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Abstract 
 
The main aim of this study is to examine the development policies of Sweden and the 

European Union from a postcolonial perspective. Sweden and the European Union are 

increasingly coming to be viewed as normative powers rather than military powers. So how 

does the colonial past of the western societies affect the policies of today? Are there any 

signs of the power structures of the past, and if so, how are these power structures manifested 

in the development policies of today? Since both Sweden and the European Union have come 

to be viewed as normative powers they are compared with each other to highlight their 

similarities and differences. The results of the study shows that both Sweden and the 

European Union can be seen as carriers of western values and interests. These values and 

interests are manifested in their development policies. The analysis also shows that a lot of 

the colonial power structures exist today though often in other shapes or forms. A 

postcolonial take on development policy enables us to critically examine the underlying 

intentions of both actors. Further more it enables us to identify and examine power structures 

in effect in the international politics.  

 

Nyckelord: Bistånd, Biståndspolitik, Postkolonialism, Maktstrukturer, Västvärlden, 

Eurocentrism 
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1 Inledning 
 

1:1 Problemformulering 
 
Sverige och den Europeiska Unionen betraktas idag som normativa makter snarare än 

militära makter. Den här uppfattningen av EU som normativ makt är relativt ny inom 

statsvetenskapen och fick sitt genomslag i och med Ian Manners arbete "Normativ Power 

Europe" som kom ut år 2002 (Manners, Ian 2002:1). I skuggan av militära stormakter som 

USA och Ryssland har EU och dess medlemsstater använt mjukt makt för att vinna 

inflytande på den internationella arenan. Normativ- eller mjuk makt innebär att man 

förespråkar normer, ideologier och värderingar genom förhandlingar och avtal snarare än 

militära påtryckningar.  

 

Den här förvandlingen av EU och dess medlemsstater som under kolonialtiden använde 

militärmakt för att se om sina intressen på den internationella arenan väcker intressanta 

frågor. Använder man sig av mjuk makt för att se om sina egna intressen eller använder man 

den för att göra gott? Med tanke på Europas bakgrund som kolonialister av sin omvärld blir 

det extra intressant att studera på vilket sätt EU och dess medlemsstater utformar sin 

utrikespolitik ur ett postkolonialt perspektiv. Sverige kan på liknande sätt ses som en 

normativ makt snarare än en militär makt. Både inom Europeiska Unionen och inom Sverige 

fungerar biståndspolitiken som en del av utrikespolitiken. Biståndspolitiken anses också vara 

en av de kanaler som EU och Sverige förmedlar sina normer, ideologier och värderingar 

genom. Man brukar tala om biståndspolitiken som en integrerad del av utrikespolitiken och 

som samtidigt som den tjänar ekonomiska, sociala och humanitära syften så fungerar den 

som ett verktyg för konflikthantering och som en form av säkerhetspolitik genom att den 

ämnar till att stabilisera potentiella hot. (Nationalencyklopedin) Biståndspolitiken kan därför 

anses vara särskilt intressant att studera i och med att den är en så väsentlig del av den 

utrikespolitik som bedrivs av EU och Sverige. Biståndspolitik är dessutom oundvikligen 

laddad med normer och värderingar och en studie av den ur ett postkolonialt perspektiv bör 

generera intressanta resultat om dess syften och ändamål.  

 

Vidare så ämnar studien till att undersöka det koloniala arvet i Europa och dess 

medlemsstater. Kan man urskilja koloniala eller efterkoloniala drag som tar sig uttryck i 

biståndspolitiken? 
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1:2 Begrepp 
 
Postkolonialism 

Postkolonialismen är en tämligen heterogen teoribildning som har tolkats och utformats på 

olika vis av diverse författare och forskare. Det kan därför vara nödvändigt att kort 

introducera begreppet och vad det inrymmer. Den mening som tillskrivs begreppet 

postkolonial i den här studien innebär inte som termen antyder, tiden efter den koloniala eran. 

Det innebär snarare ett erkännande att kolonialeran inte är över utan lever vidare i andra 

former. För även om en majoritet av de tidigare kolonierna idag har vunnit sin självständighet 

så har den närmare 500 år långa historien av beroende, våld och förtryck som kolonialismen 

inneburit satt sina spår på såväl koloniserad som kolonisatör. Begreppet definieras mer 

utförligt i teoriavsnittet och i idealtypen som utformas för studien.  

 
Tredje världen 

Begreppet omfattar världens länder utanför det som definieras som västvärlden. Begreppet 

används eftersom det är en vedertagen term vars innebörd är allmänt känd. Det bör 

förtydligas att termen är omdiskuterad från postkolonialt håll då den innebär en uppdelning i 

en första och en tredje värld vilket implicerar en överlägsenhet hos den första världen. I den 

här studien omfattas begreppet inte av någon sådan gradering utan används enbart för att 

beskriva en uppdelning av världen så som den i allmänhet görs.  

 
Väst, västvärlden 

Det handlar här om de länder som ses som liberala demokratier. Angloamerika, Nya Zeeland, 

Australien, Argentina, Uruguay, Israel, Västeuropa och stora delar av Östeuropa omfattas av 

begreppet.  

 
Eurocentrism 

Begreppet så som det används i studien är ett uttryck för en världsbild som tolkas utifrån ett 

västerländskt perspektiv. Det handlar alltså inte enbart om Europa som begreppet insinuerar 

utan omfattas även av de länder som innefattas av begreppet västvärlden i studien. Begreppet 

kan beskrivas enlig följande: “Ignoring or undervaluing non-European societies as inferior 

to Western; Ignoring or undervaluing what Asians or Africans do within their own society or 

seeing the histories of non-European societies simply in European terms, or as part of "the 

expansion of Europe" and its civilizing influence.” (Eurocentrism)  
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1:3 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med den här studien är att studera EU:s och Sveriges biståndspolitik ur ett 

postkolonialt perspektiv och att uppmärksamma skillnader och likheter i deras policyer och 

styrdokument. En jämförelse mellan Sverige och EU blir extra intressant eftersom de båda 

aktörerna anses vara så kallade normativa aktörer, om än med olika bakgrund. EU som är en 

transnationell aktör bestående av flera tidigare kolonialmakter kontra Sverige som nationell 

aktör med mer eller mindre obetydliga koloniala erfarenheter. Ur ett postkolonialt perspektiv 

blir det intressant att belysa de normer, ideologier och värderingar som respektive aktör 

förespråkar. Det studien också syftar till att utreda är huruvida de båda aktörerna fortfarande i 

någon form uttrycker kolonialism i styrdokument och policys eller något som kan uppfattas 

ha liknande mål eller syften. Kan man verkligen säga att kolonialtiden är över eller lever 

delar av den kvar i form av exempelvis biståndspolitik?  

 

Frågan som ställs i den här studien blir följaktligen: Hur kan man tolka den Europeiska 

Unionens och Sveriges biståndspolitik utifrån ett postkolonialt perspektiv?  

 

Vidare utformas följande preciserade frågor som komplement till huvudfrågeställningen: 

Vilka likheter och skillnader kan man urskilja i det europeiska och det svenska empiriska 

materialet? 

Hur kan man tolka dessa likheter och skillnader ur ett postkolonialt perspektiv? 

Finns det koloniala eller efterkoloniala drag i EU:s och Sverige biståndspolitik?  

 

1:4 Avgränsningar 
 

Till den här studien har vissa avgränsningar varit av nöden. Det handlar främst om 

avgränsningar i det material som undersöks, nämligen policy- och styrdokument från 

Europeiska Unionen och från Sverige som behandlar biståndspolitiken för respektive 

institution. De policy- och styrdokument som studeras från svenskt håll är ett dokument som 

nyligen presenterades av regeringen (Biståndspolitisk plattform) och som ersätter de gamla 

dokumenten på området, vilket leder till att inga särskilda avgränsningar behöver göras. 

Europeiska Unionen har dock ett flertal dokument som behandlar biståndspolitiken. Med 

tanke på omfånget av det materialet var en avgränsning här av nöden. Materialet som valts ut 

motiveras med att det är ett dokument av särskild relevans som också är omfattande nog för 
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att kunna vara värdefullt för undersökningen. Vidare så har avgränsningar i litteraturen som 

ligger till grund för idealtypen också gjorts eftersom det annars fanns risk för en allt för 

spretig idealtyp som på ett otillräckligt sätt fångat typiska postkoloniala attribut. Eftersom 

teoribildningen är tämligen heterogen så ges tolkningsföreträde till ett antal erkända författare 

och forskare på området.  

 

2 Teori och tidigare forskning 
 

2:1 Teori 
 
I det här kapitlet anknyts studien till den postkoloniala teorin som ligger till grund för 

studien. Postkolonialismen beskrivs ofta som en heterogen teoribildning som är svår att 

definiera. Den här studien utgår från postkolonialismen så som den formulerats av några av 

det mer kända forskarna och författarna på området. Bland dessa bör främst nämnas 

inflytelserika författare så som Frantz Fanon, Edward Said, Robert J.C. Young och Ania 

Loomba, som ges särskilt utrymme tack vare deras status inom fältet. Postkolonialismen kan 

sägas vara sprungen ur den globala allians som först ingicks mellan länderna i tredje världen 

under den trikontinentala konferensen i Havana 1966. Robert J.C. Young påpekar i sin bok 

”Postcolonialism an Historical Introduction” att ett bättre namn för postkolonialism skulle 

kunna vara ”trikontinentalism”, ett begrepp vilket han anser bättre fångar in den 

internationella politiska ståndpunkt och den kunskapsteoretiska inriktning som 

postkolonialismen ansluter sig till. (Young 2001:5) Postkolonialismen binds samman av en 

politisk och moralisk enighet gentemot kolonialismens historia och arv. Man menar att det är 

något särskilt med kolonialismen, något som sträcker sig längre än det vanliga förtrycket, den 

vanliga orättvisan och de vanliga krig och territoriella erövringar som världen tidigare 

upplevt. Kolonialismen och dess globala omfång tvingade in hela världen under samma 

ekonomiska system, som utvecklats och styrs till stora delar av väst. Kolonialismen får på så 

vis en historisk betydelse för postkolonialismen tack vare att den fortfarande påverkar de 

koloniserade vilka fortfarande domineras av väst såväl politiskt och ekonomiskt som militärt 

och kulturellt. Den politiska frigörelse som avkolonialiseringen innebar ledde följaktligen 

inte någon ekonomisk frigörelse, vilket i sin tur innebär att även en verklig politisk frigörelse 

i realiteten inte kan ske.  

Vidare kan man säga att postkolonialismen kritiserar väst och dess normer och värderingar 

som dem använde för att rättfärdiga kolonialismen. I väst hävdade man att kolonialismen i 
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förlängningen var av godo för de koloniserade eftersom de civiliserades i och med kontakten 

med väst. En syn som allt eftersom kom att utstå allt mer kritik.  Särskilt efter de två 

världskrigen har synen på västs moraliska och normativa överlägsenhet ifrågasatts. Det är 

viktigt att påpeka att postkolonialismen inte enbart riktar kritik mot kolonialismen så som 

anti-kolonialismen gör. (Young 2001:6)  

 

Postkolonialismen kännetecknas till skillnad från anti-kolonialismen av en omfattande 

forskning som syftar till att studera de kulturella och politiska efterföljderna av kolonialismen 

på tidigare koloniserade såväl som tidigare koloniserande samhällen. Robert J.C. Young 

menar att postkolonial teori omfattas av politisk analys med en särskild inriktning på 

kolonialismens kulturella historia och dess samtida effekter på kulturen i väst och tredje 

världen. Enligt postkolonial teori kan mänsklig frihet inte uppnås förrän världen globalt 

avkoloniseras både på det ekonomiska, politiska och kulturella planet. (Prasad 1998:8)   

 

Det kan vara av vikt för att förstå postkolonialismen ytterligare att behandla delar av den 

kritik som riktats mot teorin. Postkolonialismen har bland annat kritiserats för att samtidigt 

som den kritiserar kolonialismen och dess efterverkningar så är den en del av den genom att 

använda samma språk och i stor utsträckning förespråkas av människor från västvärlden. 

