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Abstract 

This study is motivated by the needs to critically reflect upon development aid. Foreign aid 

work has since the 1950s expanded to become a large and complex enterprise, where every 

country is either an aid donor or aid recipient, or being both. Foreign aid has always been 

viewed as a moral issue and the benefits have been contested and challenged. There are few 

voices that are questioning the provision of emergency aid, however, development aid have 

had its critics since the modern idea was raised of providing aid continuously. The question is 

whether it could ever produce the desired effect. It has also been criticized because of the way 

that decisions about who to give it to are influenced by political, strategic and commercial 

interests of donors. 

        The purpose of this essay was to review the ideas that international aid workers have of 

development aid. This essay is based on qualitative data, where I have interviewed seven 

respondents about their experiences of working with international development aid. The 

empirical data has been interpreted using development theories specifically theories of social 

capital and human resources, rationality and the ideas of empowerment. 

        The conclusions of this essay shows that it is very complex to talk about any obvious 

results of development aid, though it all depends on the significance of development. What 

where noticeable in this essay where that hardly anyone of respondents was committed to 

national aid work of any kind before they took the assignment. Since they got home, most of 

the respondents were devoted to national aid work.  In order to generate help to self-help, the 

result shows that essential for development aid is cooperation. 
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1 Inledning 

 

 

I detta första kapitel kommer jag ge läsaren en inblick i uppsatsen ämne. Efter syfte och 

frågeställningar följer ett avsnitt med förtydliganden om vad som här åsyftas med begrepp så som 

bistånd, utveckling och fattigdom. Uppsatsen disposition i sin helhet ligger i slutet av detta inledande 

kapitel. 

 

Världen förändras idag i snabb takt. Globalisering, utveckling av information och 

internationell forskning ger oss människor verktyg till att försöka förbättra levnadsvillkor och 

åstadkomma ekonomisk tillväxt. Inkomstskillnader och sociala skillnader mellan länder 

minskar, samtidigt som tendenser visar att den ökade ojämlikheten inom länder ökar 

(Regeringen 2009a:11). Nya hot som livsmedelskrisen och den globala finanskrisen drabbar 

sårbara grupper och fattiga länder allra hårdast. I regeringens skrivelse (ibid.) framgår att de 

två senaste åren har utvecklingen när det gäller demokrati och politisk frihet i världen varit 

svag negativ. Det går ännu inte att tala om något trendbrott men det är helt klart oroande att 

demokrati och politisk frihet, enligt rapporten, inte längre förefaller göra framsteg i världen. 

        Under de senaste åren har debatten om bistånd fått ett rejält uppsving. Världens ledare 

har vid olika toppmöten lovat att öka biståndet som en del i kampen om att uppnå FN:s 

millenniemål. Samtidigt finns det en diskussion om biståndets verkliga nytta, huruvida vi kan 

förvänta oss att biståndet verkligen leder till en ökad ekonomisk tillväxt. Nationalekonomen 

William Easterly (2008:11) som under många år varit ledande forskare vid Världsbanken 

menar att stora världsomfattande projekt så som FN:s millenniemål om att minska 

fattigdomen i världen är dömda att misslyckas eftersom målen är ouppnåeliga. Han betonar att 

så stora mål i grunden endast handlar om synen på hur en social förändring kan och bör gå till. 

Och bistånd är ett av flera verktyg för att hantera dessa utmaningar.  De senaste månaderna 

har flertalet artiklar publicerats i svenska medier (se exempelvis DN.se, Affärsvärlden) om 

där bistånd försnillats eller gått till kritiserade ändamål. Fakta och tyckande varvas och 

debatten om biståndets vara tycks stundtals vara förvirrande. Samtidigt har det svenska 

biståndet aldrig varit så högt som det är idag och under 2010 räknas Sverige nå upp till sitt 

biståndsmål på en procent av den beräknade bruttonationalinkomsten, BNI (Sida 2009a). 

        En växande del av sociala problem har idag internationella kopplingar av olika slag. Att 

ha erfarenhet av både det sociala arbetet generellt och av de specifika sociala problem som 

finns i ett land kan bidra till att man lättare kan finna lösningar och angreppssätt på annars så 

komplicerade problem. Socialt arbete i en internationell kontext handlar om frågor som rör 
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demokratisering, mänskliga rättigheter och om att möjliggöra ett drägligare liv för 

medborgarna. Det sociala arbetet blir på så sätt vad Trygged (2007:11) beskriver som en 

direkt förlängning av socialpolitiken. Internationellt socialt arbete kan bedrivas på många 

olika nivåer och en av det viktigaste som kräver internationell samverkan är biståndsprojekt 

av olika slag. Det sociala arbetet handlar i sammanhanget om en långsiktig återuppbyggnad 

tillsammans med det aktuella landet och dess samarbetspartner. Grundläggande principer som 

berör denna typ av hälsofrämjande arbete är i första hand känslan av delaktighet men det 

handlar också om att arbeta för social rättvisa och jämlikhet (Haglund & Tillgren, 2009). Ett 

särskilt fokus läggs på kopplingen mellan politik och policyprocesser som är kopplade till att 

främja hälsa i den miljö där politiska intentioner så som bistånd skall omsättas i praktiken. 

 

1.1 Problemformulering 

Svenskt utvecklingssamarbete är ett utmanande ämne att studera. Vår kultur förändras och så 

också vår biståndspolicy. Bestämmelser om biståndspolitik omfattas av föreställningar om hur 

ett samhälle bör fungera och vart vi ska lägga fokus. Och precis som Andersson (1999) 

påpekar så kan en hjälparbetare eller samordnare lätt bli en del av en konflikt genom att ta 

ställning för en part eller att utveckla rädsla för en annan. Likaså kan en ojämn fördelning av 

hjälpinsatser innebära att man legitimerar vissa gruppers agenda vilket kan få omfattande 

konsekvenser. I det internationella arbetet finns en stark etisk roll, och som Webb (2006) 

beskriver, kan det sätta trovärdigheten på sin spets eftersom det krävs ett brett samarbete både 

inom och mellan stater för att bistånd skall nå ut till behövande. På senare år har enskilda 

organisationers engagemang i biståndsfrågor ifrågasatts och debatten har handlat mycket om 

vad olika svenska aktörer kan bidra med, om pengar hanteras på ett säkert sätt eller om 

bistånd överhuvudtaget kan leda till förändring. Det är således intressant att titta närmare på 

hur ett bistånd upplevs fungera av dem som arbetar med dessa frågor, och om biståndets 

förmåga att nå ut till de mest behövande.  Jag är intresserad av att förstå huruvida dessa 

aktörer upplever att svenskt bistånd ur ett längre perspektiv egentligen gör skillnad i frågor 

om delaktighet och resurseffektivitet. Den här kunskapen är viktig när internationella 

stödinsatser skall erbjudas, och därför betydelsefull för ämnet socialt arbete. 

        Valet av ämne grundas ytterligare i mitt eget intresse för biståndsfrågor. Att arbeta med 

utvecklingsfrågor av olika slag menar jag handlar i vidare bemärkelse också om att vara 

medveten om de påföljder som bistånd har. En grundsten i svensk utvecklingspolitik är att alla 

människor har rätt till ett värdigt liv utan fattigdom, och rätten till en miljö med hållbar 
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utveckling (Regeringen 2002: 144), en linje som ligger djupt förankrad i det svenska civila 

samhället både genom partipolitik som genom enskilda organisationer.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med den här studien är att förstå vilka föreställningar som aktörer inom svenska 

biståndsorganisationer ger uttryck för när det gäller konsekvensen av svenskt bistånd i lokal 

kontext.  

 

1.3 Frågeställningar 

 Vilka upplevelser har aktörer inom svenska biståndsorganisationer av bistånd som 

tillräckliga resurser för att skapa förutsättningar för människor att kunna förändra sina 

levnadsvillkor?  

 Vilka beskrivningar och tolkningar ger biståndsarbetare av mottagarens möjlighet till 

hjälp till självhjälp utifrån internationella stödinsatser?  

 Hur påverkas biståndsarbetarens egna motiv till engagemang utifrån de egna 

upplevelserna av bistånd?  

 

1.4 Avgränsningar 

Denna studie är avgränsad till att behandla de idéer som berör biståndets effektivitet i 

mottagarlandet och som uttrycks inom det civila samhället, vilket här representeras av aktörer 

från enskilda organisationer inom biståndsverksamheten. Utvecklingssamarbete kan se ut på 

många olika sätt, men det som är gemensamt är att fattiga människor behöver bistånd för att 

lösa praktiska problem till följd av exempelvis sjukdomar, naturens nycker, ekonomisk 

isolering eller låg avkastning på jordbruk. Studien bygger på kvalitativa intervjuer av personer 

som under en period arbetat inom internationell biståndsverksamhet.     

         Varför jag valt just biståndsarbetares erfarenheter är att de befinner sig under en tid i en 

specifik miljö där bistånd skall implementeras och där effekterna kan visa sig både vara 

avsedda och oavsedda beroende på i vilka former det kanaliseras. Vidare har jag i den här 

studien valt att fokusera på bistånd som sker inom icke-statliga organisationer, 

fortsättningsvis kallade enskilda organisationer, eftersom en betydande del av det 

internationella sociala arbetet sker inom enskilda organisationer.  

 

 



   

 

7 

 

1.5 Definitioner 

Fattigdom 

Vad innebär det att vara fattig? Att ge en bra definition på fattigdom är svårt. Ofta när det 

pratas om begrepp som ”fattigdom” göms definitionen bakom statistik och ekonomiska 

resonemang. Svingby, Lendahls och Ekbom (1990) verksamma vid pedagogiska institutionen 

vid Göteborgs Universitet, har gjort en undersökning där drygt tre tusen svenska elvaåringar 

fått svara på varför fattiga i fattiga länder är fattiga. Många barn svarade kortfattat att det 

saknades resurser i dessa länder, men bland de som utvecklade sina svar var det fattiga 

människors maktlöshet och orättvis fördelning av tillgångar som stod i centrum. 

        Enligt den senaste skrivelsen av regeringen om svensk politik för global utveckling så 

definieras fattigdom som det tillstånd där människor saknar resurser, möjligheter, makt och 

personlig säkerhet för att kunna påverka beslut och förbättra sina liv (Regeringen 2007: 6).  I 

enkäter som baseras på intervjuer med fattiga människor (se exempelvis Världsbanken 2000) 

betonas ofta osäkerhet som den mest centrala aspekten av fattigdom. Ekonomisk osäkerhet i 

första hand, men otrygghet i form av risk att utsättas för våld och sjukdomar eller brist på 

makt över den egna situationen är också viktiga aspekter av fattigdom. Andra perspektiv på 

fattigdom är frihet och ofrihet. Att den som inte har friheten att välja är fattig. 

Nationalekonomen Amartya Sen (2002) utvecklar detta vidare och menar att skall man uppnå 

en utveckling måste man avlägsna de viktigaste orsakerna till ofrihet. Frihet innebär dels en 

värdering, men också en effektivitet i fråga om att människor fritt kan göra bruk av sin 

handlingsförmåga eller ej.    

         I sammanhang där det handlar om att fastställa antalet fattiga människor i världen, talas 

det vanligtvis om extrem fattigdom i betydelsen av att leva på under en dollar (USD) om 

dagen (Sida 2009b). Enligt Sida (ibid.) lever en femtedel av världens befolkning idag i extrem 

fattigdom. 

