 

utveckling. Denna fokusering på dessa två mål kan i sig ses som en ökad satsning på en 

hållbar utveckling och internationell samverkan. T.ex. så skapade regeringen år 2004 den så 

kallade ”miljömiljarden”, vilket innebär ökade satser på miljöområdet till år 2008.
203

 

I dagens samhälle är nationella, regionala och globala frågor allt mer sammankopplade enligt 

skrivelse 2007/08:89. Därför är behovet av samverkan mellan olika politikområden stort. 

Regeringen vill med skrivelsen åter lägga ”fokus på den svenska politiken för global 

utveckling”. De vill även betona det gemensamma ansvar som krävs för att kunna hantera 

dessa gränsöverskridande problem. Genom skrivelsen så anser regeringen att Sverige stärker 

sitt bidrag till att uppnå millenniemålen, där det betonas att det globala samarbetet måste 

förbättras.
204

 I och med tillkomsten av skrivelsen och dess fokus på samverkan för en global 

utveckling, så kan det ses som en satsning på det internationella samarbetet och även en 

hållbar utveckling. 

Sammanfattningsvis så ges bilden av en satsning på en hållbar utveckling och ökat 

internationellt samarbete i alla texter förutom proposition 1995/96:153. 
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8. Avslutande slutsatser 

När det gäller min första variabel, fattigdomsbekämpning, så betonas i flertalet av mina texter 

att fattigdomsbekämpning har varit det huvudsakliga målet och ett prioriterat område i svensk 

biståndspolitiken ända sedan 1962. Iden att de fattiga folkens levnadsnivå ska höjas har till 

exempel funnits med i den svenska biståndspolitiken från början. Även idén att rikta biståndet 

mot de allra fattigaste länderna har funnits med i svensk biståndspolitik länge. Så här stämmer 

min hypotes gällande variabeln fattigdomsbekämpning. Eftersom fattigdomsbekämpning är 

själva grunden i biståndspolitiken, så är det inte så förvånande att det har funnits med sedan 

början av den svenska biståndspolitiken. Fattigdomsbekämpning är ett så grundläggande 

område och inte något nytt som kom upp i samband med skapandet av millenniemålen. En 

anledning till att fattigdomsbekämpning är ett prioriterat område är att det berör så många 

andra områden inom biståndspolitiken, vilket kan ses i texterna. Det som går att se gällande 

fattigdomsbekämpning är dock att i de texter som tillkom efter år 2000 finns en tydligare 

fokusering på att en internationell samverkan behövs i arbetet med fattigdomsbekämpning. 

T.ex. att mer samarbete ska ske inom EU, internationella finansiella organisationer och 

folkliga organisationer med förankring hos de fattiga.  Samarbeten mellan länder och 

organisationer är alltså viktigt, vilket är något som förespråkas i millenniedeklarationen. Så en 

utveckling ses i vilken typ av samarbeten som genomförs och rekommenderas. I det nyare 

materialet finns även en betoning på att använda ett helhetsperspektiv och att olika 

politikområden i större utsträckning ska samverka. Annars har inte millenniemålen påverkat 

variabeln fattigdomsbekämpning i någon större utsträckning. 

Min andra variabel som jag valde att studera är utbildning/jämställdhet. I en jämförelse 

mellan dessa två olika områden så går det att se en starkare satsning på jämställdhet framför 

utbildning, även om båda områdena anses vara väldigt viktiga. Den första propositionen som 

jag valde att studera är från 1995/96 och där setts jämställdhet upp som ett nytt biståndsmål. 

Detta kan vara en anledning till att det under den följande perioden efter detta finns en 

prioritering av just jämställdhet. Då det byggs vidare på de idéer som finns i propositionen 

från 1995/96.  Detta för att visa hur jämställdhetsmålet följs och genomförs i 

utvecklingssamarbetet. Dock betonas det i millenniemålsrapporten från 2004 att även 

utbildning under många år varit ett prioriterat område. Det beskrivs också att lika möjlighet 

till utbildning är en nyckelroll i arbetet för jämställdhet. Så båda områdena är viktiga i svensk 

biståndspolitik. En av de idéerna som finns gällande jämställdhet är att könsdiskriminering är 



44 
 

en av flera orsaker till fattigdom. Den idén finns med redan i proposition 1995/96:153 och 

finns med i resterande material också. Detta gäller också för idén att jämställdhetsperspektivet 

måste integreras med andra politikområden. Så detta får anses vara något som kännetecknar 

den svenska biståndspolitiken på jämställdhetsområdet. Både variabeln jämställdhet och 

utbildning är alltså områden som varit prioriterade under en längre tid. I de rekommendationer 

som ges gällande utbildning förespråkas dock en oförändrad satsning. Men i och med att det 

varit ett viktigt och prioriterat område för Sverige under många år, så är min tolkning att det 

kommer fortsätta vara det. Så en tydlig prägling av millenniemålen går inte att se varken på 

jämställdhets- eller utbildningsområdet. 

