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Abstract.  

 

The study aims to provide profound knowledge of Swedish international aid work and how 

problems are formulated and solutions designed by aid organizations working methods. The 

study is conducted using a qualitative approach and the empirical material has been collected 

through interviews and observations. The interviews took place with three leading figures from 

two Swedish aid organizations working at international level. Furthermore, are observations 

from these two aid organizations part of the studies method. The studies theoretical perspective 

is the post-colonial theory, the theory of constructions of social problems and the concept of 

colonialism and eurocentrism diffusion. The result of the study shows that the studied 

organizations have broadly similar procedures in their work with international aid work. The 

organizations work on a paradoxical basis. On the one hand they have a supporting role to the 

recipients of aid so that the recipients can define their own needs and be active in the solutions 

along with swedish aid organizations. On the other hand, the organizations acts controlling 

where their own vision and values are guiding the relief effort. 

The swedish aid organizations aim is to educate, raise awareness and transform existing 

organizations in the countries they operate in order to improve people's lives for the better in 

vulnerable countries around the world.  For achieving this purpose, it is crucial for them to work 

with local organizations that are like-minded the swedish aid organizations.  This study shows 

that there is an idea to affect the recipients of aid in pursuing them to embrace the Swedish 

donors' own visions and values. This is clearly shown by the Swedish aid organizations working 

methods as well as their involvement in the formulation of problems and constructions of 

solutions of aid recipients. Furthermore, it appears that the aid organizations' knowledge 

rewarding and transformation of local organizations contribute to Western conception of 

knowledge spread out in the world. 

  

 

Keywords: International aid work, aid organizations, post-colonialism, progress 

development, developing countries, the western world 

  

 



 

 

Sammanfattning 

 

Studien syftar till att ge fördjupad kunskap om svenskt internationellt biståndsarbete samt hur 

problem formuleras och lösningar konstrueras av biståndsorganisationernas arbetsätt.  Studien 

är genomförd med en kvalitativ metod och det empiriska materialet har inhämtats genom 

intervjuer. Intervjuerna genomfördes med tre ledande personer från två svenska 

biståndsorganisationer som arbetar på internationell nivå. Vidare inryms i studien observationer 

från dessa två biståndsorganisationer. Studiens teoretiska perspektiv är den postkoloniala 

teorin, teorin om konstruktion av sociala problem samt begreppen kolonialism och eurocentrisk 

diffusion. 

Resultatet i studien visar att de studerade biståndsorganisationerna i stora drag har ett liknande 

tillvägagångssätt i sitt arbete med internationellt bistånd. De arbetar utifrån att ha en stödjande 

roll gentemot mottagarna av biståndet så att mottagarna kan definiera sina behov och vara aktiva 

i lösningarna tillsammans med de svenska biståndsorganisationerna.  Samtidigt agerar de 

kontrollerande gällande huruvida biståndsorganisationernas egna visioner och värderingar ska 

vara styrande i utformningen av hjälparbetet.   

De svenska biståndsorganisationernas mål är att kunskapsbilda, medvetandegöra och ombilda 

befintliga lokala organisationer för att förbättra människors levnadsvillkor till det bättre i utsatta 

länder. För att detta ska vara möjligt är det avgörande att samarbeta med lokala organisationer 

som är likasinnade med de svenska biståndsorganisationerna.  Studien påvisar att det finns en 

idé om att påverka mottagarna av biståndet genom eftersträvan av att de ska anamma de svenska 

biståndsgivarnas egna visioner och värderingar. Detta framkommer tydligt genom de svenska 

biståndsorganisationernas arbetsätt samt deras delaktighet vid formuleringar av problem och 

konstruktioner av lösningar hos biståndsmottagarna. Vidare framkommer att 

biståndsorganisationernas kunskapsgivande och ombildning av lokala organisationer bidrar 

med att västerländsk kunskapssyn sprids ut i världen. 