 

Bistånd 

Terminologin i biståndssammanhang har alltid varit problematisk så till vida att många ord 

har en värdeladdning. När Sveriges första proposition om svenskt bistånd till 

utvecklingsländer presenterades 1962 så talades det om underutvecklade länder och 

industriländer. Så småningom förändrades terminologin och istället för underutvecklade 

länder talades det om utvecklingsländer då detta inte var lika nedsättande. Idag används ofta 

termerna mottagarland och givarland men det är, som Odén (2006:20) beskriver, inte helt 
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adekvat eftersom en relativt stor del av biståndet lämnas i form av lån till mer förmånligare 

villkor än kommersiella. Andra termer som också används i sammanhanget är 

samarbetsländer och partnerländer. Själva ordet bistånd åsyftar någon form av överföring av 

resurser till ett mottagarland. Bistånd är ett väl inarbetat begrepp men i offentliga 

sammanhang heter det utvecklingssamarbete för att, som Odén (2006: 19) uttrycker att man 

vill betona att det handlar om samarbete mellan likställda parter. De sista 20 åren har även 

begreppet partnerskap används flitigt, just för att betona likställdheten. Jag kommer 

fortsättningsvis använda bistånd synonymt med utvecklingssamarbete. 

 

 Civila samhället 

 En betydande del av svenskt utvecklingssamarbete sker i samarbete med organisationer inom 

det civila samhället på såväl global, nationell, regional som lokal nivå. I den här studien avses 

det civila samhället så som Regeringen (2009b: 9) beskriver som ”en arena, skild från staten, 

marknaden och det enskilda hushållet, skapad av enskilda människor, grupper och 

organisationer som agerar tillsammans för gemensamma intressen”. Men att definiera det 

civila samhället är komplext eftersom aktörer dels organiserar sig på olika sätt beroende på 

vilket sammanhang de verkar i, men också på grund av organisationer kontinuerligt 

interagerar med såväl stat, kommun som marknad. 

 

Internationellt socialt arbete 

 Slutligen vill jag även belysa komplexiteten i vad som åsyftas med internationellt socialt 

arbete. Enligt Socialarbetarfederation, IFSW (International Federation of Social Workers), så 

skall socialt arbete verka för social förändring, empowerment och frigörelse i syfte att främja 

människors välfärd (IFSW 2000). Utgångspunkten menar IFSW ligger i teorier om mänskligt 

beteende och sociala system, och att det sociala arbetet ska verka i områden där människor 

samspelar med sin omgivning. Det sociala arbetet, både internationellt och nationellt, är 

inriktat på problemlösning och förändring, vilket ligger nära uttrycket globalisering som i 

korthet inrymmer begrepp som kapitalism och internationalism. Deacon (1997), professor i 

International Social Policy, uttrycker att globaliseringen drar in organisationer som FN eller 

Världsbanken i politiken vilka har kommit att spela stor roll i enskilda länders socialpolitik. 

Ofta talas det i sammanhanget om socialpolitik istället för socialt arbete och som bland annat 

Trygged (2007:23) talar om, är det uppenbart att ideologiska val inom socialpolitikens område 

får stor betydelse för det sociala arbetets möjligheter. Globaliseringens roll för socialt arbete 
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beskrivs vidare av Campanini & Frost (2004:219) som menar att globala sekulära värderingar 

kan tränga ut traditionella värden vilket kan få betydelse för olika socialt relaterade problem 

och är därför en utmaning i det sociala arbetet.  

 

 

2 Tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt 

 

I det här kapitlet kommer jag presentera en bakgrund till svenskt utvecklingssamarbete genom 

enskilda organisationer. Jag behandlar här dels vilka motiv till bistånd som forskning presenterar, 

men också den intensiva debatt som rör utvecklingssamarbetet. Jag kommer även diskutera utvalda 

delar av utvecklingsteorin som ligger till grund för studien. Slutligen har jag även valt att lyfta fram 

empowerment som begrepp i sammanhanget eftersom det är ett ledord för många organisationer i 

deras verksamhet 

 

 

2.1 Biståndets vara eller inte vara 

Det finns en omfattande debatt om huruvida bistånd uppnår vad det är tänkt att uppnå. 

Utvecklingssamarbete utformas i ett internationellt ekonomiskt och politiskt sammanhang, 

vilket gör att biståndets inriktning och politiska villkor påverkas av nationalekonomiska 

trender i rika länder (Odén 2006:11). Bistånd stödjer ofta verksamhet i miljöer som Odén 

(2006:12) beskriver som särskilt svåra att arbeta i eftersom det råder brist på så gott som 

allting. Ett uttryck som ofta används för att förklara varför bistånd inte alltid ger önskat 

resultat är ”biståndet behövs mest i de länder där förutsättningarna är sämst för att det ska 

fungera effektivt” (Ibid. 12). En del kritiker går så långt i sitt resonemang att de menar att 

bistånd kan vara direkt skadligt (Heremle 2008:12). Utvecklingssamarbete i fattiga länder 

med svaga institutioner och dåligt utbyggd infrastruktur är en högriskverksamhet, även för 

verksamheter som inte är biståndsfinansierade. Hermele (2008:12) förklarar vidare att bistånd 

har en tendens att förstärka svängningar i mottagarnas ekonomiska utveckling snarare än att 

motverka dem. Biståndsdebatten har stundtals karakteriserats av vad som kommit att kallas 

biståndströtthet eller ”aid fatigue” (Riddell 2007:107f), och som handlar om att det ligger en 

slags hopplöshet och misstro om att bistånd skapar utveckling. Riddell (2007:227) beskriver 

biståndströttheten i termer av ”fungibilitet”, att bistånd frigör pengar som ett land kan 

använda efter eget gottfinnande. I detta resonemang skulle inte biståndet gå att styra så till den 

grad att slutresultatet blir det som givaren avsett.  
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        Burnside & Dollar (1997) publicerade i slutet a 1990-talet en studie som fick stort 

genomslag, och där de menade att bistånd leder till ekonomisk tillväxt i de länder som för den 

rätta ekonomiska politiken. I länder med fel politik går det inte att påvisa någon effekt alls. 

Denna ansats antogs av Världsbanken och IMF (internationella valutafonden) och talade för 

strukturanpassning. Hermele (2008: 45) påtalar dock att det inte går att förutsäga 

tillväxtsiffrorna för fattiga länder utifrån vilken politik de för, och han beskriver mekanismen 

som den gode samaritens dilemma eller biståndets eviga fråga, ”att den som vill göra gott, 

tvingas göra mer ju sämre det går för mottagaren”. Utifrån detta påstående skulle det kunna 

uppfattas som rimligt att bistånd inte skapar tillväxt då biståndet kommer på grund av att 

tillväxten uteblivit. 

         En annan studie som blivit inflytelserik är Rajan & Subramanians (2007) forskning om 

att det inte finns några samband mellan rillväxt och bistånd över huvudtaget. De menar att det 

inte går att bevisa att bistånd ger tillväxt, men heller inte motsatsen. Förklaringen ligger i 

eventuella positiva effekter motverkas av andra mer negativa effekter av samma bistånd. Att 

det finns så många faktorer i verkligheten som stör den statistiska analysen och döljer 

eventuella samband. 

        Under det sista decenniet har såväl det svenska som internationella biståndstänkandet 

präglats av USA:s utrikespolitik, och en intensiv diskussion pågått om globaliseringens för 

och nackdelar för olika aktörer. Den svenska regeringspropositionen Politik för global 

utveckling, PGU, som publicerades 2003 blev en viktig nationell händelse för 

utvecklingssamarbetet, och där det övergripandet målet för utvecklingssamarbetet fastslogs 

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

levnadsvillkor”(Regeringen 2002: 122: 1). Tyngdpunkten ligger här i att utveckling ska ske på 

initiativ från utvecklingslandet och från fattiga människor själva (Regeringen 2002: 59).  I och 

med att Sverige fick en ny liberal regering 2006, så lanserades även en ny utvecklingspolitik 

som bland annat innebar förnyat fokus på genomförandet av utvecklingssamarbete. Idag är 

grundtanken fortfarande att mottagarländernas egna strategier för fattigdomsbekämpning skall 

styra Sveriges insatser, men betydligt större vikt har lagts på att bistånd skall vara effektivt, av 

hög kvalité och att det ska finnas en samstämmighet mellan olika områden (Regeringen 2007: 

7).  Diskussionen om biståndets verkan på tillväxten är idag omfattande och kritik har riktats 

bland annat till den koncentration av länder som gjorts i syfte att skapa ett effektivare bistånd. 

En kritisk reflektion är just hur man kan veta vilka länder eller områden som är mest lämpliga 

för att få ut störst effektivitet. För precis som den svenska regeringen gör klart i sin senaste 

skrivelse (Regeringen 2007: 5ff) är bistånd en del av utrikespolitiken. 
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2.2 Varför bistånd genom enskilda organisationer? 

 

En stor del av det internationella sociala arbetet bedrivs idag genom så kallade NGO, None 

Governmental Organisation (enskilda organisationer). Det finns inte ett entydigt sätt att 

definiera vad som avses med NGO men vanligtvis beskrivs NGO som fristående från staten, 

icke-vinstdrivande och att organisationen bygger på frivilliga initiativ. En annan definition är 

att NGO är verksamma i internationella biståndssammanhang medan andra icke-vinstdrivande 

organisationer snarast hör hemma i det egna landet. Enligt Trygged (2007: 43f) har de 

internationella NGO, INGO, stärkt sin ställning de senaste decennierna och uppträder ofta 

som lobbyorganisationer. Tidigare var arbetet mer fokuserat till nödhjälp medan idag ligger 

inriktningen på framför allt utvecklingsarbete. Gemensamt för dessa enskilda organisationer 

är att de brukar räknas till den civila sektorn vid sidan av staten och marknaden, och används i 

syfte att stärka den civila sektorn. Det finns en komplicerad gränsdragningsproblematik 

mellan olika enskilda organisationer och stat, då många organisationer har starkt samröre med 

marknaden genom att ha kommersiell verksamhet där man kanske säljer varor och tjänster för 

att få medel till verksamheten. Flertalet organisationer får statligt stöd genom Sida (2010), och 

problemet ligger i huruvida den då räknas som statlig eller till civil sektor. Lagstiftning som 

reglerar vilka som får kalla sig NGO skiljer sig dessutom från land till land.  

        En frivillig organisation är helt eller delvis beroende av donatorer vilket påverkar vilka 

områden de kan stöd för. Och ju mer en verksamhet professionaliseras desto större blir kraven 

på att få pengar till anställda, vilket Trygged (2007: 45) menar medför att NGO kan dels ta 

uppdrag för att upprätthålla organisationen och samtidigt uppträda som konkurrenter 

sinsemellan. Det kan skapa en konflikt mellan anställdas anställningstrygghet, volontärers 

önskemål och medlemsinflytande. Ett exempel som Trygged (ibid.) visar på är den 

Indonesiska provinsen Ache som under 2004 drabbades svårt av tsunamin. Under en period 

var närmare 200 organisationer på plats. Förmågan till samarbete med både lokalbefolkningen 

som mellan organisationer var bristande, vilket gjorde att många projekt misslyckades eller 

fick oönskade resultat. I en rapport av Sida (2009c) dras slutsatser att internationella 

organisationer som i huvudsak arbetar med katastrofbistånd delvis saknar expertis för att 

hjälpa människor till långsiktig försörjning, samt att maktintressen och misstro är en 

bidragande orsak till att samarbete mellan stat och civila samhället inte fungerar. 