Postkolonialismen innefattar på så vis självt vad den kritiserar. (Loomba 2005:236) Kritik har 

också riktats mot att postkolonialismen misslyckats med att beskriva hur kapitalismen har 

påverkat omvärlden och postkolonialismen. Loomba beskriver detta som: ”(…) menar 

således att de postkoloniala tänkarna skymmer den globala kapitalismens förmåga att 

omforma postkoloniala relationer.” (Loomba 2005:239) 

 

2:2 Tidigare forskning 
 
 
En av de vetenskapliga grundstenarna anses vara att forskning bör anknyta och relatera till 

tidigare forskning på området man studerar. Det här avsnittet syftar därför till att anknyta 

studien till tidigare forskning och på så vis kumulativt bidra till forskningskroppen på ett 

värdefullt sätt. Kumulativ forskning ökar den samfällda kunskapen inom ett fält vilket i sin 

tur också förhoppningsvis leder till ytterligare forskning. Genom att i den här studien 

applicera ett postkolonialt perspektiv är förhoppningen att ytterligare ljus ska kastas över 

biståndspolitiken så som Sverige och EU bedriver den idag.  
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Sveriges biståndspolitiska bakgrund 

 

En artikel skriven av Sunniva Engh beskriver hur Sverige (och Norge) utformat sin 

biståndspolitik sedan födseln 1952. (Sida 2009) Enghs artikel undersöker varför Sverige 

engagerat sig i så stor utsträckning för utveckling och bistånd. Engh menar att det främst 

handlar om biståndspolitik som en del av säkerhetspolitiken där man verkar för att stabilisera 

sin omvärld genom bistånd för att på så sätt motverka konflikter. Särskilt under 

efterkrigstiden har Sverige varit måna om att förespråka internationellt samarbete vilket 

enligt Engh bör tolkas som ett sätt att skydda nationen genom icke-militära medel. 

Biståndspolitiken har på så vis även varit ett verktyg för mindre stater att vinna inflytande på 

den internationella politiska arenan. (Engh 2009:77) Enligt Engh var biståndspolitiken också 

ett verktyg för Sverige att sprida normer och värderingar. Tillsammans med mer utilitaristiska 

mål ges en bild av en stat som utan militär makt verkar för att skydda sina intressen samtidigt 

som man verkar för att göra gott i sin omvärld.  Dessa former av politik beskrivs ofta som 

”mjuk makt”. Artikeln beskriver hur svenska ideal har påverkat politiken där välfärdsstaten 

och socialismen spelat en avgörande roll. (Engh 2009:65). Engh formulerar sig följande 

angående hur man bör se det svenska biståndet: ”Swedish and Norwegian provision of 

development aid should thus be understood in relation to the new international political 

scene of the post-war period, as well as a result of a particular historical development 

represented by the formation of the welfare state”. (Engh 2009:77) 

 

Europeiska Unionens biståndspolitiska bakgrund 

 

I en skrift utgiven av TCO (Tjänstemännens Centralorganisation) år 1992 behandlar man 

Europeiska Unionens handels- och biståndspolitik tillsammans med unionens flyktingpolitik 

så som den utvecklats sedan unionens uppkomst 1957. Det framgår i texten att till en början 

riktades biståndet från EGG (senare EG och idag EU) särskilt till kolonier till 

medlemsstaterna i EGG. (Wingborg 1992:5) Biståndet riktades också uteslutande till länder i 

Afrika söder om Sahara (ACP-länder). I och med att ett flertal länder genom åren kom att bli 

självständiga tillsammans med utvidgandet av medlemsstater i EU utökades också antalet 

biståndsländer.  

 

EG:s handelspolitik har genom åren främst varit av protektionistiskt slag. Man har bedrivit en 

handelspolitik som reglerats genom tullar och kvoter. De handelsavtal som slutits med tredje 



	   10	  

världen har i många fall handlat om vissa undantag från tullar där särskilda kvoter gällt. EG 

har under åren genom förhandlingar i GATT motverkat en liberalisering av världshandeln. 

Marknaden för jordbruksvaror och livsmedel har varit särskilt skyddad av EG. (Wingborg 

1992:9) Mats Wingborg skriver att EG förmodligen tjänat mer på tullarna mot tredje världen 

än vad som utgått i bistånd från EG. (Wingborg 1992:10) EG-kommissionen har upprepade 

gånger påpekat att det finns ett behov att avskaffa ett antal protektionistiska åtgärder. Men i 

realiteten så har EG ofta agerat tvärt om. Något som ofta beskrivs som en följd av 

medlemsstaternas särintressen. Det vill säga medlemsstaternas specifika intressen av att vissa 

tullar och kvoter upprätthålls.  

 

Enligt Mats Wingborgs skrift EG och tredje världen så har biståndspolitiken som EU bedrivit 

traditionellt varit riktad till medlemsstaternas tidigare kolonier. Biståndspolitiken framstår 

genom texten som ett sätt för medlemsstaterna att upprätthålla kontakter med sina tidigare 

kolonier. Det framstår vidare som att biståndspolitiken har varit ett utrikespolitiskt verktyg 

för att skydda den inhemska marknaden. EU har genom handelsavtal och internationella 

konventioner verkat för att skydda de egna ekonomierna genom protektionism, särskilt inom 

känsliga handelsområden så som jordbruk och textil. Wingborg ger en bild av ett EU som 

skyddar sina ekonomiska och politiska intressen genom mjuk makt. Ett EU som också styrts 

till stor del av sina koloniala erfarenheter och där man åtminstone på det ekonomiska planet 

försökt upprätthålla sin makt gentemot sina forna kolonier.  

  

3 Metod och material 
 

3:1 Metod 
 
Studien utformas som en kvalitativ jämförandeanalys med ett postkolonialt perspektiv där 

svenska och europeiska policy- och styrdokument utgör det empiriska materialet för 

analysen. För studien utformas en idealtyp av postkolonialismen som fungerar som det 

analysverktyg som det empiriska materialet studeras utifrån. Tanken med idealtypen är att 

den ska underlätta att sätta in analysresultaten i ett större teoretiskt koncept vilket i sin tur 

förväntas underbygga och stärka de slutsatser som studien resulterar i. Idealtypen kan ses 

som en tankekonstruktion vars funktion är att klassificera innehållet i det empiriska 

materialet utifrån på förhand bestämda kriterier. Resultaten från analysen jämförs sedan 

också med varandra i en jämförandeanalys. Den jämförande ansatsen används särskilt för att 
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sätta resultaten av analysen i relation till varandra och på så sätt öka förståelsen för den 

postkoloniala tolkningen av respektive biståndspolitiskt dokument. Det finns också en vilja 

att undersöka huruvida EU:s biståndspolitik kan sägas vara typisk för dess medlemsstater 

eller om det finns avgörande skillnader. Studien antar främst en beskrivande ansats då syftet 

är att beskriva hur EU:s och Sveriges biståndspolitik kan tolkas ur ett postkolonialt 

perspektiv.  

 

Rent tekniskt så utformas idealtypen tämligen omfattande för att motverka en allt för snäv 

analys. En väldefinierad idealtyp minskar tolkningsutrymmet för forskaren vilket leder till 

stärkt validitet och reliabilitet i studien. Vidare så utgår definitionen av postkolonialismen 

utifrån ett utvalt antal forskare och författare. Något som motiveras med att 

postkolonialismen är en tämligen heterogen teori vilket innebär att det finns en risk för en 

otydligt formulerad idealtyp om en begränsning inte görs.  

 

Analysresultaten anknyts i studien till tidigare forskning särskilt genom att de slutsatser som 

redovisas i studien relateras till respektive biståndsaktörs historiska bakgrund. Texten som 

ligger till grund för den historiska beskrivningen av EU är skriven av Mats Wingborg och 

utgiven av Tjänstemännens Centralorganisation. Texten är i sig ingen vetenskaplig skrift men 

får ändå anses vara tämligen saklig och okontroversiell vilket tillsammans med författarens 

historia motiverar användandet av den. Wingborg är författare och journalist och har gett ut 

ett antal böcker, skrifter och studier där några av dem dessutom prisats av bland annat 

författarförbundet. (Wingborg) Studiens analysdel påverkas vidare inte av texten i sig utan 

den används endast som en bakgrundsteckning.  

 

3:2 Validitet och reliabilitet 
 
Uppfattningarna angående relevansen av forskningskriterierna validitet och reliabilitet inom 

det kvalitativa forskningsområdet går isär. Vissa menar att kvalitativa studier inte bör 

omfattas av de här kriterierna på samma sätt som man gör inom kvantitativ forskning medan 

andra anser det omvända, eller försöker anpassa begreppen till den kvalitativa forskningen. 

För J. Mason handlar validitet om huruvida man verkligen undersöker det man påstår sig 

undersöka. (Bryman 2008:352) En studie som bygger på subjektiva bedömningar, i vilken 

utsträckning det än handlar om, måste ta hänsyn till risken att forskarens egna uppfattningar 

hindrar en objektiv undersökning. För att vara säker på att man studerar det man syftar till att 
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studerar bör man därför i så lång utsträckning som möjligt försöka vara objektiv i sina 

bedömningar och dessutom minska tolkningsutrymmet så mycket som möjligt för studiens 

validitets skull. I Alan Brymans bok Samhällsvetenskapliga metoder redogörs också för en 

annan syn på validitet. LeCopmte och Goetz menar att intern validitet handlar om hur väl 

forskaren lyckas göra riktiga antaganden kring de observationer som görs, det vill säga hur 

väl man lyckas tolka och teoretisera det som observeras. Man talar också om extern validitet 

och det handlar då om generaliserbarhet. För den här studien innebär det dels att man kan 

anklaga den för att vara allt för specifik för att kunna generaliseras i någon vidare mening och 

dels att det faktiskt kan vara så att åtminstone idealtypen kan appliceras på andra aktörer eller 

institutioner vilket gör att den delvis kan sägas inrymma en viss generaliserbarhet. LeCopmte 

och Goetz menar att reliabilitet handlar om i vilken mån en undersökning kan replikeras. 

Replikationsbarhetskravet är något som kvalitativ forskning ofta har svårt att möta eller 

uppfylla. Det beror främst på att forskaren i kvalitativa studier ofta ges ett visst mått av 

tolkningsutrymme. För att undvika att kravet om replikationsbarhet helt faller åt sidan bör 

man därför vara ytterst noggrann i sin beskrivning av hur studien gått till så 

replikationsbarheten ändå blir så hög som möjligt. Sammanfattningsvis kan så sägas att 

replikation blir problematiskt i kvalitativa studier tack vare att forskaren ofta ges ett relativt 

brett tolkningsutrymme medan generaliserbarheten blir problematisk i kvalitativa studier då 

det ofta handlar om fallstudier eller studier av särskilt betingade miljöer, grupper, platser osv. 

Vare sig forskaren sluter sig till en syn på validitet och reliabilitet som något som inte 

omfattas av kvalitativa studier eller ej så bör forskaren trots allt vara medveten om dessa 

kriterier så att skevheter motverkas i den mån det är möjligt.  

 

3:3 Material 
 
Till den här studien används och studeras en stor mängd material så som böcker, artiklar, 

policy- och styrdokument och uppsatser. Materialet som utgör det som studeras är utvalda 

policy- och styrdokument som publicerats av Europeiska unionen och Sverige. Utöver dessa 

dokument används böcker, artiklar och uppsatser för att anknyta studien till tidigare forskning 

och till att teoretiskt utforma en idealtyp. Materialet används även för att ge en teoretisk 

anknytning samt att ge en bakgrundsbeskrivning av forskningsområdet och för att ge 

beskrivningar av centrala begrepp så som de används i studien.   

 



	   13	  

3:4 Analysverktyg 
 
I det här kapitlet beskrivs den idealtyp som ligger till grund för studien. Det handlar om en 

väl definierad idealtyp där framförallt Ania Loomba och Robert J.C. Youngs tolkning av 

postkolonialismen används. Att dessa författare har något av ett tolkningsföreträde på 

bekostnad av andra tolkningar av postkolonialismen motiveras med den heterogenitet som 

omfattar teorin. För att studien skall bli konsekvent så avgränsas idealtypen till allmänt 

accepterade tolkningar av postkolonialismen snarare än till att representera alla de otal 

tolkningar som finns tillgängliga. Att idealtypen definieras tydligt motiveras på liknande sätt 

med att tolkningsutrymmet på så vis begränsas vilket förhoppningsvis ökar 

generaliserbarheten och reliabiliteten i studien. Analysverktyget för studien kommer i 

följande stycke beskrivas omfattande, för att sedan kortas ner i punktform. Ett 

tillvägagångssätt som motiveras genom att det underlättar överblickbarheten för läsaren och 

dessutom underlättar för forskaren när det empiriska materialet ska analyseras.  

 
Maktstruktur 

Det postkoloniala perspektivet inriktar sig till stora delar på de strukturer som lever kvar efter 

kolonialismen. För enkelhetens skull kan vi kalla dessa strukturer för maktstrukturer vilka 

används som mekanismer för att upprätthålla de beroendeförhållanden som råder i världen. 