  

Nyckelord: Svenskt internationellt biståndsarbete, bistånd, hjälporganisationer, 

postkolonialism, framstegsutveckling, utvecklingsländer, västvärlden.  

  

 



 

 

 

 

Förord 

Vi vill börja med att tacka samtliga som har medverkat i denna studie. Tack till våra informanter 

som har tagit sig tid och ställt upp på intervjuer samt låtit oss vara med vid observationerna. 

Utan er hjälp skulle denna uppsats inte varit möjlig. Vidare vill vi även rikta ett stort tack till 

vår handledare Zhanna Kravchenko som genom studiens gång har gett oss god vägledning.   

Vi har gjort en viss arbetsfördelning för att underlätta i arbetet och spara tid.  Lida Sawari har 

främst skrivit studiens metodkapitel och Nima Abdirisak Ahmed teorikapitlet, resterande 

kapitel har skrivits och bearbetats tillsammans. 

 

/ Lida Sawari & Nima Abdirisak Ahmed 
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1. Inledning  

 

Under industrialiseringen och urbaniseringen av de västerländska samhällena uppkom 

problemområden som exempelvis fattigdom, missbruk, barnavård och äldreomsorg. Dessa 

internationella problem ansågs kunna lösas med hjälp av sociala frågeställningar och socialt 

arbete. Det sociala arbetets ursprung medförde att sociala problem formulerades och lösningar 

konstruerades utifrån ett västerländskt perspektiv.  Detta innebär att uppfattningen om 

problemens natur och dess lösningar är förankrade i ett västerländskt perspektiv. Under 

kolonialismen1  överförde européerna synsättet på socialt arbete till de icke-europeiska länderna 

(Trygged 2007: 11).  

 

För att åstadkomma sociala förändringar hos lokalbefolkningen i koloniländerna använde sig 

européerna av strategier som ”community organisations” och ”community devolepment”. 

Strategierna tillhör några av de äldsta metoderna inom samhällsarbete och syftar till att arbeta 

på en lokal nivå för att genomföra en förändring och en utveckling i samhället.  

 

Samhällsarbete inbegriper även att samhällsarbetare ska bistå med hjälp till lokala grupper och 

individer i behov. Ambitionen med arbetet är att få individer att agera och planera för att kunna 

tillfredställa sina egna behov, detta med hjälp av samhällsarbetare utifrån (Turunen 2004:5,8). 

Arbetet med sociala frågor i före detta koloniserade länder försvagades i samband med 

ländernas självständighet. Orsaken till försvagandet anses vara bland annat svaga regimer och 

ett icke existerande lokalt självstyrande. Andra orsaker anses vara brist på utbildade 

socialarbetare, rådande konflikter mellan folkgrupper och att det sociala arbetet i grunden inte 

var anpassat för det specifika landets tillstånd (Trygged 2007: 11). 

  

Den europeiska kolonialismen efterlämnande spår, effekterna skapade oväntade bekymmer för 

de koloniserade länderna.  Effekten av kolonialismen blev en hög fattigdomsnivå i förhållande 

till bruttonationalprodukt och en låg inkomstnivå jämfört med den västerländska inkomstnivån 

(Retsö 2010:18).  

                                           
1 Kolonialism uppkom ur Europas expansion i 1500-talet och fortskred i olika strukturer fram till 

avkolonialiseringen. Ordet är ett samlingsbegrepp för de erövringarna europeiska nationalstaterna utförde på 

utomeuropeiska länder. (NE, 2013) 
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Detta är påtagligt i utvecklingsländer2 runtom i världen, genom internationellt bistånd får dessa 

länder hjälp av de rikare länderna i väst (Jonsson 2012:55,54,114). Det internationella biståndet 

har sitt ursprung i filantropiska organisationer som organiserades för att hjälpa utsatta och 

fattiga individer inom den egna nationens gränser (Jonsson 2012:54,55,114). I dag är 

filantropiska organisationer  främst verksamma utanför den egna nationens gränser och 

fokuserar på att minska problem i utvecklingsländerna.  Problemen minskas genom att 

biståndsorganisationer verkar för demokratisering och en hållbar utveckling.  Det är av vikt att 

tydligöra att demokrati är något som finns i ett system, i människans förhållningsätt och i 

människans uppfattning om rättvisa (Trygged 2007:8).  