        I Sverige fördelades 2009 omkring hälften av det svenska internationella biståndet via 

multilaterala organisationer då framför allt genom olika FN-organ, Världsbanken, andra 

utvecklingsbanker och EU men också till många mindre enskilda organisationer (OECD, 
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Regeringskansliet 2007:5, Sida 2010).   De enskilda organisationerna har en mängd olika 

roller att spela, allt ifrån påtryckare i internationella sammanhang till att komplettera eller 

ersätta statliga insatser. En speciellt viktig roll antas enskilda organisationer ha i att stärka det 

civila samhället underifrån. Genom att bygga upp sociala rörelser, medlemsorganisationer, 

politiska partier eller andra nätverk kan de skapa förutsättningar för en positiv 

samhällsutveckling. Vad som kännetecknar enskilda organisationer i deras biståndsarbete är 

möjligheten att skapa en medvetenhet om individers rättigheter samt att mobilisera människor 

(Regeringen 2009:11). Rätten att organisera sig är grundläggande för att människor ska kunna 

påverka sin livssituation och Sveriges utgångspunkt är, enligt regeringens policy (2009:14) 

om stöd till det civila samhället, att civilsamhällesorganisationer effektivt bidrar till 

fattigdomsminskning och arbetar för att tillvarata fattiga människors intressen.   

        Bidragen från Sida till enskilda organisationer ökade under 1990-talet och de 

komperativa fördelarna med ett sådant bistånd ansågs framför allt vara enligt Odén & 

Wohlgemuth (2006: 17) att enskilda organisationer har lättare att nå ut med sin verksamhet på 

lokal nivå. De har ofta bättre kunskaper om utvecklingen på denna nivå och kan därför bidra 

med information om hur ”verkligheten på gräsrotsnivå” ser ut. Enskilda organisationer är 

också flexiblare och snabbare i till exempel katastrofsituationer samt att de kan arbeta i länder 

där regeringens utvecklingspolitik inte är i sådan Sverige vill samarbeta på regeringsnivå. 

 

2.3 Biståndets olika motiv 

Enligt den svenska regeringens skrivelse om Sveriges politik för global utveckling 

(Regeringen 2007: 5) är utgångspunkten för svensk utrikespolitik att bistånd skall bidra till 

utveckling och att bekämpa fattigdom i alla dess dimensioner. Istället för att tala om 

utvecklingssamarbete används formuleringen politik för global utveckling, vilket är en 

betydligt bredare begreppsanvändning och där ansträngningar antas ligga på att stärka 

individers makt över sina egna liv genom att skapa möjligheter för individer att öka sin 

levnadsstandard. Genom effektivt bistånd av hög kvalitet och en samstämmighetspolitik som 

omfattar samtliga politikområden menar regeringen (Regeringen 2007:6f) att biståndet kan ge 

goda resultat. Svenska frivilligorganisationer har vanligen samma grundläggande motiv för 

bistånd men fokuserar mindre på skäl relaterade till nationens intressen. Istället lyfter man 

ofta fram biståndets motiv i relation till solidaritet och humanitära perspektiv. Vägledande för 

regeringens gemensamma arbete är fattiga människors perspektiv på utveckling samt 

rättighetsperspektivet (Regeringen 2007: 7), två perspektiv som går hand i hand med frivilliga 

organisationers verksamheter. 
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        Olika biståndsmotiv kan enligt Odén (2006: 37) sammanfattas i sju huvudkategorier, där 

de tre första är de officiella målen för utvecklingssamarbete medan de resterande fyra många 

gånger inofficiellt påverkar och kan därför ge ett glapp mellan de officiella utvecklingsmålen 

och resultatet.  

1. Motiv baserade på solidaritet och humanitet. 

2. Utvecklingsmotiv, med betoning på social, ekonomisk och demokratisk utveckling. 

3. Motiv relaterade till klimat och miljö, skyddande av naturresurser. 

4. Säkerhetsmotiv, där fattigdom och ojämn resursfördelning anses hotande för stabilitet 

och säkerhet. 

5. Motiv kopplade till marknadspolitik, om ökad export och utlandsinvesteringar. 

6. Utrikespolitiska motiv om att behålla inflytande i andra länder. Kan vara av strategiska 

skäl eller för att exempelvis säkra politiskt stöd i internationella konflikter. 

7. Att upprätthålla globala allmänniga nyttigheter 

 

Bistånd kan aldrig bli neutralt i den meningen att dess enda syfte är att skapa bättre 

förutsättningar för fattiga människor att förändra sina villkor så som det officiella målet är 

enligt svensk politik för globalt arbete. Den kritiska debatten som figurerar handlar många 

gånger om att bistånd är en miljardindustri som sysselsätter flera tusen personer vilket skulle 

kunna tala för ett egenintresse för att bibehålla biståndet (se exempelvis Krause 2007:19). 

Vidare går det att identifiera hur det svenska biståndet påverkas av trender i den politiska 

biståndspolitiken, vilket gjort att inriktning på bistånd styrts av politiska beslut och inte alltid 

av det verkliga behovet i utvecklingsländerna. 

 

2.4 Utvecklingsteorier 

Det finns en strid mellan olika uppfattningar om vilka teorier som bäst förklarar utveckling 

och underutveckling. Ett gemensamt drag är dock att de vanligtvis är knutna till sociala 

föreställningar av olika slag och påverkas av politiska trender i samhällsutvecklingen. 

Eftersom biståndet bygger på en idé om utveckling, så har jag i den här studien valt att utgå 

ifrån diskussionen om utveckling. Utveckling är, som Hettne (2008:6) beskriver som ett 

normativt begrepp vilket gör att det inte finns någon konsensus om dess exakta innebörd eller 

hur den bäst skapas. Det som istället är centralt är att utveckling kan styras av mänskliga 

aktörer i önskvärd riktning. Det är utifrån föreställningarna om utveckling som jag vill 

närmare förstå och diskutera hur biståndsarbetare upplever svenskt bistånd som tillräckliga 
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resurser för att skapa förutsättningar för människor att kunna förändra sina levnadsvillkor. Jag 

kommer i denna studie inte gå in närmare på hur utvecklingsteorier förändrats övertid utan 

mer diskutera utvalda delar utifrån relevans för ämnet. Utveckling är ett omstritt begrepp och 

som skiftar i betydelse från en situation till en annan. Det är därför, menar Hettne (2008:6) att 

det måste förstås inom ramen för sin historiska kontext, där föreställningar om utveckling 

både speglar olika historiska situationer som att de formar dem. Ofta används begreppet 

hållbar utveckling som kan omfattas såväl ekologiska som sociala dimensioner. 

 

Global utveckling 

Den globala debatten sedan andra världskriget också handlat om vad som kallas 

”humankapital”, i betydelsen av att det är människors kunskaper, hälsa och erfarenheter som 

skapar hållbar utveckling. Sen (ur De Vylder 2006:43) beskrivs som internationellt 

pådrivande i försöken att tillföra nationalekonomin en etisk dimension. Sen (2002: 25f) talar 

om människans som både mål och medel för utveckling, där han beskriver mål i termer av 

ökning av människans möjligheter att förverkliga sig själv och där inkomst och materiell 

levnadsstandard är endast en av flera komponenter. Som medel talas han om investeringar i 

människor, så som i utbildning eller hälsa, vilket han menar är avgörande för den ekonomiska 

tillväxten.  

        Robert D. Putnams teori om det sociala kapitalet fick ett enormt genomslag när den 

lanserades 1993. Putnam (1993) visar på hur socialt kapital kan förklara skillnader i 

ekonomisk utveckling. Han studie visade på att ju mer människor var organiserade i olika 

frivilla nätverk och organisationer desto bättre visade sig demokratin fungera. Det handlar 

alltså inte om att ekonomisk tillväxt ger frivilligt organisationsliv, utan tvärtom att 

organisationsväsendet ger ekonomisk tillväxt. Förklaringen ligger i, enligt Putnam (ibid.) att 

deltagandet i organisationer skapar ett socialt kapital som innebär att medborgarna får 

förtroende för varandra och vågar samarbeta eftersom man vågar lita på att den andre också 

kommer att samarbeta. Det handlar alltså om starka sociala normer om tillit och ömsesidighet 

som underlättar samarbete. Flera länders internationella biståndsorganisationer, så även i 

Sverige, har anammat det sociala kapitalets betydelse som ett sätt att stödja ekonomisk tillväxt 

i utvecklingsländerna. 

       En viktig beståndsdel i internationellt socialt arbete är vad bland annat Trygged (2002) 

beskriver som Social development, och åsyftar områdesbaserat arbete eller så kallat 

Community work. Det är ett sätt att knyta samman ekonomisk politik med socialpolitik i 
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avseende att förbättra den sociala välfärden. Det är en process som syftar till att stödja hela 

befolkningens välbefinnande snarare än att behandla enskilda individer.  

 

Rationalitet 

Teorier om utveckling och underutveckling präglas ofta av biståndsgivarnas syn på 

utvecklingsländer och vad som anses som främjande för utveckling. Hasselskogs avhandling 

(2009:272f) pekar på en underliggande rationalitet om att de samhällen där 

utvecklingsinterventioner formuleras har något som mottagande samhällen saknar och att det 

som införs utifrån fungerar oberoende av den lokala kontexten. Det betyder att samhällelig 

utveckling kan utformas och styras rationellt. Hasselskogs (ibid.) studie visar att få människor 

som arbetar med biståndsfrågor skulle ansluta sig till ett sådant antagande, men att praktiken 

fortgår som om den byggde på dessa antaganden. Hennes studie visar på hur bybor i en 

specifik lokal kontext uppfattar diverse nya inslag genom bistånd så som sociala institutioner, 

politiska strukturer, ledarskap och som kan relateras till värderingar, ekonomiska villkor och 

politisk kultur. Den underliggande rationaliteten i förhållande till den lokala dynamiken pekar 

på att rationaliteten säger en sak men att samspelet vid implementering leder till något annat. 

Slutsatsen är att det är våra antaganden och ambitioner om hur implementeringen av biståndet 

ska se ut som måste lyftas fram och det finns ett behov av att studera internationellt 

utvecklingsbistånd utifrån hur globaliseringen påverkar rationaliteten och relevansen för dess 

implementering i en lokal kontext.  

 

Partnerskap 

Biståndsdiskursen har idag vad Eriksson Baaz (2001: 168) beskriver som ett fokus på 

partnerskap, där biståndsarbetaren skall fungera som en rådgivare som uppmuntrar och stödjer 

lokala initiativ. Eriksson Baaz (ibid.) menar vidare att partnerskapet som eftersträvas i det 

svenska biståndet inte nödvändigtvis är ett partnerskap med två jämställda parter. Det finns en 

maktbalans mellan biståndsgivare och mottagare som påverkar relationen och där 

biståndsgivaren är i en högre maktposition gentemot mottagaren och därmed bestämmer 

spelreglerna. Eriksson Baaz (ibid.) påpekar också att biståndsgivaren har krav på sig att 

biståndet skall ge önskade resultat samtidigt som biståndsgivaren inte får ta för stor plats utan 

fokusera på det jämlika samarbetet. Termer som aktiva och passiva parter karakteriserar 

biståndsrelationen, där Eriksson Baaz (ibid.) menar att biståndsgivarna vanligen betraktas som 

aktiva resurser som hjälper ”de Andra”. Bilden av mottagarna som passiva har paradoxalt nog 
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enligt Eriksson Baaz (ibid.) fått näring av parnerskapsdiskursen då den delvis bygger på idén 

om att mottagarländer har blivit biståndsberoende. Misslyckande utvecklingsprojekt hänvisas 

till biståndsmottagarens passivitet, och där lösningen blir ett partnerskap där 

biståndsmottagaren aktivt skall ta ansvar för utvecklingen. 