Enligt postkolonialismen lever alltså många av de maktstrukturer som skapades under 

kolonialtiden kvar idag. Men den belyser också nya maktstrukturer som ersatt andra eller som 

vunnit kraft under den efterkoloniala eran. Det handlar främst om normativa och diskursiva 

strukturer som ersatt de rent militära eller våldsbaserade strukturerna. En essentiell punkt 

inom den postkoloniala kritiken kan därför sägas vara att man menar att många av de globala 

maktförhållanden vi ser idag bygger på orättvisor som grundlades under kolonialeran.   

 

Det finns huvudsakligen två mer generella inriktningar som beskriver hur kolonialismen 

skapat de samhällsstrukturer som i mångt och mycket lever kvar idag. Den ena inriktningen 

fokuserar på ekonomiska aspekter så som klasstillhörighet, en inriktning som är nära kopplad 

till marxismen. Den andra inriktningen fokuserar istället på rastillhörighet. Där etnisk -och 

rasmässig tillhörighet ligger till grund för de samhällsstrukturerna som finns idag. Idealtypen 

inkorporerar båda dessa inriktningar i enlighet med det Ania Loomba uttrycker: ”En komplex 

legering av ekonomiska och rasliga faktorer förankrar vår samtid i kolonialismens historia. 

(Loomba 2005:131) Vidare utrycker Loomba: ”När det gäller 1900-talet har forskningen (i 
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synnerhet den brittiska) ägnat avsevärd uppmärksamhet åt det dynamiska samspelet mellan 

ras och klass. I ett tidigt pionjärarbete påpekades att de klassrelationer inom vilka den svarta 

arbetarklassen existerar >>fungerar som rasrelationer. De två kategorierna är oskiljaktiga. 

Ras är den modalitet i vilken klassen finns till.” (Loomba 2005:134) 

Idealtypen innefattar i enlighet med Loomba båda de här inriktningarnas uppfattningar. 

Vilket innebär att man erkänner att både klass- och ras på ett dynamiskt sätt samspelar för att 

skapa maktstrukturer.  

 

Vidare så beskriver det postkoloniala synsättet också hur marginal och centrum är en typ av 

maktstruktur som lever kvar efter kolonialismen där vi idag ser en uppdelning mellan en så 

kallad första och tredje värld. Den tredje världen (marginalen) är i beroendeställning 

gentemot den första världen (centrum). Postkolonialismen menar att västvärlden medvetet 

skapat en uppdelning av världen för att få tillgång till billig arbetskraft, nya marknader och 

människor att exploatera. Uppdelningen av en första och en tredje värld leder vidare till nästa 

punkt. Postkolonialismen ser nämligen diskursen som ytterligare en maktstruktur som bidrar 

till att skapa och upprätthålla maktstrukturer. Som exemplet med en första och en tredje värld 

beskriver så innebär det implicit genom språket en rangordning där den tredje världen 

automatiskt nedvärderas den första. Det handlar om att väst genom historieskrivningen och 

diskursen har skapat en bild av en tredje värld som till skillnad från den egna ses som 

ociviliserad och underutvecklad. Postkolonialismen kritiserar det här perspektivet genom att 

peka på att utveckling och civilisation mäts utifrån västerländska kriterier vilket gör 

bedömningen subjektiv. Även den västerländska diskursens beskrivning av ”vi” och ”dem” 

kritiseras. Det vill säga hur man genom språket konstruerar en åtskillnad mellan västerlandet 

och omvärlden där omvärlden ofta beskrivs som västerlandets motsats. Exempelvis där 

västerlandet beskrivs som civiliserat beskrivs omvärlden som ociviliserad, där västerlandet 

beskrivs som rationellt beskrivs omvärlden som orationell och så vidare. Att definiera den 

andre uppfattas ofta som ett sätt att definiera ”självet”. Ania Loomba skriver i sin bok: ”I 

Afrika inträffade ingen >>stor inspärrning<< av det slag som Foucault skildrar under det 

europeiska 1800-talet. Istället låg fokus på att beskriva och patologisera en generaliserad 

bild av afrikanen för att kunna definiera europén som i grunden olik denna stereotyp.” 

(Loomba 2005:141) Ania Loomba beskriver det ytterligare genom att skriva: ”För det vita 

subjektet är den svarte >>Andre<< allt som ligger utanför jaget. För det svarta subjektet 

däremot, får den vite Andre definiera allt som är eftersträvansvärt, allt som jaget begär. 

Detta begär ligger inbäddat i en maktstruktur, och därför är den vite mannen >>inte bara 
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den Andre, utan också herren, verklig eller inbillad<< ” (Loomba 2005:145) Den här tanken 

har beskrivits utförligt i Frantz Fanons bok ”Svart hud - vita masker” där han beskriver hur 

svarta människor klär sig i ”vita masker” för att få deras svarthet att försvinna.  (Fanon 1997) 

 

På liknande sätt har diskursen använts för att skapa stereotyper och generaliseringar om 

kvinnor. Kvinnan förpassades till den civiliserade världens marginaler, där hudfärg och 

kriterier för kvinnligt beteende samverkade för att passa in dem i den kulturella hierarkin där 

vita européer stod allra högs och svarta afrikaner lägst.   

               

Ur ett postkolonialt perspektiv menar man vidare att de normer och värderingar som 

omfamnas av västerlandet ges en särställning, där man samtidigt nedvärderar värderingar och 

normer som förespråkas av andra etniciteter och kulturer. Rober J.C. Young påpekar att 

kolonialmakterna moraliskt rättfärdigade expansionen av det egna landet med 

förevändningen att de koloniserade länderna civiliserades och på så sätt gynnades av 

underkastelsen. (Young 2001:5) Postkolonialismen undersöker hur samhället idag påverkas 

av de normer och värderingar som påtvingats de koloniserade länderna under själva 

kolonialeran. Men den undersöker samtidigt hur normer och värderingar påtvingas tredje 

världen av väst i vår direkta samtid, ofta genom andra former än med rent militära medel. 

Dessa normer och värderingar är ofta starkt anknutna till liberalismen. Något som beskrivs 

enlig följande i en studie av Valmira Hajdari och Petra Ludwig: ”Vidare återfinns något som 

kan tyda på en postkolonialistisk struktur i det att västerländska institutioner som IMF och 

Världsbanken genom kriterier tvingat landet in i diverse reformer som bygger på ideologi 

från väst”. (Hajdari & Ludwig 2012:Abstract) 

 

I likhet med marxismen så ser postkolonialismen kapitalismen som slaveriets efterträdare. 

Diverse makt- och beroendeförhållanden upprätthålls och koloniala och efterkoloniala länder 

påtvingas ett ekonomiskt system som utformats av de tidigare kolonisatörerna och övriga 

västländer.  

 

Postkolonialismen kritiserar också västvärlden för att medvetet ha skapat och fortfarande 

skapar samhällsklyftor som möjliggör ekonomisk exploatering. Ania Loomba exemplifierar 

det på ett effektivt sätt genom att skriva: ”Somliga kritiker menar att rashierarkin är en 

>>magisk formel<< som låter kapitalismen breda ut sig och hitta all den arbetskraft den 

behöver, samtidigt som lönerna blir lägre och friheterna färre för de underprivilegierade 
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grupperna jämfört med den vita arbetarklassen.” (Loomba 2005:131) Man menar att det 

ligger i kapitalismens intresse att upprätthålla och skapa nya strukturer som tillåter 

exploateringsformer baserade på rasmässiga och etniska hierarkier för att få tillgång till billig 

arbetskraft. (Loomba 2005:133) 

 

Som tidigare påpekats finns det starka band mellan postkolonialismen och marxismen som 

också ser klass som en särskild maktstruktur (marxismen fokuserar dock på klass i betydligt 

större utsträckning än postkolonialismen). Man ser den koloniala och efterkoloniala 

ekonomiska dominansen av väst över tredje världen som ett förtryck som lever kvar trots den 

politiska frigörelsen. (Young 2001:6) Postkolonialismen ser västvärldens förespråkande av 

kapitalismen och dess fria och öppna marknader som ett verktyg för att stärka och 

upprätthålla befintliga maktförhållanden. Valmira Hajdari och Petra Ludwig skriver: 

”Kolonialism som förr handlade om att ta över land och ekonomi för att omstrukturera icke-

kapitalistiska ekonomier till att föda den europeiska kapitalismen har blivit i modern tids 

kolonialisering ett fortsatt sätt att föda kapitalismen”. (Hajdari & Ludwig 2012:8) 

Postkolonial kritik riktas även mot historieskrivningen och kunskapssynen som västvärlden 

formulerat och antagit. Postkolonialismen menar att västvärlden skapat och påtvingat 

omvärlden en västlig kultur som genom diskursen och historieskrivningen fått en överlägsen 

status. Enligt postkolonialismen är det frågan om ett kulturellt förtryck från västvärlden som 

tar sig uttryck i en maktstruktur i likhet med de ekonomiska och politiska. 

Historieskrivningen ses som eurocentrisk och missgynnsam för omvärlden. Man anser att 

trots att det militära tvånget och ockupationen av territorium upphört från europeiskt håll så 

lever ett strukturellt maktförhållande kvar. Historien, synen på kunskap och synen på kultur 

bestäms fortfarande av västvärlden och oftast på tredje världens bekostnad 

 

Efter den mer utförliga beskrivningen av vad som omfattas av idealtypen så kommer det i 

följande del av kapitlet formuleras en mer kortfattad beskrivning i form av punkter. De här 

punkterna sammanfattas som specifika maktstrukturer och de innefattar: diskurs, normer, 

ekonomi, ras/etnicitet-/klass och historia. Det bör påpekas att de här maktstrukturerna ofta 

överlappar och samverkar med varandra men en kort sammanfattning bör öka 

överskådligheten och underlätta förståelsen av maktstrukturerna så som de beskrivs enligt 

den postkoloniala teorin.  
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Diskurs: Postkolonialismen menar att diskursen är en maktstruktur som upprätthåller och 

skapar maktförhållanden som råder i vår värld. Genom att skapa generaliseringar av ”vi” och 

”dem” och ”första”- och ”tredje” världen anknyts människor och samhällen till särskilda 

egenskaper som förknippas med begreppen.  

 

Normer: Enligt postkolonialismen används normer och värderingar som en maktstruktur där 

västvärlden ser sina normer och värderingar som överlägsna. Det handlar främst om liberala 

normer och värderingar som påtvingas tredje världens länder ofta i form av indirekt tvång 

genom mjuk makt där anammandet av dessa normer och värderingar ofta knyts an som 

villkor för ekonomiskt bistånd.  

 

Ekonomi:  Enligt postkolonialismen så är kapitalismen slaveriets efterföljare. Ekonomiska 

maktstrukturer bygger på beroendeförhållanden som skapas och möjliggörs av kapitalismen. 

Det handlar i enlighet med marxismen om olika former av klassmässigt och ekonomiskt 

förtryck. Kapitalismen har under och efter kolonialeran påtvingats tredje världen med 

negativa effekter som följd. Även inom det ekonomiska området knyts ofta särskilda kriterier 

till bistånd och samarbete, särskilt med internationella aktörer som IMF och Världsbanken. 

Dessa kriterier handlar ofta om tullfrihet och fri marknad i enlighet med liberalistiska och 

kapitalistiska värderingar. 

 

Historia: Postkolonialismen kritiserar västvärlden för att ha fabricerat eller omformat 

historien till sin egen fördel. Man kritiserar också att västvärlden privilegierar den egna 

kunskapssynen på bekostnad av alternativa synsätt. Västvärldens historieskrivning och 

ensidiga kunskapssyn ses som ett kulturellt förtryck av omvärlden.  

 

Ras/etnicitet-/klass: Enligt postkolonialismen är rasmässig, etnisk- eller klasstillhörighet en 

samhällsstruktur som skapats genom att västvärlden gett den egna befolkningen (särskilt den 

vita mannen) en särställning genom historien. Postkolonialismen menar att väst medvetet 

skapat rasmässig, etnisk- eller klassåtskillnad mellan folk som ett verktyg för vissa 

folkgruppers underkastelse. Postkolonialismen menar att dessa strukturer lever kvar i vår 

samtid och används som en maktstruktur för att skapa billig arbetskraft och underkastelse av 

folk som inte anses vara västerlänningar.  
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En ytterligare förenkling beskrivs enligt följande: 

 

Diskursen skapar och upprätthåller maktstrukturer. 