När det gäller hälsa så beskrivs det vara ett viktigt område, bland annat för att det är så starkt 

kopplat till andra områden såsom jämställdhet och fattigdomsbekämpning. Det är endast i 

proposition 1995/96:153, som hälsoområdet har en ganska undanskymd roll. Vilket enligt mig 

mest beror på att jämställdhetsmålet har en så stark prägel i den texten. De övriga texterna 

tyder dock på att hälsoområdet sedan tidigare varit prioriterat och viktigt för Sverige. De 

rekommendationer som ges ger bilden av en oförändrad satsning, men i och med de 

beskrivningar på arbetet som Sverige bedriver inom området får detta tolkas som att 

hälsoaspekten inom svenskt biståndspolitik kommer fortsätta vara ett viktigt område. 

Hållbar utveckling och internationellt samarbete är inte heller några prioriterade områden i 

proposition 1995:96/153. Medan det i nästa proposition år 2002/03 framhävs att huvudmålet 

är att skapa en hållbar utveckling. Så här har fokus ändrats väldigt tydligt. Vilket skulle kunna 

innebära att millenniemålen har satt sin prägel på dessa områden. I och med målen gällande 

en hållbar utveckling och internationell samverkan, kan det tänkas att regeringen mer 

fokuserar på detta och är mån att poängtera det i rapporter. Vikten av en ökad internationell 

samverkan för att lösa de gränsöverskridande frågorna betonas även de i texterna som har 

tillkommit efter år 2000.  

När det gäller i vilken utsträckning som millenniemålen har präglat den svenska 

biståndspolitiken så går det att se att samtliga av de studerade områdena i relativt hög 

utsträckning är prioriterade områden för Sverige och har varit det under en längre tid. Detta 

betyder att idéer gällande dessa områden har funnits och varit relativt stabila under en längre 

tid, vilket stärker min hypotes. 
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Det är tydligt när de olika texterna analyseras att de olika variablerna är nära 

sammankopplade och att de berör varandra. En satsning på jämställdhet är t.ex. ett sätt att 

bekämpa fattigdom i världen. Därför har det ibland varit svårt att placera vissa påståenden i 

materialet under en viss variabel, då de kan kopplas till olika variabler.  

Proposition 1995/96:153 skiljer sig dock från det andra materialet. Då det där tydligt 

fokuseras på ett område, jämställdhet. Det är dock svårt att säga om det har något att göra med 

att propositionen skapades innan år 2000 eller inte. Syftet med den propositionen är väldigt 

inriktad på en fråga och det betonas i propositionen att de övriga målen inte är mindre 

betydelsefulla än det nya jämställdhetsmålet. Det är dock framför allt i den här propositionen 

som en hållbar utveckling, internationell samarbete och hälsa i mindre utsträckning tas upp. 

Det går dock inte dra allt för stora slutsatser utav detta, då detta endast är en text.  

Det går att se i materialet efter skapandet av millenniemålen att en allt större fokusering läggs 

på hur viktigt internationell samverkan är i biståndspolitiken. Typen av samarbete betonas allt 

mer, såsom användandet av ett helhetsperspektiv, ökad samverkan mellan olika 

politikområden och mellan länder. Vilket kan ses som ett tecken på att millenniemålen har satt 

sin prägel på vilket sätt som biståndsarbetet bedrivs. Detta för att kunna nå upp till 

millenniemålen, där gemensam internationell ansträngning betonas.  

Min slutsats är dock att det är samma områden och idéer som präglat den svenska 

biståndspolitiken före och efter implementeringen av FN:s millenniemål. Formuleringar och 

retoriken har förändrats i viss mån, där det till vis del kan tänkas vara för att tydligare visa på 

en koppling till millenniemål.  

Fortsatt forskning skulle dock behöva göras för att gå längre tillbaka i tiden och jämföra vilka 

områden som prioriterades. För att på så sätt tydligare kunna se i vilken utsträckning samma 

grundläggande idéer och prioriteringar finns där eller om det är millenniemålen som har 

påverkat.  
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