 

2.5 Empowerment 

I både den svenska och den internationella biståndsdiskursen har begrepp som delaktighet 

eller empowerment fått näst intill paradigmatisk status, och flera forskare inom socialt arbete 

så som exempelvis Dominelli (2007:7) framhäver att empowerment präglar allt socialt arbete 

vare sig det är nationellt eller internationellt. Empowerment har sitt ursprung i begreppet 

”power”, som kan betyda styrka, kraft eller makt och som i denna kontext kan härledas till att 

personer eller grupper som befinner sig i en maktlös position kan skaffa sig styrka som kan ge 

dem kraft att komma ur maktlösheten. Askheim & Starrin (2007: 18) beskriver att genom 

mobilisering kan människor motarbeta de krafter som håller dem nere och därigenom få mer 

inflytande över sina liv. På så sätt utrycker empowerment både en målsättning och de medel 

som krävs för att nå målet. I det här sammanhanget är det intressant att tala om empowerment 

som etablering av motmakt.  Vikten läggs här, enligt Askheim & Starrin (ibid.) vid sambandet 

mellan den enskilda individens livssituation och de samhälleliga strukturella förhållandena. 

Man utgår alltså ifrån att individens position i samhällsstrukturen inte är naturgiven utan ett 

resultat av historiska processer, och genom att skapa en medvetenhet hos individen om 

sambandet mellan den egna livssituationen och samhälleliga förhållanden så kan det leda till 

handling. Målet blir på så sätt ett slags medvetandegörande.  

      Enligt IFSW:s definition av internationellt socialt arbete betonas ordet empowerment 

(Trygged 2007: 27). Socialarbetarens uppgift blir enligt detta synsätt ett sätt att öka klientens 

kapacitet, och att minska hinder som gör att klienten blir oförmögen att använda sin förmåga. 

Samtidigt förklarar Trygged (2007:27) att empowerment-strategin är svår att tillämpa i 

praktiken, dels på grund av att relationen mellan socialarbetaren och klienten är ojämn men 

också att empowerment förutsätter att klientens vilja är klart formulerad. Så är det inte alltid 

eftersom det finns så många andra utomstående faktorer som påverkar situationen och som 

kan vara svåra att förändra på grund av den i grunden ojämna maktsituationen. 
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3 Metodologiska överväganden 

 

Jag kommer i detta kapitel först presentera de vetenskapliga metoder som jag utgått ifrån i denna 

studie, för att sedan presentera urvalet av deltagare och intervjuförfarande. Jag kommer 

avslutningsvis diskutera relevant metodkritik och etiska överväganden som funnits med i valet av 

metod. 

 

3.1 Vetenskaplig metod 

En grundläggande fråga i forskning i socialt arbete är vilken sorts verklighet det är som är 

tänkt att studera. Min grundläggande analytiska utgångspunkt kan ringas in i inom social 

konstruktion, då den här studien övergripande handlar om samhället och den sociala 

verklighet som är konstruerad genom samspelet mellan människor. Engagemang för andra 

människor är speciellt intressant i en tid som i andra sammanhang kan betecknas vad Rubin 

(2000) beskriver som marknadspräglad och individorienterad. Rubin (2000) ställer sig 

frågande till i vilken utsträckning den som är engagerad är medveten om varför hon är 

engagerad, en fråga som jag tycker i det här sammanhanget är väl berättigad. Potter (2003) 

betonar medvetandets roll, med andra ord hur människor tänker om världen. Med 

utgångspunkt i ett fenomenologiskt perspektiv menar Potter (ibid.) att konstruktionerna 

skapas, försvaras, ifrågasätts kontinuerligt mellan människor. Ett socialt konstruktionistiskt 

synsätt innebär att forskaren, som Thelander (2006: 47) beskriver, inte är låst kring 

beskrivningarnas relevans som referenser till verkligheten utan istället handlar det om att 

ställa sig frågor om vad aktören gör med sin beskrivning? Eller hur han/hon gör det? Och om 

varför han/hon gör just detta? Det är med andra ord inte tal om någon sanning i objektiv 

mening utan snarare om representationer av verkligheten som involverar aktiviteter från de 

sociala aktörerna. 

        I en kvalitativ forskning är målet att fånga subjektets upplevelsevärld genom 

beskrivningar av olika situationer. För att kunna analysera det empiriska materialet på bästa 

sätt har jag valt en hermeneutisk tolkningsansats, då jag anser att den är bäst lämpad utifrån 

syftet med studien. Hermeneutik kan förklaras som en förståelseinriktas ansats, där man 

genom språket kan skaffa sig kunskap om det genuint mänskliga. Genom att tolka hur 

mänskligt liv kommer till uttryck i både det talande språket som i handlingar och mänskliga 

livsyttringar, så kan vi förstå innebörden av mänskligt beteende (Patel & Davidson 2003: 29).  

Den förförståelse som forskaren har kan inom hermeneutiken ses som tillgång för att förstå 

forskningsobjektet. Det handlar med andra ord om att helheten, ett holistiskt synsätt, där 
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helheten ställs i relation till delarna för att på så sätt nå en fullständig förståelse. Det handlar 

alltså inte om något objektiv sanning utan, som Patel & Davidson (2003: 31) beskriver, att 

genom reflektion, tolkning och förståelse skapas delar i en helhet som ständigt kan utvecklas 

ge uttryck för det mänskliga.  

 

3.2 Urval 

Den här studien bygger på ett strategiskt urval där jag valt att kombinera olika 

tillvägagångssätt i urvalsmetoden. Med utgångspunkt i min tre övergripande forskningsfrågor 

om upplevelser och motiv i internationellt biståndsarbete var urvalet i ett första skede endast 

begränsat till aktörer inom svenska biståndsorganisationer i Sverige, som någon gång varit 

iväg på ett internationellt uppdrag. Jag ville fånga variationer när det gäller typen av 

biståndsverksamhet varav jag valde att inte specificera någon speciell yrkeskategori. I ett 

tidigt stadium tog jag via mail kontakt med personalansvariga på olika svenska 

hjälporganisationer, där jag presenterade mig och mitt övergripande syfte med uppsatsen och 

förhörde mig om möjligheterna om att få tips om personer som kunde vara intresserade av att 

låta sig intervjuas. Jag valde att inte begränsa mig allt för mycket i ett första skede för att få så 

många svar som möjligt. Bland kontakterna fick jag svar ifrån åtta organisationer, varav fyra 

kunde förmedla kontakter som eventuellt kunde passa till undersökningen. Utifrån det stora 

antal kontakterna jag fick, valde jag att skicka ett mail till de som varit iväg längre än två 

månader. Av dem som jag endast hade telefonnummer valde jag att inte ringa, för att urvalet 

skulle ges en större reliabilitet. På så sätt fick samtliga kontakter samma chans att svara om de 

kunde tänka sig att delta. Olika typer av biståndsorganisationer finns alltså representerade i 

materialet, men ambitionen är inte att beskriva dessa organisationer ytterligare då det är 

enskilda personers erfarenheter och beskrivningar som står i fokus. Någon generaliserbarhet 

är det inte tal om i studien, utan den kvalitativa undersökningens styrka ligger i att utveckla 

förståelse och idéer för hur något kan tolkas.  

         Bland de kontakter som svarade gjorde jag ett ytterligare urval i att intervjua dem som 

varit iväg någon gång sedan 2007 då Sveriges nya riktlinjer för multilateralt 

utvecklingssamarbete publicerades. Anledningen till urvalen ligger i att regeringen i och med 

denna skrivelse förändrade riktlinjerna genom att göra anspråk på resultat utifrån krav på 

kompetens och förändrade arbetssätt (Regeringen 2007:5). Efter att intervjuat och 

transkriberat sju intervjuer med frivilligt aktiva personer kunde jag urskilja ett visst mönster i 

materialet, där vissa teman återkom. Med tanke på studiens begränsning valde jag att därför 

att avsluta den empiriska materialinsamlingen. Det handlar i vidare bemärkelse om att samla 
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in empiriskt material tills inga nya relevanta data framkommer eller, som Bryman (2002: 291) 

beskriver, att relationerna mellan olika kategorier är validerade. Det är naturligtvis inte 

problemfritt att tala i termer av ”mättat” urval utifrån Brymans (2002: 291) kategorier på ett 

sådant här begränsat material och det kan ju mycket väl vara så att ett större antal skulle 

kunna innebära att något nytt dyker upp. Gränsen för ett material menar jag är vad Thelander 

(2006: 66) uttrycker som i viss mån godtycklig, men någonstans måste den ändå dras. Inte 

minst av praktiska skäl. 

        Respondenterna är mellan 25 och 65 år och i den undersökta gruppen är alla kvinnor. 

Ingen av de män som fanns representerade valde att delta i någon intervju. Utifrån ett 

genusperspektiv hade det varit intressant med manlig representation i urvalet, framför allt när 

det handlar om frågor om lokala/globala maktstukturer. Om vilka roller som män respektive 

kvinnor förväntas ha i det internationella biståndsarbetet. Genus är relevant eftersom genus 

påverkar vårt beteende som ekonomiska aktörer i form av att män och kvinnor kan reagera 

olika på ekonomiska förändringar och göra olika prioriteringar. Män och kvinnors arbete 

värderas dessutom olika i olika kulturer. Av de intervjuade är alla yrkesverksamma i skiftande 

yrkesområden inom kommunal omsorg, landstinget eller kommunal förvaltning. Tre personer 

av sju hade yrken som ligger specifikt inom ramen för socialt arbete. Ingen var i dagsläget 

anställd inom privat företagande. De områden respondenterna utfört socialt och humanitärt 

arbete finns respresenterat i Sydasien, Afrika, Europa, Centralamerika och södra 

Nordamerika, och där arbetet i huvudsak varit koncentrerat till jordbruksfrågor, pedagogiskt 

arbete, socialt inriktat arbete men också olika former av kvalitetsutvecklande arbete inom 

lokalt förankrade organisationer. 

 

3.3 Intervjuförfarande 

Jag började varje intervju med att presentera mig och att jag var intresserad av att prata med 

personer som arbetat med internationellt bistånd på något sätt. Inför varje intervju fick 

respondenterna ta del av en kortfattad och övergripande version av frågeguiden för att kunna 

ta ställning om deltagande eller ej. Vid intervjun gav återigen möjligheten att avstå om så 

önskades, vilket aldrig var fallet. Jag var försiktig med att uttrycka studiens huvudsakliga 

syfte eller att definiera begrepp så som exempelvis ”utveckling” eller ”bistånd” för att 

intervjupersonerna inte skulle bli begränsade till min egen definition av begreppen. 

        Vid kvalitativa intervjuer är det viktigt att reflektera kring frågornas utformning och 

inbördes ordning samt i vilken utsträckning frågorna ger intervjupersonen möjlighet att fritt 
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tolka beroende på sin egen inställning eller erfarenheter. Jag har här genomfört 

semistrukturerade telefonintervjuer där jag utifrån en intervjuguide, se bilaga 1, valt frågor 

med öppna svarsalternativ för att på så sätt, som Patel & Davidson (2003: 71) beskriver, kan 

man lämna större utrymme för intervjupersonen att svara inom samt att öka möjligheterna till 

självreflektion. Vidare har jag valt intervjuer med relativt låg grad av standardiseringen då 

avsikten med intervjuerna är att nå en djupare förståelse. En del av frågorna är även 

känslomässigt färgade för att på så sätt få fram intervjupersonens uppfattning. Intervjuguiden 

är uppbyggd utifrån tre teman där jag inleder med neutrala frågor om bakgrund för att sedan 

gå vidare till frågor som berör tankar innan biståndsarbetet, om hur intresset väcktes och vilka 

ambitioner man hade innan man åkte iväg. Därför följer ett avsnitt med frågor om tankar 

under biståndsarbetet för att avslutas med reflektioner efter biståndsarbetet och huruvida det 

påverkat ens syn till människors möjligheter till utveckling. 