Västvärldens normer och värderingar ges en särställning gentemot andra vilket skapar och 

upprätthåller maktstrukturer. 

Ekonomin används som verktyg för att upprätthålla och skapa beroendeförhållanden genom 

kapitalismen. 

Västvärldens historieskrivning och kunskapssyn ses som ett kulturellt förtryck.  

Ras/etnicitet-/klass används som ett verktyg för att skilja människor åt och särställa en viss 

grupp gentemot andra i form av samhällsstrukturer som syftar till att exploatera och sätta 

människor i beroendeförhållanden.  

Det dynamiska samspelet mellan ras och klass skapar de beroendeförhållanden som 

möjliggör en billig tillgång till arbetskraft som är essentiell för kapitalismen. 

 

4 Resultat, analys och slutsatser 
 
I den första delen av det här kapitlet analyseras det empiriska materialet som ligger till grund 

för studien utifrån den idealtyp som tagits fram. I den andra delen redogörs och jämförs de 

resultat och slutsatser som framkommer under analysen. Kapitlet omfattas dels av en 

undersökning av det empiriska materialet mot idealtypen och dels av en jämförandeanalys av 

resultaten. Avslutningsvis teoretiseras och konkretiseras resultaten genom slutsatser och 

diskussion.  

 

4:1 Analys av Sveriges och Europeiska Unionens biståndsdokument 
 
Ett förtydligande vad det gäller analysen av den biståndspolitiska plattformen är här på sin 

plats för att undvika missförstånd. Analysen tar sin utgångspunkt i de dimensioner som 

används i idealtypen för att underlätta överskådligheten i studien. Det är dock så att 

dimensionerna ofta överlappar varandra vilket innebär att varje dimension oundvikligen 

innehåller mer än vad som enbart innefattas av dimensionen. Vidare så ordnas dimensionerna 

i tre nivåer där den mest övergripande nivån innefattar diskursen, den andra nivån behandlar 

normer och den sista nivån behandlar mer specifikt olika samhällsområden. Det vill säga 

ekonomi, historia, klass och ras/etnicitet. En indelning motiveras på grund av dimensionernas 
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omfattning, där diskursen och normer är mer övergripande och omfattande och där de övriga 

dimensionerna är mer specifika för respektive område.  

 

4:2 Biståndspolitisk plattform - Sverige 
 
Nivå 1 - Diskurs 

 
Sverige beskrivs i den biståndspolitiska plattformen som ett av världens rikaste samt mest 

demokratiska och jämställda länder. Därför anses man ha ett moraliskt ansvar att bidra till 

förbättrade levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. (Biståndspolitisk 

plattform 2014:7) Sverige framställs på så vis implicit genom diskursen som det som ”den 

andre” bör eftersträva. Det ligger också underförstått en värdering i att man anser att man har 

ett moraliskt ansvar att hjälpa omvärlden att uppnå en högre levnadsstandard likt den nivån 

som Sverige uppnått. Det moraliska ansvaret att hjälpa ”den andre” vilar på att denne inte 

uppnått vad som anses eftersträvansvärt enligt svenska värderingar snarare än på att 

västvärlden genom historien utnyttjat och exploaterat sin omvärld. Det sker på så sätt genom 

diskursen en förflyttning av grunden till fattigdomen i tredje världen från västvärldens 

förtryck, till tredje världens efterblivenhet.  

 

I ett antal delar av texten används begreppet ”ofri”, ofta i samband med fattig. Här skulle 

postkolonialismen så som den beskrivs i idealtypen hävda att begreppet ofri i diskursen 

innebär implicit att det egna landet är fritt. Fattiga ofria länder ställs i motsatts till rika och 

fria länder. Det finns många bottnar här, exempelvis antagandet att rikedom innebär frihet 

och vise versa. Att påstå att vi är fria i väst är något man kan ställa sig frågande till då vi på 

inget sätt undkommer den ofrihet som maktstrukturerna innebär. För även inom Europa 

påverkar maktstrukturerna enligt postkolonialismen.  

 

I den biståndspolitiska plattformen uppmärksammas dock också en rad andra orsaker till 

fattigdom förutom de rent ekonomiska. Man pekar på låg utbildningsgrad, bristande 

demokrati, bristande efterlevnad av mänskliga rättigheter, ostabila institutioner, bristen på ett 

fungerande rättsväsende osv. (Biståndspolitisk plattform 2014:23) En diskurs av det här 

slaget tillåter att uppmärksamhet riktas mot inte enbart ekonomisk eftersatthet utan även 

andra former av förtryck, så som socialt, kulturellt och diskursivt förtryck. Genom att 

erkänna andra former av förtryck erkänner man att orättvisorna är mer än bara ekonomiska, 
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något som postkolonialismen varit noga med att påpeka. Något som inte nämns är dock 

västvärldens ansvar för de missförhållanden som råder. Ur ett postkolonialt perspektiv kan 

man därför kritisera plattformen för att genom diskursen lägga över ansvaret på de fattiga 

länderna och på så sätt dölja det egna ansvaret för situationen.  

 

Begreppet utveckling används i den biståndspolitiska plattformen ofta i samband med 

tillväxt. Kravet på tillväxt och ekonomisk utveckling är något som ligger den liberalistiska 

kapitalismen nära. Man kan ur ett postkolonialt perspektiv kritisera begreppet som 

västerländskt och eurocentriskt då det anknyts så starkt till det materiella. Det vill säga att 

utveckling och tillväxt ofta beskrivs som något odelbart. Postkolonial kritik riktas ofta mot 

västvärldens syn på materialism och utveckling och påpekar att i andra kulturella och 

historiska kontexter så kan man se materiell tillväxt och värdet av den ur ett annat perspektiv.  

 
Nivå 2 - Normer 

 
I den biståndspolitiska plattformens inledning formulerar man sig enligt följande: ”Respekt 

för de mänskliga rättigheterna och för rätten att leva ett fritt liv är avgörande för att en 

socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling ska äga rum.” (Biståndspolitisk 

plattform 2014:6) Det här uttrycket antar att orsakskedjan går i en specifik riktning, nämligen 

att respekt för de mänskliga rättigheterna och den mänskliga friheten leder till social, 

ekonomisk och miljömässig utveckling. Ur ett postkolonialt perspektiv finns det goda skäl att 

anta att det mycket väl kan finnas ett samband som ser ut som den gör i beskrivningen. Det 

bör dock påpekas att man utifrån ett postkolonialt perspektiv kan påpeka att orsaksriktningen 

även kan vara den omvända. Genom historien har det särskilt bland västerländerna skett en 

ekonomisk utveckling trots att respekten för mänskliga fri- och rättigheter ofta inte efterlevts. 

Därför kan man kritisera påståendet för att vara motsägelsefullt och samtidigt normativt 

eurocentriskt. Det kan tolkas som en sorts förmyndarskap av västvärlden där man talar om för 

de fattiga och ”outvecklade” länderna i tredje världen hur social, ekonomisk och miljömässig 

utveckling uppnås.  

 

Det finns en strävan i den biståndspolitiska plattformen att låta den förtryckta och fattiga 

människan komma till tals och vikten av detta uttrycks på många ställen i texten. Att man 

låter subjektet beskriva sin situation och sina behov är något som många postkoloniala 

teoretiker påpekar är ytterst viktigt. En upphöjning av subjektet följs dock ofta av bindande 
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grundkrav på att vissa normer efterlevs vilket leder till en begränsning i möjligheten att 

påverka på det stora hela för subjektet. Postkolonialismen motsätter sig i de flesta fall 

förvisso inte de mänskliga rättigheterna som ofta är ett av de grundkrav som ställs inom 

biståndspolitiken från svenskt håll. Men man kan hävda att det kan finnas andra tolkningar av 

dessa beroende på historisk och kulturell kontext, och att det är viktigt att inte enbart tolka 

världen ur ett västerländskt perspektiv.  

 

Något som ytterligare kan förklaras genom att analysera följande påstående: ”De mänskliga 

rättigheterna är universella, ömsesidigt samverkande och odelbara. (…) 

Rättighetsperspektivet utgår från en globalt överenskommen värdegrund som består av FN:s 

allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och de folkrättsligt bindande 

konventioner som antagits.” (Biståndspolitisk plattform 2014:11) Ur ett postkolonialt 

perspektiv kan man här ifrågasätta i vilken grad de fattiga länderna haft möjlighet att påverka 

eller influera dessa konventioner. Det bör inte tolkas som att man förkastar de mänskliga 

rättigheterna utan snarare som ett ifrågasättande av hur dessa tagits fram. För även om varje 

medlemsland i FN:s generalförsamling formellt sett har lika mycket medbestämmande (dvs. 

en röst per medlemsland) så finns det tecken på att västvärlden ökar sitt inflytande över 

fattiga länder genom olika former av påtryckningar. Något som beskrivs av Axel Dreher och 

Jan-Egbert Strum i en studie av IMF:s och Världsbankens inflytande över röstningen i FN:s 

generalförsamling: ”Countries receiving adjustment programs and larger non-concessional 

loans from the World Bank vote more frequently in line with the average G7 country. The 

same is true for countries obtaining non-concessional IMF programs. Regarding voting 

coincidence with the US, World Bank (concessional and non-concessional) loans have a 

significant impact, while the IMF has not.” (Dreher & Strum 2006:1) Det bör här förtydligas 

att Världsbanken och IMF är starkt anknutna till västvärlden och därför kan det ses som 

verktyg för att påverka utgången i FN-omröstningar. (Dreher & Strum 2006:2) I slutändan 

leder det till att västvärlden har ökat inflytande även i FN:s generalförsamling och därför 

också över vilka normer och värderingar som ligger till grund för de mänskliga rättigheterna. 

 

Jämställdhet är en annan punkt som genomsyrar hela den biståndspolitiska plattformen. Det 

handlar då främst om jämställdhet mellan könen. Att man från svenskt håll strävar efter att 

upphäva de traditionella maktstrukturerna som marginaliserat kvinnor är definitivt något som 

enligt postkolonialismen bör ses som något gott som gynnar eller uppmärksammar ”den 

andre”. Det bör dock påpekas att ett normativt ställningstagande av det här slaget från svenskt 
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håll kan ses som ett maktverktyg där västerländerna hävdar sin moraliska ståndpunkt trots att 

man i reell mening inte lyckats uppnå verklig jämställdhet själv. Nu bör man inte dra 

slutsatsen att postkolonialismen motsätter sig en strävan från väst att uppnå jämställdhet 

mellan könen. Men det finns all anledning att se myntets båda sidor vilket man kan sluta sig 

till att postkolonialismen skulle framhålla.  

 

Det påpekas i den biståndspolitiska plattformen att bristen på jämställdhet påverkar 

människors och samhällens utveckling negativt. (Biståndspolitisk plattform 2014:10) 

Påståendet ger uttryck för en normativ eurocentrism där man implicerar att det egna 

samhället är jämställt trots att de i realiteten inte är så. Graden av jämställdhet mäts dessutom 

enligt europeiska mått. Enligt postkolonialismen bör man ta hänsyn till historiska och 

kulturella kontexter. Vilket leder till att man kan uppfatta jämställdhet och vad det innebär på 

olika sätt beroende på kontexten.  

 
Nivå 3 – Ekonomi, Historia, ras/etnicitet-/klass 

 
Ekonomi 

 
I den biståndspolitiska plattformen menar man att: ”den allt mer gränslösa världsekonomin 

har skapat välstånd men också nya utmaningar.” (Biståndspolitisk plattform 2014:7) Genom 

en analys av påståendet i förhållande till idealtypen är det här en kontroversiell åsikt. Den må 

ha rätt i sak, välstånd har skapats, men ur ett postkolonialt perspektiv har välståndet skapats 

på bekostnad av marginaliserade och exploaterade människor. 

 

Den biståndspolitiska plattformen stödjer frihandel och öppna marknader. (Biståndspolitisk 

plattform 2014:22) Något som bör ses som ett uttryck för en liberalistisk syn på hur man 

skapar tillväxt och utveckling. Såväl ekonomiska som postkoloniala teoretiker och författare 

har dock ofta påpekat att frihandel och öppna marknader snarare drabbar fattiga länder och 

försämrar deras ekonomiska situation än att skapa tillväxt och möjliggöra utveckling. 

Postkolonialismen ser kapitalismen som slaveriets efterföljare som skapar 

beroendeförhållanden och öppnar upp för exploatering från väst genom framförallt 

multinationella företag. Man pekar på att kapitalismen ofta används som en form av 

ekonomiskt maktverktyg som ämnar till att öppna marknader för penetrering av västvärlden. 

Detta sker ofta genom att man anknyter villkor till det bistånd och lån som ges. Framförallt 

genom IMF och Världsbanken. (Hermele 2005:5) Samtidigt skyddas bland annat det svenska 
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jordbruket genom subventioner. (EU-upplysningen 2014) Vilket leder till att man från 

postkolonialt håll kan rikta kritik mot frihandelspolitiken eftersom den tvingar andra länder 

att öppna sina marknader med förevändningen att det är bra för utvecklingen samtidigt som 

man är motvillig att göra detsamma på marknader som är känsliga i det egna landet.  

 

”Det svenska biståndet ska bidra till att lantbruket i fattiga länder blir mer produktivt – dels 

för att försörja brukarna själva, dels för att skapa ett överskott för lokala, nationella, 

regionala och internationella marknader.” (Biståndspolitisk plattform 2014:26) Här kan man 

genom att applicera ett postkolonialt perspektiv kritisera Sverige för att man subventionerar 

det egna jordbruket vilket försämrar konkurrenskraften för fattiga länder när det gäller 

exporten av livsmedel och jordbruksprodukter. Det har från ekonomiska teoretiker också 

riktats kritik mot själva biståndet i sig på den här punkten. De menar att man genom att 

skicka bistånd i form av pengar och livsmedel slår ut den inhemska marknaden och 

köpkraften. (Moyo 2009) Stora kvantiteter av bistånd i form av kapital driver upp de 

inhemska priserna och stärker den inhemska valutan vilket i sin tur leder till att varorna blir 

dyrare och därför svårare att exportera. En förödande effekt för fattiga länder som ofta lever 

på sin relativa konkurrenskraft gentemot rikare länder på den globala marknaden. Bidrag i 

form av livsmedel påverkar å sin sida de inhemska producenterna av livsmedel då marknaden 

mättas vilket på så sätt slår ut den inhemska produktionen eller försämrar konkurrenskraften 

för den samma. (Moyo 2009) Ett stort inflöde av kapital i form av bistånd kan således 

påverka ett lands exportmöjligheter, ett fenomen som kommit att kallats för Dutch disease. 

(Ebrahimzadeh 2012)  

 

Man uttrycker i plattformen att Sverige ska verka för att inkludera fattiga länder i den 

internationella marknaden och att de på så sätt ska kunna få ökade möjligheter till utveckling 

genom handel på öppnare marknader. (Biståndspolitisk plattform 2014:26) Som nämnts ovan 

har kritik riktats från postkolonialt håll att detta är ett sätt för västerländerna att öka det 

ekonomiska beroendet och möjliggöra för exploateringsformer av inhemska marknader samt 

att öka tillgången till billig arbetskraft.  

 

I den biståndspolitiska plattformen påpekas att tillväxt är en nödvändig förutsättning för att 

förbättra levnadsvillkoren för fattiga och förtryckta människor. (Biståndspolitisk plattform 

2014:15) Ur ett postkolonialt perspektiv kan man kritisera ett sådant påstående då det ger 

uttryck för en eurocentrisk syn på den materiella tillväxten som något absolut nödvändigt för 
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utveckling. Västvärlden kritiseras således för att se tillväxt som något oumbärligt för 

förbättringar. Omfördelning av befintliga resurser för att förbättra situationen avfärdas på så 

sätt i och med kravet på tillväxt. Något som enligt postkolonialismen kan beskrivas som en 

eurocentrisk tillit till den liberalistiska och kapitalistiska synen på ekonomi och utveckling. 

Påståendet antar att tillväxt är ett verktyg för att motverka förtryck vilket man ur ett 

postkolonialt perspektiv kan ifrågasätta då tillväxt i västvärlden snarare ökat, åtminstone det 

ekonomiska förtrycket av omvärlden. Den typiske postkolonialisten hade snarare påpekat att 

om kravet på ständig tillväxt slopats så skulle möjligheterna att minska förtrycket och 

fattigdomen öka. Eftersom kravet på tillväxt ofta leder till att resurser och människor 

exploateras. Synen på tillväxt som det bästa verktyget för utveckling har så även kritiserats 

internationellt av FN:s generaldirektör Ban Ki-moon vilket ytterligare belyser västvärldens 

naiva tilltro till det kapitalistiska systemet. Ban Ki-moon påpekar hur västvärlden hejdlöst 

utnyttjade sina naturresurser för att öka tillväxten vilket i sin tur lett till en miljömässig 

katastrof (UN News Centre 2011) Kritiken mot den västerländska dyrkan av tillväxt växer sig 

alltså starkare vilket i sin tur leder till ett ifrågasättande av andra västerländska antaganden i 

enlighet med kritiken som postkolonialismen framfört genom åren.  

 

Det anges också i den biståndspolitiska plattformen att svenskt bistånd ska verka för en 

hållbar utveckling. (Biståndspolitisk plattform 2014:30) Ur ett postkolonialt perspektiv kan 

det ses som ett maktverktyg för att påtvinga fattiga länder omöjliga miljökrav som försätter 

dem i ytterligare trångmål. Vidare kan man påpeka att dessa krav ofta ställs av västerländer 

där man i stor utsträckning ej tagit hänsyn till miljön när det gäller egna vinstintressen eller 

den egna tillväxten. 

 
Historia 

 
”Trots de senaste decenniernas stora framsteg lever fortfarande över en miljard människor i 

extrem fattigdom.” (Biståndspolitisk plattform 2014:7) Ur ett postkolonialt perspektiv kan det 

här tolkas som ett uttryck för eurocentrism. Påståendet hävdar att stora framsteg gjorts, man 

kan man dock ifrågasätta vad ”stora framsteg” betyder. För ur de allra fattigaste ländernas 

perspektiv så har stora framsteg knappast varit vad som symboliserat de senaste decennierna. 

(Sida 2009). Dambisa Moyo påpekar i sin artikel i The Wall Street Journal att inkomsten per 

capita i Afrika idag är mindre än för 40 år sedan och mer än 50 % av befolkningen lever på 

mindre än en dollar om dagen vilket nästan är en fördubbling över de två senaste 
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decennierna. (Moyo 2009) Uppfattningen om att framsteg är långt ifrån sanningen förstärks 

ytterligare av påståendet: ”Utvecklingen för de allra fattigaste länderna har dock varit 

långsam och ojämlikheten inom dessa länder har ökat.” (Biståndspolitisk plattform 2014:8) 

Det första påståendet kan därför ses som en form av historieförvanskning av västvärlden 

genom att påstå att stora framsteg gjorts de senaste decennierna trots att framstegen i 

realiteten varit begränsade, åtminstone för de människor som redan är marginaliserade. Det 

bör dock påpekas att det handlar om en subjektiv bedömning vilket leder till olika tolkningar 

av påståendet beroende på vilket perspektiv man utgår ifrån. Det är dock just vad 

postkolonialismen skulle kritisera med påståendet, att det är en subjektiv eurocentrisk yttring 

där man negligerar tredje världens perspektiv.  

 

”Våld och väpnad konflikt är ett av de största hindren för fattigdomsbekämpning. Frihet från 

våld är en grundläggande förutsättning för andra friheter och rättigheter, och är ett 

nödvändigt fundament för utveckling. Därför har regeringen valt Värnad mänsklig säkerhet 

och frihet från våld som det femte delmålet.” (Biståndspolitisk plattform 2014:16) En 

applicering av analysverktyget på ett påstående av det här slaget kan i likhet med många 

andra påståenden anklagas för att vara eurocentriskt men också som ett diskursivt och även 

normativt maktverktyg. Västvärlden har genom historien använt våld och konflikt som ett 

verktyg för att skapa inhemskt välstånd och maktförhållanden som försvagar omvärlden, 

särskilt under kolonialeran. Påståendet blir extra kontroversiellt om vi undersöker svenska 

förehavanden runt om i världen. För samtidigt som biståndspolitiken hävdar att konflikt och 

våld är det största hindren för utveckling så säljer svensk industri vapen till både länder i krig 

och konflikt som till diktaturer. ”Sverige är idag väldens tionde största vapenexportör. Att ha 

en betydande roll på den internationella vapenmarknaden får konsekvenser. Och de är fyra: 

svenska vapen bidrar till att göda krig och konflikter, bidrar till brott mot mänskliga 

rättigheter, bidrar till fattigdom och stärker diktaturer.” (Fyra saker 2010:2) (Fyra saker 

2010:3) Ur ett postkolonialt perspektiv kan man tolka den här dubbelmoralen som en form av 

historieförvanskning där man genom diskursen i den biståndspolitiska plattformen tillskriver 

Sverige en roll som i realiteten inte stämmer överens med verkligheten. Den biståndspolitiska 

plattformen kan ses som ett sätt att uttrycka sin makt genom normer och diskurs. Men i 

verkligheten så följer man inte dessa normer vilket förminskar trovärdigheten för hela den 

biståndspolitiska plattformen. Ur ett postkolonialt perspektiv kan man se det som ett uttryck 

för hur man värderar den militära och våldsbaserade makten högre än den normativa då man 

säger en sak men samtidigt gör en annan.   
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Ras/etnicitet-/klass 

 
Här kan man genom analysen av Sveriges biståndspolitiska plattform dra slutsatsen att den är 

tämligen fri från uttryck som försöker upprätthålla eller skapa en rasmässig struktur. Det talas 

överhuvudtaget inte om rasmässigt förtryck vilket skulle kunna kritiseras av 

postkolonialismen då den ser det som en av de kraftfullaste maktstrukturerna i samhället. Det 

ges dock i plattformen uttryck för vikten av mänskliga rättigheter och jämställdhet vilket kan 

tolkas som ett stöd för att bryta ner rasmässiga åtskillnader. Fokus i texten ligger till stora 

delar på kvinnans och den fattiga människans förtryck i samhället. Enligt postkolonialismen 

är ras, klass- och könsmässigt förtryck dock något som samverkar. Ur ett postkolonialt 

perspektiv kan man tolka texten på två sätt. Dels att det är positivt att man inte när den 

rasmässiga strukturen genom att särskilja människor efter ras/etnicitet men dels också för 

bristen på uppmärksamhet som riktas mot just detta rasmässiga förtryck som tar sig uttryck i 

maktstrukturer i världens samhällen. Det vill säga att det kan uppfattas som positivt att man 

inte underbygger rasmässig åtskillnad av människor genom diskursen men samtidigt kan man 

kritisera att det befintliga förtrycket inte uppmärksammas. Således görs alltså inget för att 

förstärka den rasliga maktstrukturen men heller inget för att motverka den befintliga 

maktstrukturen.  

 

Klassperspektivet är ständigt närvarande i den biståndspolitiska plattformen. Den fattiga 

människan framhålls genomgående i texten och fokus ligger på att jämna ut de ekonomiska 

skillnaderna för denne såväl som att upphöja vikten av den förtryckta människans aktörskap 

när det kommer till utveckling genom att sträva efter att undanröja politiska och sociala 

skillnader. En strävan om att öka utbildningsgraden och möjligheten till utbildning för 

marginaliserade och fattiga människor uttrycks också på ett flertal ställen. Något som kan ses 

som en strävan efter att utjämna klasskillnader och på så sätt inkludera fler människor i de 

fattiga länderna i samhället och ekonomin. Postkolonialismen har traditionellt sett förespråkat 

utjämning av de här slaget. Man påpekar ofta hur ekonomiska- och klassmässiga skillnader 

upprätthåller och skapar maktstrukturer som verkar menligt för fattiga människor. Den 

biståndspolitiska plattformens förespråkande av ekonomisk utjämning kan därför ses som 

något som ligger i linje med vad postkolonialismen förespråkar. Det vill säga att man ur ett 

postkolonialt perspektiv ser en ekonomisk utjämning som något oumbärligt för ett jämställt 

samhälle fritt från förtryck. I plattformen förespråkar man vidare att Sverige genom sitt 

bistånd ska verka för att motverka könsdiskriminering och könssegregering. Vilket kan tolkas 
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som ett uttryck för att motverka klasskillnader i samhället. Genom att undanröja en av de 

maktstrukturer som könsbaserad segregering innebär så möjliggör man en klassmässig 

utjämning. En utjämning som dock enligt postkolonialismen inte kan ske utan att andra 

maktstrukturer också elimineras.  