         Min eget intresse för socialt arbete i en internationell kontext ger såväl fördelar som 

nackdelar i situationen. Fördelarna är att jag genom min erfarenhet och kunskap kan vara mer 

lyhörd för hur intervjupersonen väljer att gestalta deras erfarenhet. Detta kan vara av vikt vid 

en telefonintervju, där respondentens sätt att uttrycka sig blir av stor betydelse eftersom man 

inte kan se varandra och läsa av något kroppsspråk. En ytterligare aspekt är att jag genom min 

förförståelse är väl bekant med det språkbruk som används för att dels beskriva internationellt 

utvecklingssamarbete men också hur de intervjuade väljer att beskriva sina erfarenheter av 

den specifika miljö de befunnit sig i. Min förförståelse kan naturligtvis även begränsa 

perspektivet vilket gör det extra viktigt att förhålla sig till nära teorier och undersökningar i 

ämnet.  

        Anledningen till att jag har använt telefonintervjuer är den stora geografiska spridning 

som de intervjuade har. Jag har valt att inte spela in intervjuerna på band utan istället föra 

anteckningar under intervjuns gång. Varje intervju tog mellan 50 minuter och två timmar. 

Efter intervjuerna har jag bearbetat materialet genom noggrann läsning, där jag försökt hitta 

sammanhängande tema. I analysen har jag valt teman med utgångspunkt i biståndsarbetarnas 

tankar innan, under och efter biståndsarbetet. 

 

3.4 Metodkritik 

I kvalitativa intervjuer har är det näst intill oundvikligt att inte påverka intervjusituationen och 

ofta befinner sig intervjuaren och den intervjuade genom situationen i en komplex interaktion. 

Som forskare kan man exempelvis, som Hasselskog (2009: 57) uttrycker, få respondenten att 
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reflektera och se saker på ett nytt sätt för att på så sätt hjälpa till att utveckla begrepp eller 

reflektioner. Svårigheten är att få respondenten att reflektera utan att jag som intervjuare 

förändrar eller påverkar situationen, det vill säga att ha ett objektivt förhållningssätt.  Vi är 

människor och vi reagerar på varandra. Detta ska vi inte blunda för men det får inte ta över 

intervjusituationen.  

        Jag har i den här studien använt mig av telefonintervjuer vilket gör att påverkansfaktorer 

så som klädsel eller kroppsspråk inte påverkar situation här. Genom att man inte visualiseras 

för varandra, blir den intervjuade inte störd över vad jag antecknar eller eventuella signaler 

som jag sänder ut genom kroppsspråket. Att man inte ser varandras reaktion kan också ses 

som en fördel för den intervjuade, då samtalet inte styrs pågrund av intervjuarens reaktioner 

genom att visa gillande eller ogillande. En annan fördel med telefonintervjuer är att eventuella 

spänningar som kan uppstå på grund av exempelvis olika social status, försvinner då man är 

relativt anonym inför varandra. Och det är det som den intervjuade talar om som är intressant 

för undersökningen och inte vem personen är. Istället blir andra faktorer viktiga att förhålla 

sig till, så som hur jag uttrycker mina frågor. En liten ändring i frågan kan få ett helt annat 

svar. Telefonintervjuer kan absolut ifrågasättas, men huruvida jag hade fått andra svar om jag 

åkte iväg och träffat personerna kan jag endast spekulera om. Framför allt är det svårt att 

svara på exakt vilket sätt som intervjuerna i så fall hade blivit annorlunda. 

        Att inte använda ljudupptagning innebär en begränsning när det handlar om att kunna 

återge det talade språket så ordagrant som möjligt. Därför är det viktigt, som Patel & 

Davidsson (2003:83) beskriver, att man som intervjuare förtydligar sina anteckningar direkt 

efter intervjun. Svagheten i att inte använda ljudupptagning ligger i att viss information kan 

gåtts miste som försvårar exempelvis att skriva relevanta citat i resultat och analysdelen. Detta 

är viktigt att reflektera kring eftersom det är den information som finns transkriberat som 

ligger till underlag för analysen. Jag har inför intervjuerna tränat på att föra anteckningar, och 

försökt vara noggrann med att förtydliga anteckningarna i anslutning till intervjuerna. I 

analysen har jag valt att komplettera texten med citat som är relevanta för sammanhanget. 

Citaten är ordagrant nedskrivna och antecknade under intervjun. Vid oklarheter har jag haft 

möjligheten att återkomma till intervjupersonen för kompletterande uppgifter. 

         

3.5 Etiska överväganden 

Studier om människors värderingar kräver en etisk känslighet hos forskaren och där 

intervjutekniken ger möjlighet för respondenterna att få uttrycka sina erfarenheter. Jag har i 
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den här studien tagit hänsyn till de forskningsetiska principer, antagna av det numera 

nedlagda Humanistisk - samhällvetenskapliga forskningsrådet (Vetenskapsrådet 2002), som 

förordar informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Inledningsvis informerade jag vid intervjutillfället om respondenternas anonymitet, även i 

förhållande till den organisation de utfört uppdraget genom. Även andra personliga uppgifter, 

vilka jag uppfattade om viktiga för en analys så som ålder eller yrke, har jag valt att behandla 

konfidentiellt eftersom det kan uppfattas som utlämnande för respondenterna. Jag informerade 

alla berörda i ett tidigt skede om hur studien skulle genomföras och kort vem jag var. Alla 

hade samma chans att avstå helt från intervjun eller enstaka fråga om så önskades. 

 

 

4 Resultat och Analys 

 

I detta kapitel diskuterar och analyserar jag resultatet av det empiriska materialet som tagits fram i 

studien. Med utgångspunkt i respondenternas egna utsagor vill jag ge en bild av hur några svenska 

biståndsarbetare uppfattar hur verkligheten kan te sig ur ett hjälpperspektiv. Resultat och analys är 

uppdelad efter tema som följer syftet med studien.  

 

 

Enskilda organisationer anses idag som självklara aktörer inom internationellt 

utvecklingssamarbete. De karakteriseras av att de är självstyrande, bygger på frivillighet och 

är i olika grad oberoende från staten (Regeringen 2009b). En viktig funktion för enskilda 

organisationer är att skapa medvetenhet om individers rättigheter, mobilisera människor och 

stärka deras kapacitet att hävda mänskliga rättigheter. Jag kommer fortsättningsvis diskutera 

respondenternas intervjusvar utifrån de teman som jag utgått ifrån under intervjuerna. 

Utgångspunkten är de intervjuades egna utsagor över upplevelserna kring bistånd och 

biståndsarbete. För att belysa delar av resultatet har jag valt en del citat som jag anser 

relevanta för sammanhanget.  

 

4.1 Tankar innan biståndsarbetet 

Valet att arbeta som biståndsarbetare 

Nästan alla internationella strategier eller debatter om biståndets inriktning och utformning 

antas på något sätt vara baserade på ett eller flera motiv. Odén (2006: 36) beskriver hur mål 
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och resultat vanligtvis påverkas av inofficiella kategorier, vilket gör att det kan bli ett glapp 

mellan officiellt framförda utvecklingsmål och det resultat som sedan presenteras. I den här 

studien har jag låtit respondenterna reflektera över vad som motiverar till engagemang i frågor 

som rör internationellt biståndsarbete. Flera respondenter uppger solidaritet och humanitet 

som motiv kopplade som motiv för att vilja arbeta som biståndsarbetare. En respondent 

förklarar att  

”intresset har alltid funnits. Det är sån jag är som person. Jag känner ett globalt engagemang och 

det handlar om både ansvar och intresse. Att vi har alla ansvar att hjälpas åt, ansvar att göra 

världen till ett bättre ställe att leva på.” 

 

Flera beskriver att det är tankar som funnits med sedan barndomen och att det finns ett 

intresse för globala frågor. Ett par respondenter hänvisar till en uppväxt där familjen på olika 

sätt varit engagerad i organisationer som arbetar med biståndsfrågor.  En av respondenterna 

säger  

”Från en början var det ett arv ifrån min far i första hand. Han var medlem i organisationen och 

hade ett engagemang att hjälpa andra utsatta och skickade pengar. Blev själv medlem när jag 

kom i 20 års ålder. Det är så jag har haft det intresset.” 

 

      Det framkommer i alla intervjuer även mer kortsiktiga motiv av mer egennyttig karaktär. 

Det handlar om en nyfikenhet på andra länder och kulturer, om önskan om att uppnå en viss 

personlig utveckling och där flera nämner karriär som en viktig anledning till att söka ett 

uppdrag. En av de intervjuade förklarar angående hur hennes intresse väcktes kring att vilja 

arbeta som biståndsarbetare 

”Var inte min primära tanke när jag åkte iväg för första gången. När jag började läsa på 

universitetet var min tanke att läsa för att jobba utomlands. Jag ville jobba utomlands, ett annat 

land, ny kultur, nya människor.” 

 

 Resultatet visar vidare på att det finns en önskan om att göra något annorlunda, eller något 

som bryter mot vardagen. Flera beskriver nyfikenheten på andra kulturer som ett drivande 

motiv, men att det är tillfälligheterna som styr. En respondent beskriver en längtan om att få 

åka iväg till Indien och få möjligheten att uppleva kulturen där. Att då få åka som 

biståndsarbetare eller volontär beskrevs som ett tilltalande sätt att komma närmare den indiska 

kulturen och vardagen. En annan respondent förklarar att hon hade en önskan om att få byta 

arbete och göra något helt annat. Hon säger ”Läste om en utbildning och det stod något om 
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bistånd och då tänkte jag att det är det jag vill göra. Sen hur jag hamnade där det vet jag 

egentligen inte”. 

 

Om att hjälpa andra  

På frågan om vad den specifika insatsen skulle innebära för mottagarna, resonerar en 

respondent att hon funderade mycket på att vara oerhört försiktig med att tala om för någon 

hur de ska göra någonting. Istället vände hon på resonemanget och funderade en hel del på 

vad hon hade att komma med som de kunde lära sig. Denna osäkerhet kring vad man som 

biståndsarbetare egentligen kan bidra med är genomgående i resultatet. I en annan intervju 

förklarar intervjupersonen att hon inte visste riktigt vad hon själv kunde bidra med. Hon säger 

att ”vad jag kunde tillföra kanske inte är det viktiga, utan lika viktigt är det att jag själv 

upplevde saker. Och det kändes ganska ok”.  

        I intervjuerna framkommer några av de svårigheterna med att arbeta med 

biståndsrelaterade uppgifter. En av intervjupersonerna uttrycker att:  

 

”Jag hade stora förhoppningar på att jag skulle kunna hjälpa dem, speciellt kvinnorna i några 

familjer. Men jag blev allt mer realistisk varse om att hur mycket jag än ville hjälpa så går det 

inte bara för att jag vill det. Och med tanke på att jag inte skulle stanna kvar, så kanske det var 

bra. Om jag hjälper någon kvinna till ett nytt liv och sen åker hem, så är ju hon fortfarande kvar 

där och kanske känner hon då att hon inte klarar av det. Vem hjälper henne då?” 