4:3 The European Consensus on Development – Europeiska Unionen 
 
Nivå 1 - Diskurs 

 
I EU:s biståndspolitiska dokument talar man om utvecklade länder och länder under 

utveckling. En diskurs som antar att västvärldens länder uppnått vad som anses vara 

eftersträvansvärt medan tredje världen beskrivs vara i ett stadium av utveckling där 

västvärlden är förebilden och idealet. Det innebär att diskursen tillskriver västvärlden de goda 

egenskaperna och tredje världen egenskaper som ligger utanför det goda. Tredje världen 

befinner sig således i en ständig strävan efter att uppnå vad som anses vara eftersträvansvärt.  

Vidare talar man om hur EU är en viktig kraft för en positiv utveckling. Något som 

implicerar att EU är en god och välvillig aktör. Ett antagande som ur ett postkolonialt 

perspektiv starkt har kritiserats och där motsatsen ofta hävdas. Man talar också om hur EU 

erbjuder utvecklingsländerna fördelaktiga handelsavtal, vilket många postkolonialister och 

ekonomiska teoretiker har hävdat inte är fallet. De menar snarare att handelsavtalen verkar 

menligt för tredje världen. (Lourdes 2011:12) Kritiken riktar sig ofta mot att handelsavtalen 

slår ut inhemska marknader och försämrar konkurrenskraften för fattiga länder. (Oxfam 

2007) Diskursen beskriver alltså EU som en positiv kraft för utveckling i tredje världen där 

man pekar på gynnsamma handelsavtal som en av grundpelarna. En beskrivning som blir 

extra intressant när man studerar den ekonomiska politik som EU (då kallat EG) tidigare 

drivit. Under 1990-talet förespråkade EU ofta tullar och kvoter för att skydda den inhemska 

marknaden. Men nu heter det att man vill hjälpa utvecklingsländer genom att öppna deras 

inhemska marknader och på så sätt skapa tillväxt och utveckling. (Wingborg 1992:9)  

 

I dokumentet talas ofta om ett partnerskap mellan biståndsgivare och biståndsmottagare. En 

diskurs som ur ett postkolonialt perspektiv kan ses som en förenkling eller förvanskning av 

verkligheten. Ett partnerskap implicerar ett frivilligt samarbete mellan två parter. Men man 

kan ifrågasätta hur frivilligt samarbetet är när ena parten är i beroendeställning på ett sådant 

sätt att den andra parten ofta kan diktera villkoren för samarbete. På så vis kan begreppet 
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partnerskapet uppfattas som ett diskursivt verktyg för att ge en förskönad bild av 

verkligheten.  

 

Det ges i dokumentet en förklaring till vilka dimensioner som ligger till grund för fattigdom. 

Dessa dimensioner anses vara; ekonomisk, mänsklig, politisk, socio-kulturell och 

försvars/skydds- fattigdom. (European Consensus 2006:3) Det adresseras sedan i plattformen 

hur man bör motverka dessa fattigdomsformer. Ur en postkolonial tolkning kan dock kritik 

riktas i likhet med den som tidigare riktats mot den svenska biståndsplattformen. Det vill säga 

att man inte uppmärksammar det egna ansvaret till dessa orättvisor. Det framgår ej av 

diskursen att västvärlden har ett ansvar för hur maktfördelningen ser ut runt om i världen. Det 

framställs snarare som att dessa former av fattigdom är en följd av ett outvecklat samhälle. 

Begreppet utveckling anknyts i dokumentet ofta till hållbar utveckling vilket i sin tur anknyts 

till; demokratisering, styrning, ekonomiska och sociala reformer, rättvisa, mänskliga 

rättigheter, kultur, utbildning och konfliktlösning. Begreppet innefattar många aspekter vilket 

gör det något svårdefinierat. Dock så används uttrycket i diskursen i plattformen för att 

symbolisera västvärlden (utvecklad) och dess motsatts tredje världen (under utveckling). 

(European Consensus 2006:7) Ur ett postkolonialt perspektiv kan man därför uppfatta ordet 

utveckling som något synonymt med den samhällsformering som västvärlden anammat och 

då framförallt liberalismen. 

 
Nivå 2 - Normer  

 
I det Europeiska biståndspolitiska dokumentets inledning kan man läsa följande: ”Combating 

global poverty is not only a moral obligation; it will also help to build a mores stable, 

peaceful, prosperous and equitable world, reflecting the interdependency of its richer and 

poorer countries. In such a world, we would not allow 1,200 children to die of poverty every 

hour, or stand by while 1 billion people are struggling to survive on less than 1 dollar a day 

and HIV/AIDS, TB and malaria claim the lives of more than 6 million people every year.” 

(European Consensus 2006:1) I likhet med den svenska biståndsplattformen berör man här 

den moraliska plikten att hjälpa omvärlden. Man påpekar också fördelarna med att bekämpa 

fattigdomen i världen. Ur ett postkolonialt perspektiv kan man ifrågasätta vad som uttrycks 

med dessa påståenden. Om man ser det som en moralisk plikt att hjälpa omvärlden varför 

fortsätter exploateringen av densamma. Det är nämligen enligt postkolonialismen vad som 

faktiskt sker. Man talar i plattformen om ett ömsesidigt beroende mellan rika och fattiga 
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länder. Enligt postkolonialismen handlar det dock om ett beroende som skapats av 

västvärlden för att gynna de rika länderna. Ur ett postkolonialt perspektiv handlar det alltså 

inte om ett ömsesidigt beroende utan snarare om ett beroende som skapats av västvärlden för 

att kontrollera och exploatera tredje världen.  

 

I likhet med den svenska biståndspolitiska plattformen så uttrycker EU:s biståndspolitiska 

dokument en hängivelse åt de mänskliga rättigheterna och internationella lagar. Det kan 

därför på samma sätt kritiseras för bristen på medbestämmande från fattiga och förtryckta 

länder i utformandet av dessa internationella regler och rättigheter. På samma sätt kan man i 

likhet med det svenska dokumentet kritisera EU för att man nu förespråkar en efterlevnad av 

de mänskliga rättigheterna med argument att de är oumbärliga för utveckling. Detta trots att 

medlemsländerna tidigare i historien skapat välstånd utan hänsyn till de mänskliga 

rättigheterna. Kolonialeran där några av medlemsstaterna är perfekta exempel för hur man 

skapat välstånd utan hänsyn till mänskliga rättigheter är ett tydligt bevis. 

 

Europeiska unionen uttrycker sig i sitt biståndspolitiska dokument enligt följande: ”The core 

dimensions of poverty include economic, human, political, socio-cultural and protective 

capabilities.” (European Consensus 2006:3) Ett uttalande som erkänner andra former av 

fattigdom än enbart ekonomiska. Att EU erkänner andra former av fattigdom än enbart 

ekonomiska kan sägas ligga i linje med postkolonialismens syn på fattigdom. Ett normativt 

uttalande av det här slaget kan dock ur ett postkolonialt perspektiv ses som hyckleri då man 

anser att många av dessa fattigdomsformer som dokumentet erkänner skapats av västvärlden.  

 

Något som blir än mer tydligt när vi undersöker ytterligare ett påstående som uttrycks i 

biståndsplattformen: ”Therefore combating poverty will only be successful if equal 

importance is given to investing in people (first and foremost in health and education and 

HIV/AIDS, the protection of natural resources (like forests, water, marine resources and soil) 

to secure rural livelihoods, and investing in wealth creation (with emphasis on issues such as 

entrepreneurship, job creation, access to credits, poverty rights and infrastructure). The 

empowerment of women is the key to all development and gender equality should be a core 

part of all policy strategies.” (European Consensus 2006:3) Ur ett postkolonialt perspektiv 

kan man se hur ett normativt ställningstagande angående hållbar utveckling och skyddandet 

av naturtillgångar blir särskilt kontroversiellt med tanke på hur västerländska företag 

exploaterar resurser i tredje världen (och även i västvärlden). (Stevenson 2013) (Alcott)  
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Man kan på samma sätt kritisera påståendet att en jämn maktfördelning mellan kvinnor och 

män är nyckeln till all utveckling med tanke på unionens historia där kvinnors roll först på 

senare tid uppmärksammats. Ur ett postkolonialt perspektiv kan man därför tolka dessa 

normativa uttalanden som maktverktyg som används av västvärlden för att påtvinga 

omvärlden krav och målsättningar som ofta inte efterlevs av västerländerna själva. Det kan 

ses som ett verktyg som samverkar tillsammans med de villkor som anknyts i de lån och 

krediter som man ger. Normativa uttalanden skapar krav och målsättningar som tredje 

världen bör uppfylla. Dessa krav och målsättningar inkorporeras i lån och krediter som i sin 

tur leder till minskad konkurrenskraft. Det vill säga att västvärlden exempelvis anknyter 

klimatmål till lån för fattiga länder vilket ökar produktionskostnaden för det fattiga landet och 

därmed också exportmöjligheten. Något som leder till ett upprätthållande av ekonomiska 

maktstrukturer genom krav på att västerländska normer efterlevs. Det blir således en dubbel 

verkan. EU framställs genom diskursen som en god och civiliserad aktör samtidigt som man 

upprätthåller och skapar maktstrukturer och beroendeförhållanden.  

 

I det biståndspolitiska dokumentet påpekas också att jämställdhet mellan könen är en 

nyckelfaktor för fattigdomsbekämpning. En syn som ur ett postkolonialt perspektiv i likhet 

med den som uttrycks i den svenska biståndsplattformen kan ses som en positiv strävan att 

undanröja en maktstruktur. Det vill säga att sträva efter att undanröja könslig åtskillnad. En 

postkolonial tolkning kan dock även på samma gång kritisera påståendet för att vara ett 

normativt ställningstagande som fungerar som ett maktverktyg. Genom att väst (den 

utvecklade) beskrivs i diskursen som jämställd vilket i förlängningen leder till att tredje 

världen (den outvecklade) implicit framställs som ojämställd. Det blir således ett sätt för väst 

att påtvinga normer om jämställdhet som i realiteten inte efterlevs av dem själva. 

Jämställdhet har dessutom som tidigare nämnts inte varit ett kriterium för västvärldens 

utveckling. Vilket tyder på en dubbelmoral när man påpekar att det är oumbärligt för 

fattigdomsbekämpning. 

 

Nivå 3 – Ekonomi, historia, ras/etnicitet-/klass 

 
Ekonomi 

 
I det biståndspolitiska dokumentet anger man att EU ska verka för en öppen marknad utan 

tullar och kvoter. Man talar om ett öppet, rättvist och regelstyrt multilateralt handelssystem 
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som särskilt ska uppmärksamma de svagare nationernas intressen. (European Consensus 

2006:7) Postkolonialismen har dock kritiserat det kapitalistiska handelssystemet dels 

eftersom det påtvingats fattiga länder av västvärlden, dels eftersom det finns otaliga bevis för 

att det snarare upprätthåller ekonomiska maktförhållanden genom att missgynna de fattiga 

länderna. Kritik har också riktats mot västvärlden eftersom man tidigare förespråkat 

protektionism för att skydda den egna marknaden. (Wingborg 1992:9) Något som man nu 

alltså förvägrar omvärlden genom påtryckningar av olika slag. Särskilt inom handeln med 

jordbruk, livsmedel och textil har EU tidigare genom förhandlingar i GATT motsatt sig en 

liberalisering av världshandel. Protektionismen var så omfattande att man antagit att EU 

tjänade mer pengar på tullar mot tredje världen än vad man betalde ut i bistånd. (Wingborg 

1992:10) Kritiken förstärks ytterligare av att man i västvärlden fortfarande skyddar känsliga 

inhemska marknader genom protektionism vilket väcker frågor om den påstådda välviljan 

från västvärlden när man talar om att den fria marknaden kommer gynna fattiga länder. Ur ett 

postkolonialt perspektiv kan man se det hela som ytterligare ett sätt att upprätthålla 

ekonomiska maktstrukturer där man genom diskursen dessutom framställer motiven som 

goda. (Young 2001:6) 

 

I EU:s biståndspolitiska dokumente talar man om sunda handels- och ekonomiska 

integrations policys vilket ur ett postkolonialt perspektiv kan kritiseras då det ofta beskrivs 

hur västvärlden påtvingar tredje världen sin ekonomiska politik. (European Consensus 

2006:11)  Den integrering man talar om kan tolkas som ett uttryck för att uppmuntra tredje 

världen att acceptera den västerländska kapitalismen. En tolkning som ytterligare förstärks av 

ett annat påstående i det biståndspolitiska dokumentet: ”For many countries, but especially 

those for which the EU is the largest trading and investment partner, approximation of the 

EU single market regulations is beneficial.” (European Consensus 2006:12)  

  

I biståndsdokumentet uttrycks också en målsättning om hållbar utveckling. Ur ett 

postkolonialt perspektiv kan det ses som ytterligare ett maktverktyg för att hålla tredje 

världen i en beroendeställning genom att påtvinga ouppnåeliga målsättningar och krav för 

länder som ofta inte har någon möjlighet att tillmötesgå dessa målsättningar. Med tanke på 

hur västvärlden genom historien och till följd av det kapitalistiska systemets krav på tillväxt 

också ofta själva är de största miljöbovarna kan man ur ett postkolonialt perspektiv 

ifrågasätta legitimiteten i dessa krav.  
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Historia 
 
Det påpekas i EU:s biståndspolitiska dokument att våld och osäkerhet är det störta hindret för 

utveckling. Det påpekas att det finns en målsättning om skärpt kontroll av vapenexport från 

EU:s medlemsstater för att på så sätt förhindra att civilbefolkning drabbas av våld eller att 

konflikter trappas upp. (European Consensus 2006:7) Ur ett postkolonialt perspektiv kan man 

se den här viljan som ett uttryck för den normativa makt som EU ofta tillskrivs. Europeiska 

unionen beskrivs ofta som en normativ makt snarare än en militär makt. Det vill säga en aktör 

som strävar efter att vinna inflytande internationellt genom förhandlingar och avtal snarare än 

genom militärt tvång. Ur ett postkolonialt perspektiv kan man därför se unionens förkastande 

av våld som en vilja att sträva efter att skjuta över makt till förhandlingar och internationella 

avtal på bekostnad av militär styrka. Det kan därför tolkas som en form av 

historieförvanskning där man från medlemsstaterna ofta tidigare använt militär makt för att 

skapa tillväxt och utveckling. Men där man nu alltså förespråkar mjukt makt istället till följd 

av den försvagade militära makten. Den militära maktens historiska betydelse spelas därför 

ner till fördel för den mjuka makten. Åsikterna går isär vad det gäller EU:s normativa makt. 