  

En annan respondent förklarar att hon funderade mycket på vad just hon kunde göra för att 

hjälpa, men att hon innan resan fick mycket råd och tips om att försöka vara mer realistisk 

kring att man inte kan åstadkomma så mycket på den korta tid man är iväg. Istället förklarar 

hon att man måste försöka ha ett mer långsiktigt perspektiv där ens egna personliga insats 

kanske inte innebär en synbar förändring utan förändringen ligger i framtiden. Samtidigt visar 

resultatet av studien att dessa svårigheter väcker många funderingar kring vad uppdraget 

egentligen handlar om, och vilken legitimitet som man har för det man gör.  
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4.2 Tankar under biståndsarbetet 

Att mötas 

På frågan om vad ett, för respondenterna, önskvärt utvecklingssamarbete innebär så påtalar 

samtliga respondenter att det handlar på ett eller annat sätt om hjälp till självhjälp. De flesta 

uppdragen som de intervjuade har erfarenhet av handlar framför allt om att mötas som 

människor och dela erfarenheter sinsemellan. Om att vara ödmjuk inför det stora 

kunskapsutbytet som det internationella uppdraget omfattas av. För några av de intervjuade 

innebar arbetet att vara observatör i en partnerorganisation. Här handlade det till stor del om 

att stötta den lokala personalen och arbeta för kvalitetsutveckling. En av de intervjuade 

förklarar att partnerorganisationen var otroligt stolta över att få visa upp sin verksamhet, och 

blev inspirerade av att någon kom utifrån för att ta del av specifikt deras verksamhet. Genom 

utvecklingssamarbetet öppnades möjligheten att tillsammans utveckla nya arbetssätt vilket 

gjorde att organisationen utvecklades och därigenom också målgruppen. Och just kvaliteten 

hos lokala institutioner och organisationer beskriver Putnam (1993) i sin teori om det sociala 

kapitalet som avgörande för kvaliteten på demokratin. Genom deltagande i frivilliga 

organisationer och sociala nätverk så kan tilliten mellan människor öka, och hög tillit menar 

han är korrelerat med begränsad ekonomisk ojämlikhet och stabil demokrati. Tankarna finns 

även representerade i målen i svensk biståndspolitik, där det framgår i regeringens skrivelse 

(2007: 5) att ansträngningar för att bidra till utveckling också handlar om att skaffa sig 

kunskap om hur hinder på olika nivåer inverkar på individens möjligheter att påverka sin egen 

livssituation. Samtidigt beskriver en av de intervjuade att det var svårt att veta hur 

kunskapsutbytet egentligen togs emot.  Hon förklarar vidare  

 

”Vi hoppades att vi kunde förändra mer genom att rapportera tillbaka, så att framtida pengar 

kunde placeras rätt. Organisationer är alla på ett eller annat sätt styrda av resurser och det är för 

genom att omfördela resurser som man kan skapa förändring. Ur detta perspektiv vet man inte 

riktigt hur informationen togs emot. Där kunde vi känna frustration.”  

 

Oden (2006: 37) framhåller att motiven för att ta emot bistånd från enskilda organisationer 

sällan är kopplat till den utvecklingspolitik som landet bedriver. Det gör att avtal om reformer 

kan uppfattas som acceptabla, så länge som den som lämnar biståndet kan förväntas acceptera 

att löften inte kommer hållas. En respondent menar att små organisationer så som den hon 
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åkte med, förmodligen inte förändrar någonting även om det är biståndsarbete det uttryckligen 

handlar om. Istället beskriver hon det i termer av ”kulturutbyte”. 

 

Samarbete  

En annan aspekt som de intervjuade lyfter fram om vad som kännetecknar ett för 

respondenterna önskvärt utvecklingssamarbete är, utifrån deras erfarenheter, samarbete. 

Genom mötet mellan människor så kan arbetssätt eller behov lyftas fram och där man 

tillsammans arbetar för att partnerorganisationen skall kunna fortsätta sin verksamhet 

självständigt, och där biståndsarbetaren blir till vad Eriksson Baaz (2001) beskriver som en 

slags rådgivare som uppmuntrar olika lokala initiativ. Flera respondenter lyfter fram 

humankapitalet som en självklar del för en hållbar utveckling. Samtidigt visar resultatet på att 

det finns ett förhållningssätt ute i verksamheten om att den som ger bistånd också formar 

spelreglerna. En av respondenterna uttrycker att  

 

”Jag tror att man måste satsa på kunskapen i landet. Men visst är det dubbelt, för samtidigt så 

när jag ser miljöproblematiken så ser jag att de verkligen behöver räddas för jag tror att världen 

går under annars. Och det skulle innebära att vi kommer dit och hjälper dem att förändra sitt 

arbetssätt. Vem ska bestämma om det är bra eller dåligt?”  

 

Diskussionen kan relateras till det partnerskap som idag utgör en betydande del inom teorier 

om utveckling. Enligt Eriksson Baaz (2001) bygger partnerskapsdiskursen på idén om att 

mottagarländerna på ett eller annat sätt blivit biståndsberoende, i betydelsen av att det finns en 

passivitet bland biståndsmottagarna. Eriksson Baaz (ibid.) menar att biståndsrelationen 

kännetecknas av en maktsymmetri där biståndsgivaren betraktas som aktiva resurser som 

hjälper de passiva mottagarna. Utveckling kan i resonemanget ses som en 

moderniseringsprocess av områden som betraktas som bristfälliga på moderna normer och 

attityder. Biståndsberoendet gör att de är ytterst sårbara för förändringar i biståndspolitiken. 

En organisation har många gånger flera olika donatorer som sponsrar olika projekt. Det 

innebär alltid en risk att efterfrågan i mottagarlandet blir sekundär eftersom 

utvecklingssamarbetet utformas och bestäms utifrån givarnas förhållanden. Här handlar det 

till stor del om kommunikation mellan parter. Flera av de intervjuade påtalar just bristerna i 

kommunikationen som ett hinder för att ett utvecklingssamarbete skall fungera optimalt. 
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4.3 Reflektioner om biståndsarbetet 

Engagemang 

Något som är intressant i diskussionen om motivationen för engagemang är att det var få 

personer som var aktiva medlemmar i någon typ av hjälprelaterad organisation innan de åkte 

iväg, medan resultatet visar att de flesta har på ett eller annat sätt har blivit engagerade i 

organisationer som arbetar med globala frågor sedan de kommit tillbaka från sitt uppdrag. En 

respondent uttryckte till och med att innan de åkte så kunde de överhuvudtaget inte tänka sig 

att arbeta inom volontär verksamhet i Sverige med hänvisning till att ”här i Sverige har vi det 

så bra ändå. Här är det svårt att göra nytta”. En av intervjupersonerna uttryckte att ”vill man 

skapa engagemang så måste man själv visa engagemang”. Alla de intervjuade svarar att de 

definitivt skulle vilja åka ut på nytt internationellt uppdrag, men som samma intervjuperson 

förklarade att hennes erfarenheter hade fått henne att reflektera mer kring hur man får till 

stånd en förändring i ett globalt perspektiv. Där erfarenheten på så sätt påverkat motivet för 

engagemang.  

 

”Kanske är det så att vill vi skapa en förändring i världen så måste vi göra det på lokal nivå. 

Nästan varje dag är det någon skandal i olika organisationer här hemma, och det är kanske det vi 

måste göra något åt om vi ska kunna få till en förändring!”. 

 

En annan av de intervjuade förklarar att  

”Nu efter att jag varit iväg har tanken på vad biståndsarbete eller volontärarbete ändrats något, 

att jag faktiskt kan göra nytta även i Sverige”.  

 

        Med utgångspunkt i debatten om global utveckling så kan begreppet utveckling på ett 

mer generellt plan formuleras utifrån att det handlar om att utveckling kan styras av 

mänskliga aktörer i önskvärd riktning. Dagens diskussion kring global utveckling är vad 

Hettne (2008:73) beskriver som reaktiv då diskussionen ofta är baserad på konkreta 

upplevelser, och där det handlar om att förändra relationerna mellan frihet, ordning och 

rättvisa. Sen (2002) talar om betydelsen av människors möjligheter till självförverkligande där 

han menar att det i ett större sammanhang kan ge en ekonomisk och social tillväxt. Att det är 

erfarenheterna av ett uppdrag som leder till en förändring i den egna situationen och som gör 

att man väljer att arbeta med bistånd och utvecklingsfrågor på hemmaplan. En av de 
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intervjuade uttrycker just att ”volontärerna förändrar inte bara folket utan folket förändrar 

även volontärerna”. 

       Svenska enskilda organisationer bedriver idag ett omfattande informationsarbete som inte 

bara skall användas till att bekämpa fattigdomen i partnerländer utan också för att öka 

intresset för biståndsfrågor bland den svenska allmänheten. Flera respondenter uppger att en 

viktig del av det internationella uppdraget är att informera andra här i Sverige om de 

erfarenheter de fått. Tanken är, enligt några av de intervjuade, att försöka få människor att 

reflektera över den levnadssituation vi har i Sverige idag och att en förändring av de egna 

levnadsvillkoren kan innebära en positiv utveckling för den globala tillväxten. Samtidigt tror 

jag det är viktigt att reflektera över att informationsverksamheten också blir en del av de 

enskilda organisationernas marknadsföring för den egna verksamheten, där de fattiga länderna 

framhålls i termer av underläge med ett konstant beroende av andras givmildhet.      

 

Handlingsutrymme   

Som biståndsarbetare går man in i samspel med människor där man dels samlar egna 

erfarenheter men också är med att påverka andra människors erfarenheter. I den här studien 

visar de intervjuades erfarenheter på hur viktigt det är att tänka kring hur man använder sitt 

handlingsutrymme i syfte att skapa en positiv laddning i samspelet, så att de som befinner sig 

i en utsatt situation ges en möjlighet att själv känna sig delaktiga i sin egen utveckling. Med 

utgångspunkt i Putnams (1993) teorier kan det sociala kapitalet beskrivas som det faktum att 

det är en tillgång som skapas i samspelet med andra, både på strukturell och på individuell 

nivå. En av respondenterna beskriver den tillit och förtroende hon kände när hon återvände en 

andra gång till samma plats. Även om hon kunde konstatera att det var svårt att egentligen 

göra någon större förändring så upplevde hon ändå att hennes närvaro var uppskattad. Hon 

upplevde sig skapa en social tillit vilket är huvudingrediensen i socialt kapital och enligt 

respondenten också betydelsefullt för ett lyckat utvecklingssamarbete. 

        Resultatet av studien visar också att projekten var förenade med vissa svårigheter. En 

intervjuperson förklarar att  

”en annan sida är att dessa människor är så otroligt fattiga o utstötta att de behöver all hjälp de 

kan få, och det finns ingen begränsning i hur mycket man kan ge . Begränsningen ligger i vad 

man klarar av att ge”.  
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Problematiken handlar om att dessa grupper av människor är socialt utsatta i det samhälle de 

lever i, vilket gör att biståndsarbetet blir en slags konstgjord andning så länge som projektet 

varar. ”Det jag kan göra är att bara finnas tillhands en kort stund. Att bara få uppmärksamhet 

hjälper” säger samma respondent. Någon hjälp till självhjälp blir det i dessa specifika 

situationer aldrig riktigt tal om eftersom problematiken är så djupt rotad i samhällsstrukturen. 