Vissa menar att det är en roll som påtvingats EU i och med den försvagade militära förmågan 

i relation till andra aktörer. (Kagan 2002) Andra menar att EU medvetet tagit en normativ roll 

på den internationella arenan. (Bickerton 2007:5) 

 

I dokumentet beskriver EU vidare hur man ser ett ansvar att skydda. Ett ansvar som bygger 

på att man inte kan tillåta exempelvis krigsförbrytelser, brott mot mänskliga rättigheter och 

massmord. (European Consensus 2006:7) Ur ett historiskt perspektiv kan man dock kritisera 

ett uttalande av det här slaget då det finns ett antal exempel på när EU stått handfallna inför 

förbrytelser av det här slaget. Konflikten och kriget på Balkan och massakern i Rwanda är två 

tydliga exempel där EU:s handlande ansetts vara allt för svagt. (Marshall 1994)(Nota s.37) 

I unionens biståndspolitiska dokument kan man läsa följande påstående: ”Without peace and 

security development and poverty eradication are not possible, and without development and 

poverty eradication no sustainable peace will occur.” (European Consensus 2006:7) Här kan 

man ur ett postkolonialt perspektiv peka på västvärldens historia och därigenom ifrågasätta 

uttalandets sanningshalt. Kolonialismen talar här sitt tydliga språk. Västvärlden utvecklades 

och skapade tillväxt genom kolonialerans förtryck och våld av omvärlden. Det kan här ses 

som en förvrängning av historien där man från EU:s sida förespråkar fredlig utveckling, 

kanske till följd av unionens försvagade militära makt. Det kan tolkas som ett sätt att genom 
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diskursen upphöja normer på bekostnad av militär makt och på så sätt stärka den egna 

makten.  

 
Ras/etnicitet-/klass 

 
På liknande sätt som i de svenska dokumenten finns det inget som tyder på att man försöker 

upprätthålla en rasmässig särskiljning och på så sätt stödja en maktstruktur som grundar sig 

på ras eller etnicitet. Men samtidigt så kan man i likhet med det svenska dokumentet kritisera 

det europeiska för att brista i uppmärksammandet av det rasmässiga förtrycket som finns runt 

om i världen. Genom att ignorera förtrycket kan man också hävda att man möjliggör det. Ett 

förtryck som många postkolonialister dessutom hävdar att västvärlden skapat. 

 

Det uttrycks genomgående i dokumentet vikten av att utjämna de ekonomiska ojämlikheter 

som råder i världen. Något som postkolonialismen och dess förespråkare ofta lyfter som ett 

av de allra viktigaste målen. På samma sätt talar man om vikten av jämlikhet mellan könen 

vilket ytterligare kan beskrivas som en kärnfråga för postkoloniala tänkare. (European 

Consensus 2006:16) Men även om man uppmärksammar och strävar efter att motarbeta dessa 

ojämlikheter i teorin så ser verkligheten ofta annorlunda ut. Särskilt de ekonomiska 

skillnaderna och det ekonomiska förtrycket fortlever och förstärks ofta. Lån och bistånd 

försätter ofta länder i både skuld och beroende. Särskilt när man genom olika institutioner 

anknyter särskilda villkor för lån och bistånd som ofta förstärker beroendeförhållanden. 

(Moyo 2009) Sett ur ett postkolonialt perspektiv kan man således ifrågasätta det som uttrycks 

i den biståndspolitiska plattformen. Det kan tolkas som ett diskursivt maktverktyg där man 

utmålar sina motiv som goda men där verkligheten ser annorlunda ut. EU missar även i stor 

utsträckning att erkänna och uppmärksamma det egna ansvaret för befintliga maktstrukturer 

och för befintligt förtryck. 

 

4:4 En jämförelse mellan Sverige och EU 
 
Jämförandeanalysen utformas som en tabell där analysresultaten sammanfattas i punktform. 

Förhoppningen är att tabellen ökar överskådligheten av resultaten från analysen. 

Jämförandeanalysen utförs sedan mer utförligt i en avslutande diskussion där vidare slutsatser 

dras kring resultaten i jämförelse med varandra. Det handlar således om en tabell som 

fungerar som en överblick och referenspunkt för de djupare slutsatser som dras i den 

avslutande diskussionen.  
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Biståndspolitisk plattform 
 

 
European Consensus 
 

 
Diskurs 
 

Sverige framställs framförallt genom 
diskursen som fri, rik, demokratisk och 
jämställd. Sverige framställs också som en 
god kraft med normer och värderingar som 
bör eftersträvas av omvärlden.  
 
Ger uttryck för en eurocentrisk syn på vad 
som är eftersträvansvärt. Sverige erkänner i 
diskursen ett flertal orsaker och strukturer 
som grunden till fattigdom. Det egna 
ansvaret för orättvisor och förtryck erkänns 
dock inte i diskursen. Det impliceras genom 
diskursen snarare att de fattiga länderna är 
fattiga på grund av sina brister.  
 
Begreppet utveckling kopplas i diskursen 
ihop med tillväxt. 

EU framställs framförallt genom diskursen som 
utvecklat, demokratiskt jämställt och rikt. EU 
framställs även som en god kraft med normer 
och värderingar som bör eftersträvas av 
omvärlden.  
 
Ger uttryck för en eurocentrisk syn på vad som 
är eftersträvansvärt. 
Talar om partnerskap. EU lokaliserar ett flertal 
förklaringar till fattigdom men misslyckas med 
att erkänna det egna ansvaret. Det impliceras 
genom diskursen snarare att fattigdomen är en 
följd av underutveckling.  
 
Begreppet utveckling kopplas i diskursen ihop 
med ett flertal faktorer. Det kan dock tolkas som 
synonymt med västvärldens 
samhällsuppbyggnad.  

 
Normer 
 

Uttrycker en normativ eurocentrism.  
 
Uttrycker ett moraliskt ansvar att hjälpa 
fattiga och förtryckta. Det moraliska 
ansvaret vilar på en uppfattning om att 
Sverige är bättre än de andra länderna och 
därför behöver de vår hjälp.  
 
Förespråkar internationella konventioner och 
avtal. 
 
Ser jämställdhet som oumbärligt för 
utveckling. 
 
Talar om vikten av att rika och fattiga länder 
samarbetar och att subjektets intressen lyfts 
fram. 

Uttrycker en normativ eurocentrism. 
 
Uttrycker ett ansvar (inte enbart moraliskt) att 
hjälpa fattiga och förtryckta. Ansvaret vilar dels 
på moraliska grunder och dels på politiska 
grunder. 
 
Förespråkar internationella konventioner och 
avtal. 
 
Ser jämställdhet som oumbärlig för 
fattigdomsbekämpning. 
 
Hävdar att det finns ett ömsesidigt beroende 
mellan rika och fattiga länder. 
 

 
Ekonomi 
 

Sverige är av uppfattningen att kapitalismen 
skapar välstånd. 
 
Stödjer frihandel och öppna marknader. 
 
Sverige strävar efter att inkludera fattiga 
länder i den internationella marknaden. 
 
Ser tillväxt som en nödvändig förutsättning 
för att motverka fattigdom och förtryck. 
 
Biståndet ska verka för en hållbar 
utveckling. 

EU är av uppfattningen att kapitalismen skapar 
välstånd. 
 
Stödjer frihandel och öppna marknader. 
 
Ger uttryck för att man vill integrera fattiga 
länder inom handel och ekonomi.  
 
Ser tillväxt som en nödvändig förutsättning för 
att motverka fattigdom och förtryck. 
 
Förespråkar hållbar utveckling. 

 
Historia 
 

Sverige anser att våld och väpnad konflikt är 
ett av de största hindren för att bekämpa 
fattigdom. Det finns därför ett uttalat mål att 
bekämpa våld och konflikt. Samtidigt säljer 
Sverige vapen till diktaturer och länder i 
konflikt. 
 
Hävdar att framsteg har skett under de 

Våld och osäkerhet ses som ett av de största 
hindren för utveckling. Samtidigt har man en 
historia som bevisar motsatsen.   
 
Anser att EU har ett ansvar att skydda. 
 
Utan utveckling är varaktig fred ej möjlig. 
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senaste decennierna. 
 
Påpekar att utvecklingen har varit ojämn. 

 
Ras/ 
etnicitet-
/klass 
 

Plattformen uttrycker en vilja att minska 
såväl sociala, politiska som ekonomiska 
orättvisor. 
 
Särskilt orättvisor baserade på kön. 
 
Anser att utbildning är viktigt för utveckling. 

EU uttrycker en vilja att minska såväl sociala, 
politiska som ekonomiska orättvisor. 
 
Särskilt orättvisor baserade på ekonomisk grund. 
 
Anser att utbildning är viktigt för utveckling. 

 

EU och Sverige framställs genom diskursen som goda och välvilliga aktörer med positiva 

egenskaper som tredje världen saknar. Diskursen genomsyras av eurocentrism från båda 

parter där man förringar eller förvanskar det egna ansvaret. Tredje världens eftersatthet 

förklaras genom att man saknar de positiva egenskaper som återfinns i västvärlden. Det 

underförstådda budskapet i diskursen ser tämligen likartad ut för de båda aktörerna även om 

begreppen skiljer sig något åt. Diskursen lever således kvar som en maktstruktur i både 

Sveriges och Europas biståndspolitik. Slutsatsen blir således att det handlar om två aktörer 

vars biståndspolitik utformas tämligen likartat genom diskursen.  

 

Både Sverige och EU hänger sig till mänskliga rättigheter och internationella konventioner. 

De uttrycker en stark normativ eurocentrism där man misslyckas med att erkänna alternativa 

normer och värderingar sprungna ur andra historiska och kulturella kontexter. Båda 

omfamnas också av dubbelmoralen som det innebär att förespråka något som man själv inte 

uppnått och som man ofta utsatt andra för. Det handlar ofta om normativa krav och 

ställningstaganden som man dessutom ofta direkt motsatt sig när det kommit att riskera den 

egna tillväxten och utvecklingen. Den svenska dubbelmoralen blir inte lika påtaglig tack vare 

att man historiskt sett inte har lika många lik i garderoben som de forna kolonialmakterna. 

Det svenska moraliska ansvaret att hjälpa omvärlden vilar på en känsla av överlägsenhet. Det 

vill säga att man anser att man har ett moraliskt ansvar att hjälpa eftersom man är ett av 

världens rikaste, mest jämställda och demokratiska länder. Något som kan ha att göra med 

den historiska kontexten, det vill säga med den svenska självbilden, som under det senaste 

århundradet gett Sverige en särställning som ett av det mest utvecklade och civiliserade 

länderna i världen. EU grundar sitt ansvar (som inte enbart ses som moraliskt) på att man bör 

hjälpa för att skapa en stabilare, fredligare och mer välmående värld. Det kan tolkas som ett 

uttryck för de tidigare koloniala erfarenheterna. Genom att stabilisera omvärlden minskar 

man hoten från omvärlden. Tanken om varför man bör hjälpa skiljer sig alltså delvis mellan 

aktörerna. EU beskriver ofta rika och fattiga länders ömsesidiga beroende. Sverige beskriver 
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snarare vikten av medbestämmande och subjektets aktörskap och möjligheter att påverka. 