Utifrån den erfarenheten så påtalar respondenten att det finns allt för många organisationer 

som faktiskt inte arbetar för att människor skall bli ekonomiskt oberoende, utan att det handlar 

mer om att hjälpa kortsiktigt för att det ska bli så bra som möjligt för stunden. Och där man 

inte gör något preventivt arbete i samhället för att dessa socialt utsatta grupper skall bli 

accepterade.   Hon förklarar 

”Det arbetet som organisationen gjorde var ju inte någon sorts hjälp till självhjälp. Ingen 

uppmuntran till att bli ekonomisk oberoende. Inget arbete för att indiankulturen skulle bli mer 

integrerad i samhället. Inget arbete för att omgivningen skulle se dessa människor med andra 

ögon” 

 

Samtidigt berättar samma intervjuperson att hon aldrig känt att ”bistånd inte är lönt att jobba 

med” utan att det mer kom att handla om att kunna stå för de värderingar som 

biståndsorganisationen har. En annan av respondenterna med liknande erfarenheter berättar  

 

”Jag har lärt mig mycket om organisationen som jag åkte med, hur den fungerar och inte 

fungerar. Saker som jag inte hade tänkt på tidigare. Det är så stort. Som exempelvis detta med 

människosynen. Att jag var mer naiv innan, då trodde jag att alla som åkte iväg har en schyst 

människosyn men så är det verkligen inte. Och det är skrämmande.”  

 

 

Makt 

Empowerment figurerar ofta i debatten om nationellt och internationellt socialt arbete, och jag 

tycker det är viktigt att här reflektera över hur begrepp som empowerment också berör makt 

och maktdelning. Många gånger är det en uppdragsgivare som ger de biståndsarbetaren 

befogenheter att hjälpa andra människor. Det finns ett riktat intresse för hur arbetet tar sig i 

uttryck, där inga överenskommelser är neutrala utan att det finns en maktdimension både vid 

tillblivelsen som vid tillämpningen av de globala normer för organisationer som står i begrepp 

att bygga upp det sociala arbetet. Som aktör inom det sociala arbetet har man relativt lite makt 

i den administrativa hierarkin men mycket makt gentemot den enskilda individen. Ett sätt att 
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hantera detta på är, som flera respondenter också ger uttryck för, att man försöker hitta 

gemensamheter och möjligheter istället för att fokusera på problem. Det kan vara att 

exempelvis att få in företag som är villiga att satsa på något eller organisationer som gör 

någon typ av humanitär insats som är utvecklande för båda parter och där man kan försöka nå 

samarbete. En respondent tar upp projekt som en svensk organisationen stödjer och som 

handlar om att stötta ungdomar i olika sportsliga evenemang för att på så sätt ge ungdomar 

möjligheten att hitta gemensamma intressen och utveckla nya relationer.  

        En annan respondent reflekterar kring detta med makt och maktdelning och berättar att 

hon vid ett tillfälle blev smärtsamt medveten om organisationens inofficiella värderingar som 

indirekt styrde verksamheten. Hon berättar exempelvis att sponsorer styrde varifrån man 

inhandlade sitt material vilket ofta inte gynnade målgruppen på något sätt. Vidare berättas att 

beslut fattades utifrån ledningens högst personliga åsikter om hur en familjekonstellation bör 

se ut.  

”Jag blev smärtsamt medveten om att detta inte var världens bästa biståndsorganisation. Jag vet 

inte om det är för att jag är svensk, men hade jag vetat detta så vet jag inte om jag hade 

engagerat mig. Jag fick exempelvis inte uppmuntra en kvinna att lämna sin man, eftersom 

ledningen som styrde organisationen var djupt religiös där familjen ses som helig, och kvinnan 

får inte lämna sin man oavsett om hon blir slagen. Jag blev tillsagd av verksamma inom 

organisationen, men jag fick också stöttning av några andra anställda vilket gjorde att jag ändå 

valde att fortsätta arbetet. Men jag fick helt klart en annan inställning till organisationen.”  

 

Resultatet av studien visar likväl att legitimiteten kan ifrågasättas när det handlar om enskilda 

organisationer. När givare ger pengar till olika projekt ger det legitimitet till den specifika 

grupp som driver projektet. Har vi då olika etniska grupper varav den ena gruppen får 

huvudsakligt tillträde till projektet så kan det öka spänningar inom en eventuell konflikt. Vad 

som kan försvåra situationen är om den ena gruppen gynnas mest i såväl distribution som 

arbetstillfällen då detta ger gruppen större legitimitet i dess ideologiska framträdanden. Men 

det handlar också om indirekta implikationer då risken finns att en skev bild växer fram om 

vem som skall prioriteras i en hjälpsituation.  

         Hasselskog (2009) visar i sin studie att en vanlig syn på biståndsinsatsen är att den är 

något tekniskt och rationellt i betydelsen att det är möjligt att utforma dess förlopp och 

resultat.  Hasselskog förklarar att insatsen sätter igång processer beroende på en rad olika 

faktorer vilket gör att resultatet ofta skiljer sig åt från fall till fall. I den här studien visar 

resultatet att flera respondenter fått erfara att det inte är så självklart vad en insats kommer 
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leda till utan att det är så många faktorer som skall fungera och som inte funnits med i 

beräkningen från början. En respondent förklarar att  

 

”Jag är inte längre förvånad när får höra om misslyckade projekt, eftersom erfarenheten nu visat 

att hur mycket kunskap man än har så blir man aldrig tillräcklig förberedd. Kulturkrockar, olika 

samhällssyn, traditioner, politiska intentioner är några inträffanden som påverkar utgången av 

insatsen” 

  

Vidare berättar en annan respondent hur svårt det var att komma med idéer och konkreta 

ritningar på hur man kan förändra exempelvis ett odlingslandskap, när byborna inte äger sin 

eget landområde och har svårt att se något långsiktigt på grund av det politiska klimatet. 

Ytterligare en respondent säger att hon nu fått upp ögonen hur otroligt komplext detta med 

bistånd är, framför allt med tanke på hur biståndsberoendet försvårar omständigheterna och 

som gör att resultatet inte alltid blir det avsedda. Detta menar jag kan relateras till intresset för 

de mer humanistiska behoven för global utveckling, så som mänsklig utveckling, mänsklig 

säkerhet eller mänskliga rättigheter. Att utvecklingsanalyser dels måste intresseras sig för 

specifika mål och syften men också de samband som finns mellan sociala möjligheter, 

ekonomi och politik för att, precis som också Sen (2002) beskriver, att få en djupare förståelse 

som kan skapa såväl personlig välstånd som offentliga resurser för social välfärd. 

          Det perspektiv som återkommer i resultatet och som är en del av begreppet 

empowerment, är vad Askheim & Starrin (2007) beskriver som aktionistiskt perspektiv. Som 

biståndsarbetare är man en del av processen i att forma allianser med mottagarna i syfte att 

åstadkomma förändring. Att på så sätt hjälpa till att reducera de hinder som står i vägen till att 

själv använda sin förmåga. På ett internationellt plan tar sig det sociala arbetet ofta sitt uttryck 

i en typ av social development där utgångspunkten ligger i ett mer radikalt socialt arbete med 

ambitionen av att förändra samhällsbilden. Den lokala och regionala utvecklingen kan här 

vara olika utvecklingsprojekt, förändringsarbete eller samhällsarbete i någon form av 

empowerment tradition. Ett projekt som en av de intervjuade beskriver vänder sig framför allt 

till kvinnor och deras situation i Indien. Själva projektet var jordbruksrelaterat, med koppling 

till genusarbete eftersom genusfrågor är av så stor betydelse i allt utfört arbete i Indien. 

Respondenten beskriver själv projektet som ett medvetandegörande projekt, i betydelsen av 

att det handlar om att upplysa medborgarna om hur de själva kan förändra sin situation. Det 

kan exempelvis handla om att informera vilka rättigheter medborgarna har eller hur man kan 

komma till rätta med de av målgruppen identifierade problem. Vidare beskriver samma 
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respondent hur hon innan hon åkte, valde projekt utifrån uppfattningen om största möjliga 

chans till att kunna göra en förändring. Hon förklarar  

 

”Lite naiv syn hade jag nog då. Trodde nog att jag kunde förändra något på riktigt. Såhär efter 

uppdragets slut känner jag att även de små projekten kan göra skillnad. Om två personer kan 

göra skillnad för 20 personer, då är det fortfarande värt det”.  

 

 

Definitionerna avgör utfallet 

Många av de begrepp som används inom internationellt socialt arbete är starkt värdeladdade, 

och två tydliga exempel är begrepp som empowerment och development där innebörderna 

skiftar inom såväl teoretiska perspektiv som i det praktiska sociala arbetet. Trygged (2002:31) 

menar att i det praktiska sociala arbetet är det ofta sakfrågorna som står i fokus vilket gör att 

det är fråga om olika teorier beroende på det kontextuella sammanhanget. Det samma gäller 

vad som skall ingå i internationellt socialt arbete. Utifrån en internationell definition så 

framhålls betydelsen av förändring, problemlösning och social rättvisa. Och i det 

internationella arbetet tillkommer även sociala rörelser som på olika sätt kan påverka länders 

politik. Detta gör att, som Trygged (ibid.) beskriver, att det blir av stor vikt att känna till 

organisationernas mål och arbetsformer. Och som också Hasselskogs (2009) avhandling visar 

så innebär det att det sociala arbetet i form av biståndsarbete kan relateras till värderingar och 

politisk kultur eftersom man väljer att ansluta till den organisation vars policy stämmer 

överrens med ens egna värderingar på vad som anses som främjande för utveckling. På frågan 

om vad det var som gjorde att man valde att åka med specifikt den här organisationen så 

uppfattas resultatet vid en första anblick som baserat på tillfälligheter, och där bakgrunden 

visar sig vara en källa till motivationen för att vilja hjälpa andra. Efter en mer ingående analys 

uppfattar jag att gemensamt för personerna i den här studien är just deras beskrivningar av hur 

viktigt det är att deras egna värderingar stämmer överrens med den policy som den 

organisation har som man sökt arbetet genom. Det finns ett accepterande förhållningssätt till 

de subjektiva värderingar som arbetet omges av, och där de intervjuade ger uttryck för att de 

redan vid ansökningstillfället känt tillförlitlighet till den specifika organisationen. Något som 

de också uttrycker har förstärkts efter utfört biståndsarbete. Samtidigt förklarar en respondent 

allt naturligtvis inte var till tillfredsställelse och att det finns saker som man kanske önskade 

var annorlunda men att de övergripande värderingarna om mål för samhällsförändring var 

gemensamma.  
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       Huruvida internationellt bistånd kan ses som en resurs för människor att kunna förändra 

sin tillvaro menar samtliga intervjupersoner att det inte är någon tvekan om. Komplexiteten 

ligger däremot i vad vi vill åstadkomma med biståndet, vilket resultat som förväntas. Också 

för vem det internationella biståndet egentligen gör nytta. Att det hela tiden handlar om vilka 

definitioner på begrepp så som utveckling som används. En av respondenterna förklarar 

vidare  

”Det står i alla policyplaner att man ska arbeta för att hjälpa. Vill man verkligen hjälpa kan man 

göra det i morgon. Det är tydligt att bistånd inte bara handlar om att hjälpa andra människor” 

 

I en annan av intervjuerna framhåller intervjupersonen att  

”Biståndsarbete kan omfatta så mycket och frågan är vem som i själva verket är mottagaren 

eller vem som det egentligen är vi genom uppdraget vill förändra.” 

 

   

 

5 Diskussion 

 

I det här avsnittet följer en diskussion som binder ihop uppsatsens resultat och analys med de 

forskningsfrågor som studien vilar på.  