Sveriges uppfattning kan vara sprungen ur landets erfarenheter av förhandlingar och avtal där 

man är van att vara en någorlunda marginaliserad aktör i den internationella politiken tack 

vare sin storlek. EU:s uppfattning kan på samma sätt ses som ett uttryck för ländernas 

koloniala erfarenheter och den makt som EU innehar internationellt. Det vill säga att Sveriges 

mer pragmatiska inställning till samarbete kan ses som sprungen ur de erfarenheter man har 

inom den internationella politiken och på samma sätt kan EU:s något enfaldiga syn på 

partnerskap beskrivas som sprunget ur dess internationella erfarenheter.  

 

På området ekonomi ser svensk och europeisk biståndspolitik väldigt likartad ut. Båda 

förespråkar kapitalism samtidigt som man förespråkar hållbar utveckling. Båda aktörerna 

skyddar också känsliga inhemska marknader samtidigt som man vurmar för frihandel och 

öppna marknader. Slutsatsen blir således att det handlar om två aktörer som värnar de egna 

ekonomiska intressena snarare än välvilliga aktörer som vurmar för gynnsamma handelsavtal 

för marginaliserade och fattiga länder och en öppen jämställd internationell marknad. De 

Europeiska ländernas finansmarknader är i hög grad integrerade inom ramarna för EU 

samarbetet vilket leder till att delar av den ekonomiska politiken (särskilt som den tar sig 

uttryck i utrikespolitiken) ser tämligen likartad ut för medlemsländerna. (Ekonomi och Finans 

2012) Något som kan förklara varför just den ekonomiska dimensionen ser så likartad ut för 

de båda aktörerna.  

 

Kritik kan riktas mot både Sverige och EU för att man framställer sig som eller förespråkar 

något som inte stämmer överens med verkligheten. Det vill säga att man från svenskt håll 

påpekar att man verkar för fred samtidigt som man säljer vapen och att man från EU talar om 

våld och konflikt som något negativt för utvecklingen samtidigt som våld och förtryck var de 

allra viktigaste verktygen för att exploatera sin omvärld under kolonialeran. Slutsatsen blir 

således att båda aktörerna målar upp en bild av sig själva som inte stämmer överens med 

historien eller samtiden. Historien förvanskas för att skapa och upprätthålla respektive aktörs 

självbild. Sverige som framställs som en fredlig stat där våld och konflikt inte är en del av de 

senaste två århundradena av svensk historia försummar vapenexporten. Många av 

medlemsstaterna inom EU har en tämligen blodig och våldsam historia, vilket inte 

uppmärksammas utan försummas snarare för att passa självbilden av en normativ och fredlig 

makt.  
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Det som uttrycks i de båda biståndsdokumenten angående ras/etniska- och klasskillnader är i 

mångt och mycket likartat. Det handlar om att utjämna ekonomiska, sociala, politiska och 

kulturella orättvisor. Ras-/etniska åtskillnader uppmärksammas dock inte i dokumenten mer 

än att man accepterar de mänskliga rättigheterna vilket kan kritiseras för att vara allt för vagt. 

Både Sverige och EU kan också anklagas för att målen och syftena (om än goda) inte i 

tillräckligt stor utsträckning uppnås. Någon verklig utjämning vare sig ekonomisk, social, 

politisk eller kulturell har inte skett. Biståndspolitiken skiljer sig dock något trots likheterna, 

särskilt vad det gäller prioriteringar. Inom svensk biståndspolitik lyfts framförallt 

jämställdhet mellan könen som den allra viktigaste orättvisan att motverka. Inom EU lyfts 

särskilt ekonomiska klasskillnader som den viktigaste orättvisan att motverka. Det kan bero 

på att EU har en större makt internationellt vilket leder till att de ekonomiska frågorna som 

också är en särskilt integrerad del av politiken inom EU prioriteras. Det vill säga att man från 

EU:s håll använder biståndspolitiken som ett utrikespolitiskt verktyg för att påverka handel 

och ekonomi internationellt så att det gynnar unionens intressen. Sveriges vurmande för 

könslig utjämning kan ses som ett sätt att vinna inflytande internationellt genom att lyfta 

normativa frågor. Det vill säga att Sverige använder sin normativa makt att påverka där man 

kan (där man anser sig har en möjlighet att påverka) på den internationella arenan.  

 

4:5 Slutsatser 
 
I det här avsnittet av studien behandlas de resultat som analysen av det empiriska materialet 

gett. Resultaten av studien teoretiseras och konkretiseras för att besvara frågeställningarna så 

som de utformats i studien. Det handlar främst om att sätta in resultaten av analysen i ett 

större teoretiskt perspektiv vilket förhoppningsvis leder till värdefulla slutsatser kring hur 

Sveriges och EU:s biståndspolitik kan tolkas ur ett postkolonialt perspektiv. 

 

Sveriges och EU:s biståndspolitik kan ur ett postkolonialt perspektiv tolkas som att den är 

tämligen likartad, även om diskursen och normerna ibland skiljer sig rent praktiskt i hur de 

formuleras. De styrs båda av en eurocentrisk världsbild där diskursen och normerna formas 

därefter. Det bör dock påpekas att det finns skillnader som är värda att ta fasta på och som 

bör uppmärksammas. Skillnaderna har främst en historisk bakgrund där respektive aktörs 

biståndspolitik utformats i enlighet med sina särskilda historiska och kulturella betingelser. 

Sveriges biståndspolitik kan beskrivas som ett verktyg för att vinna inflytande internationellt 

och samtidigt som ett verktyg för att sprida svenska normer och värderingar i världen. EU:s 
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biståndspolitik beskrivs som ett verktyg för att upprätthålla kontakter med forna kolonier och 

som ett verktyg för att skydda ekonomiska intressen. Den svenska biståndspolitiken har dock 

under åren kommit att bli allt mer anknuten till ekonomin. Det kan tolkas som en konsekvens 

av det institutionella EU-samarbetet där man påverkats av den gemensamma politiken inom 

EU. På samma sätt har EU som maktorgan kommit att bli allt mer normativt vilket i sin tur 

kan tolkas som en konsekvens av att EU:s politik påverkas av medlemsstaternas politik. Det 

vill säga att medlemsstaterna påverkar hur EU utformar sin politik och sina normer. EU:s 

biståndspolitik var till en början främst inriktad på tidigare kolonier som en konsekvens av de 

tidiga medlemmarnas koloniala erfarenheter. När så länder från norra Europa inträdde i EU 

så har dock biståndspolitiken kommit att bli alltmer normativ och allt mer inriktad på länder 

utan kolonial anknytning till Europa. Svensk biståndspolitik har använt normer för att öka det 

internationella inflytandet vilket lett till att också EU i stor utsträckning påverkats av de 

normer som förespråkats av länder som Sverige. Likheterna mellan aktörerna vad det gäller 

ekonomin kan förklaras genom att ekonomin är en så integrerad del av politiken inom EU för 

medlemsländerna. Harmoniseringen av den ekonomiska politiken har kommit långt inom 

EU-samarbetet, kanske främst på grund av att det från början var en ekonomisk gemenskap. 

Det handlar således om en historisk bakgrund som skiljer aktörerna åt genom de betingelser 

som har påverkat dem på ett specifikt sätt och en institutionell påverkan som fört dem 

samman och harmoniserat politiken. 

 

Vid en analys av de biståndspolitiska dokumenten är det ibland svårt att avgöra om EU och 

Sverige faktiskt uttrycker en välvillig inställning till tredje världen eller om det bör ses som 

uttryck för maktstrukturer med illvilliga intentioner. Känslan av att båda aktörerna ofta också 

är fånge i sina egna maktstrukturer blir ibland påtaglig. Det kan vara så att det finns krafter 

inom biståndspolitiken som verkar för att göra gott men som omedvetet genom att använda 

en västerländsk diskurs eller att förespråka västerländska normer ändå upprätthåller 

maktstrukturer som marginaliserar tredje världen. Hur som helst så uppstår det ett glapp 

mellan den normativa viljan till förbättringar som uttrycks och de ekonomiska kraven på 

tillväxt som det kapitalistiska systemet innebär. Tillväxtkravet tillåter helt enkelt inte 

moraliska värderingar att styra praktiska handlingar. Den västerländska synen kan tolkas som 

en naiv tilltro till att marknaden ska sköta omfördelningen av resurser. Västvärldens naiva 

tilltro till kapitalismen och marknadens omfördelande kapacitet kan vara en följd av att man 

genom historien kontinuerligt gynnats av kapitalismen. Det vill säga, man har sällan upplevt 

den exploatering som kapitalismen inneburit för många människor i tredje världen.  
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En särskilt intressant poäng som kan lyftas ur ett postkolonialt perspektiv är att EU och 

Sverige genom de strukturanpassningsprogram som påtvingats biståndsmottagare och som 

ofta tvingat dessa att skära ner i offentliga utgifter. Kan anses vara grunden till de försvagade 

institutioner som man idag från västerländskt håll menar är ett av de allra största hindren mot 

utveckling. Något som på ett tydligt sätt bekräftar den postkoloniala tanken om att 

maktstrukturerna skapat beroendeförhållanden i världen. Det stärker också tanken om att 

västvärlden skapat många av de missförhållanden som råder i världen som man idag inte 

erkänner ansvar för.  

 

För att dra generella slutsatser av studien ur ett postkolonialt perspektiv kan Sveriges och 

Europeiska Unionens biståndspolitik tolkas som att de i mångt och mycket tjänar samma 

syfte. Om än medlen ibland kan se olika ut. Det vill säga att de maktstrukturer som vi ser 

idag styrs av ett gemensamt krav om ständig tillväxt i enlighet med den västerländska 

kapitalismen. Ekonomiska intressena styr och det kapitalistiska kravet på tillväxt är målet 

medan maktstrukturerna som möjliggör exploatering är medlen. Världen delas genom den 

västerländska diskursen upp i rik och fattig och utvecklad och underutvecklad, enligt 

västerländska kriterier om tillväxt som mått på utveckling. Diskursen genomsyrar alla 

maktstrukturer och den västerländska diskursen är tämligen influerad av kapitalismen och 

liberalismen.  

 

De normativa krav som ställs från västvärlden kan på liknande sätt ses som ett maktverktyg 

som används för att värna ekonomiska intressen. Normativa krav ökar konkurrenskraften och 

inflytandet för väst gentemot tredje världen vilket i sin tur ökar chanserna för ekonomisk 

tillväxt i väst. Handelspolitiken styrs också av krav på tillväxt. Påtvingandet av kapitalismen 

och påtvingandet av kapitalistiska handelsavtal med krav om frihandel och öppna marknader 

i tredje världen möjliggör för exploatering av densamma. Även historien förvrängs eller 

förvanskas av västvärlden för att passa en kapitalistisk värld. Krig och konflikt är dyrt och 

många västländers minskade militära makt innebär också potentiellt att man förlorar makt i 

den internationella politiken vilket i förlängningen kan innebära minskad möjlighet att värna 

egna intressen och därför också minskade möjligheter till tillväxt. Därför anklagas krig och 

konflikt för att vara det största hotet mot utveckling. Att förespråka normativ makt med fokus 

på förhandlingar och avtal kan därför ses som ett sätt att förstärka den egna makten 

internationellt med tanke på de fördelar man har i internationella samfund så som FN:s 

generalförsamling, IMF och Världsbanken. Genom den normativa makten kan rika länder 
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vinna inflytande genom hot om sanktioner eller genom krav knutna till exempelvis 

handelsavtal och lån. Ras/etnicitet och klass kan också ses som maktstrukturer där 

ekonomiska intressen styr. Postkolonialismen ser åtskillnader baserade på ras, etnicitet, kön 

och klass som maktstrukturer som ämnar till att dela upp människor. Genom att marginalisera 

människor så skapar man utsatta grupper som kan exploateras (ofta i from av billig 

arbetskraft).  

 

Att EU och Sverige är så lika i sin biståndspolitik förstärker bilden som postkolonialismen 

målar upp av det västerländska som något enhetligt där främst kapitalismen och liberalismen 

förenar dem.  
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