 

Det övergripande syftet med studien var att undersöka vilka föreställningar som aktörer inom 

svenska biståndsorganisationer ger uttryck för när det gäller effekten av svenskt bistånd i 

lokal kontext. Om vilka beskrivningar som dessa biståndsarbetare ger av mottagarnas 

möjligheter till självbestämmande och att ha kontroll över sin egen situation utifrån 

internationella stödinsatser. Resultatet visar att det finns en upplevelse av att den hjälp som 

biståndsarbetet ger förändrar människors levnadsvillkor, men kanske inte alltid de som för 

den individuelle biståndsarbetaren är avsatta. Med det menar jag att oavsett resultatet i den 

internationella kontexten, så sker en relativt stor förändring i en nationell kontext där man 

efter avslutat internationellt uppdrag väljer att arbeta med frågor som berör utveckling och 

samarbete här i Sverige.  

        Nyckelord för vad som de intervjuade beskriver som avgörande för ett lyckat 

utvecklingssamarbete är hjälp till självhjälp och samarbete. I mötet mellan människor kan 

behov lyftas fram och man kan tillsammans arbeta för att hitta lösningar till den rådande 

situationen. Här handlar det att utarbeta olika verktyg och metoder för både egen personal 
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som till samarbetspartners för hur man kan stödja en implementering av humanitära 

rättigheter.   

        Resultatet visar också på vikten av ett holistiskt tänkande när man arbetar med långsiktig 

planering. Utbildning beskrivs som elementärt i ett långsiktigt perspektiv och något som med 

all rätt bör få stor uppmärksamhet när det handlar om att hitta lösningar på problem. Genom 

att exempelvis lära sig att kommunicera så skapas en medvetenhet om sin egen situation. Och 

precis som de intervjuade här uttrycker så tar det tid att medvetandegöra någonting vilket gör 

att det ibland upplevs som svårt att avgöra resultatet av den enskilda insatsen. Jag tycker de 

intervjuade vid flera tillfällen uppger att även om de innan de åkt iväg fått god information 

om uppdraget så uppstår ändå en osäkerhet under uppdragets gång om varför man egentligen 

är där. På frågan om huruvida man uppfattar att insatsen ger resultat så har de flesta 

respondenter svårt att svara på det. En respondent säger att hon tror insatsen gör nytta men att 

hon egentligen inte kan veta eftersom hon inte ser någon förändring på den tid hon är där. Just 

tanken om att man egentligen inte vet huruvida insatsen verkligen gör nytta för mottagaren, 

upplever jag är genomgående hos respondenterna även om flertalet inte direkt uttrycker det. 

En del påtalar organisationens närvaro som den verkliga nyttan och därigenom även den 

individuella insatsen. På så sätt blir det otroligt viktigt att de värderingar och policy som 

organisationen har också stämmer överens med de individuella föreställningar om vad 

biståndet skall innebära. 

         Vidare upplever jag att flera respondenter trots allt har ett relativt kritiskt 

förhållningssätt till det allmänna eller statliga biståndets verkliga nytta men är generellt 

okritiska till nyttan av den egna insatsen i relation till mottagarna. Kanske handlar det om att 

den stora förändringen ligger i inställningen hos de enskilda respondenterna, där utmaningen 

tycks vara att verka för en förändring på hemmaplan. En intervjuperson förklarar att man som 

biståndsarbetare också representerade makt i form av pengar, vilket stärkte ansvaret för att 

åka hem och motivera här hemma i Sverige. Jag menar vidare att det okritiska 

förhållningssättet till den egna insatsen också grundas i att det verkliga motivet för att åka 

iväg snarare handlar om en personlig utmaning. En respondent förklarar att hon lärt sig 

enormt mycket på att åka iväg som dels berör biståndsfrågor men kanske framför allt om vad 

hon själv klarar av och inte klarar av. Att erfarenheterna berikar på ett personligt plan. En 

annan respondent menar att hennes värderingar blivit starkare, att hon fått större förståelse för 

andra och där uppdraget mer uppfattades som ett primitivt äventyr som gav nyttiga 

erfarenheter. 
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        När det handlar om upplevelserna av mottagarnas möjligheter till självbestämmande 

genom internationella stödinsatser, så svarade ungefär hälften av respondenterna att biståndet 

på olika sätt skapade möjligheter. Genom att vara på plats och visa intresse så menade 

respondenterna att det stärkte självkänslan hos många människor. Samtidigt påpekar flera 

respondenter att det möjligheterna nog inte var så stora så som de hade hoppats på när de åkte 

iväg. Istället försöker ett par respondenter trycka på begrepp som kulturutbyte och 

medvetandegörande, där möjligheterna till förändring snarare handlar om vad och hur man 

som biståndsarbetare rapporterar tillbaka till organisationen så att framtida pengar kan 

placeras rätt. Frågan är komplex, i betydelsen av att det inte finns något enkelt svar på frågan 

om mottagarnas möjligheter till självbestämmande. Frågan faller tillbaka på vad som 

egentligen åsyftas med utveckling. Att det är som vad Hasselskog (2009) beskriver i sin studie 

handlar om subjektiva värderingar som i sin motiverar till huruvida den specifika insatsen 

kommer uppfattas som bra eller inte. En respondent uttrycker just att jobbar man med 

miljöfrågor är det en positiv utveckling för alla, även om den enskilda insatsen inte kan visa 

på något resultat. Utmaningarna, menar respondenten, ligger i förmågan att kunna utbyta 

erfarenheter med omvärlden och se att det finns ett pågående behov av att lära sig mer.  

        Ett lands utveckling inbegriper omfattande områden så som ekonomiska, sociala och 

politiska förhållanden men, som också den här studien visar, så handlar det mycket om 

mindre konkreta områden så som värderingar och attityder hos oss människor. Eller som en 

respondent uttryckte att ”jag var mer naiv innan jag åkte. Att jag trodde alla som åkte iväg har 

en schyst människosyn men så är det verkligen inte!”. Humanitet och solidaritet är begrepp 

som flera forskare menar både motiverar och legitimerar socialt arbete över gränserna för att 

möta människors behov, men som jag också försökt belysa i den här studien så handlar det 

alltså mycket om andemeningen i många av de termer som används för att förstå resultatet av 

en viss utveckling. Enligt den svenska regeringen (Regeringen 2007) påtalas numera 

resultatbaserat bistånd, i betydelsen av att biståndet ökar där resultatet visar på att länder går 

mot rätt håll i utvecklingen. Den stora frågan är hur man egentligen kan vara säker på vilka 

länder som skall kvalificeras som mottagare, då utvecklingssamarbetet befinner sig i en stark 

politisk kontext. Easterly (2006) har uttryckt att det egentligen inte finns någon som vet 

huruvida de många miljoner dollar som den rika världen satsat på utvecklingsbistånd har 

bidragit till att ta ut länder ur fattigdom. Det resultat jag har kommit fram till i den här studien 

visar på att det är viktigt att reflektera över vilket resultat som egentligen efterfrågas i 

diskussionen om biståndets verkliga nytta eller om bistånd skapar möjligheter för människor 

att förändra sin situation. Kanske är frågan om vilket resultat bistånd ger omöjlig att svara på 
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eftersom resonemanget kräver en tydlig definition på begreppet resultat, något som den här 

studien visar är starkt subjektivt och kontextuellt beroende.  

       Avslutningsvis, alla aktörer handlar mer eller mindre efter egenintresse och för att kunna 

få ut bästa resultat vid en internationell intervention får vi inte glömma bort att också värdera 

och dra lärdom av resultatet. Min förhoppning är att denna undersökning ska ge en bättre 

kunskap och förståelse om några av de svårigheter som är förenade med utveckling och 

fattigdomsbekämpning genom internationellt bistånd, men också öppna upp för nya 

reflektioner i ämnet.  

 

 

5.1 Avslutande reflektioner 

Den här studien visar på hur komplext det är att tala om biståndets resultat. Bistånd är ett av 

många verktyg för att hantera utvecklingssamarbete och därför är det komplicerat att kunna 

svara på hur utvecklingssamarbete bidrar till en samhällsutveckling. Det som jag tycker 

framkommit i den här studien är att vår uppfattning av bistånd är så otroligt subjektivt. Dels 

handlar det om högst personliga åsikter som hur resurser skall utformas, men det finns också 

stora politiska intressen för hur ett utvecklingssamarbete fortföljer. Internationellt 

utvecklingssamarbete är ett omfattande ämne att studera, där vetenskapliga belägg i 

kombination med etiska frågor är några ämnen som utmanar.  

     Det finns flera inriktningar inom internationellt utvecklingssamarbete som skulle vara 

intressant att fördjupa sig ytterligare i. En tänkbar inriktning är en fördjupning i de sociala och 

etiska konsekvenserna av att fler svenska företag startar verksamheter i utvecklingsländer. 

När svenska företag blir inblandade i bistånd är det ofta som underleverantörer till Sida eller 

andra biståndsorganisationer, vilket gör att det finns många intressenter som påverkar ett 

resultat.  Detta är en utveckling som ökar och som kan innebära en ny syn på 

fattigdomsbekämpning. 
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Bilaga 1: Intervjumall: 

 

Allmänna frågor 

1. Inledande om biståndsarbetet. 

a. När var du iväg som biståndsarbetare? 

b. Vart var du någonstans? 

c. Hur länge var du iväg? 

d. Har du varit iväg mer än en gång? I så fall hur länge var du iväg respektive gång? 

2. Din ålder? 

3. Om din bakgrund.  

a. Vad har du för utbildning?   

b. Hade du denna utbildning innan du gav dig iväg? 

c. Vad jobbar du med idag? 

d. Vilken typ av jobb hade du innan du åkte iväg som biståndsarbetare? 

 

Tankar innan biståndsarbetet 

4. Hur väcktes ditt intresse till att vilja arbeta som biståndsarbetare? 

5. Vad var det som gjorde att du faktiskt beslutade dig för att åka iväg? 

6. Vad var det som gjorde att du åkte med specifikt den här organisationen? 

a. Har du sökt till andra organisationer? 

b. Hur mycket fick du i lön?  

c. Var lönen något som påverkade ditt val att åka med just den här organisationen? 

7. Hur funderade du kring vad just din insats skulle innebära för mottagarna?  

a. Och hur gick tankarna kring vad din insats skulle innebära för dig själv? 

8. Hur såg dina ambitioner ut om vad som kännetecknade ett bra bistånd? 

9. Vad motiverar dig till att utföra volontärarbete/biståndsarbete? Vilka motiv har du för 

att engagera dig i volontärarbete? 

 

Tankar under biståndsarbetet 

10. Vad innebar ditt arbete som biståndsarbetare? 

11. Hur upplevde du din arbetssituation? 

12. Vilka uppfattningar eller attityder uppfattade du att bybor hade till de aktiviteter som 

du var involverad i? 

13. Upplevde du under din tid som biståndsarbetare att din insats skapade möjligheter för 

bybor att utveckla sin egen situation? 

14. Upplevde du att implementeringen av biståndet blev en del av det lokala samhället? 

a. På vilket sätt? Positivt? Negativt? 

15. (Hur viktig upplevde du att just din delaktighet var i implementeringen av biståndet?) 

16. Hur upplevde du att din motivation var under tiden du var där? 

 

Tankar efter biståndsarbetet/Reflektioner om biståndsarbetet 

17. Vad känner du att du har fått ut av biståndsarbetet?  

18. Hur har dina erfarenheter påverkat din syn på bistånd och biståndsarbete? 
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19.  Hur ser du på människors möjligheter till utveckling genom bistånd idag? 

20.  Har dina motiv till att utföra biståndsarbete/volontärarbete påverkats av ditt uppdrag 

som volontär? 

a. Skulle du åka igen, om du fick chansen?  

 

Får jag återkomma om det är något mer jag undrar över eller som är oklart?  

 