 

1.2 Problemformulering 
 

Det är allmänt känt att fattigdom och misär råder i många utvecklingsländer. Dessa problem 

kan motverkas genom biståndsorganisationernas arbete med sociala frågor internationellt, 

implementering av demokrati och en hållbar utveckling. Internationella 

biståndsorganisationernas mål är att motverka fattigdom, missbruk, och arbeta för jämlikhet, 

demokrati och främja mänskliga rättigheter. Då arbetet med sociala frågor har sitt ursprung i 

Västeuropa finns en risk att sociala frågor utformas ur ett västerländskt perspektiv. 

 

I Sverige kommer man i kontakt med biståndsorganisationer i princip dagligen, då de ständigt 

sprider information om hur vi kan hjälpa människor i behov. Detta sker oftast genom media och 

volontärer som vill rekrytera medlemmar till sin organisation. Statiska centralbyrån visar att det 

är många svenskar som är anslutna eller bidrar till någon form av biståndsorganisation (SCB 

2005: 6).  

  

Som blivande social arbetare med liten kunskap om internationella biståndsorganisationer 

finns det ett stort intresse för oss att sprida kunskap om deras arbetsätt, detta genom denna 

studie. Vi anser dessutom att det finns ett allmänt intresse av hur biståndsorganisationer 

arbetar internationellt. Vi ställer oss frågande till: Hur ser internationellt biståndsarbete ut? 

Vem utformar de behov som ska mötas och lösningarna till dessa problem?  

                                           
2 Utvecklingsland har använts som begrepp sedan 1940- talet som en gemensam benämning för länder i Asien, 

Latinamerika samt Afrika. Oftast har dessa länder varit föremål för olika former av hjälpinsatser exempelvis 

humanitära insatser. Syftet med insatserna har varit att minska klyftan mellan rika och fattiga, för att detta ska vara 

möjligt har arbetet inneburit att sätta igång utveckling i olika områden i dessa länder (NE, 2013) 
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1.3 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med studien är att ge fördjupad kunskap om svenskt internationellt biståndsarbete samt 

hur problem formuleras och lösningar konstrueras i biståndsorganisationernas arbetsätt. 

Studiens syfte uppnås genom att undersöka två svenska biståndsorganisationer som arbetar 

internationellt . 

  

Frågeställningar som kommer att belysas i studien är: 

  

1. Vilka arbetsätt har dessa två biståndsorganisationer i sitt utförande av internationellt 

biståndsarbete? 

2. Hur problem formuleras och lösningar konstrueras av de två biståndsorganisationerna i 

deras arbete med internationellt bistånd? 

  

För att besvara frågorna valde vi att kvalitativt undersöka två svenska biståndsorganisationer 

som arbetar med att bistå med hjälp till länder i utsatta situationer. Biståndsorganisationerna 

är anonymiserade i studien och benämns fortsättningsvis vid organisation A och organisation 

B. De båda biståndsorganisationerna vill genom att samarbeta med lokala organisationer bistå 

med hjälp till de länder de är verksamma i. 

 

 

1.4 Avgränsningar          

  
Studien avgränsar sig till två svenska biståndsorganisationer som arbetar med internationellt 

biståndsarbete. Internationellt biståndsarbete inrymmer ett stort och brett område med mycket 

internationell forskning bakom sig. Det är inte vår ambition att göra en stor undersökning som 

ska täcka hela forskningsfältet och därför har vi avgränsat oss till biståndsorganisationerna 

organisation A och organisation B. Studiens empiriska material är begränsat till tre stycken 

intervjuer och två stycken observationer.  

 

1.5 Disposition 
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Studiens inledande kapitel inrymmer avsnitten problemformulering, syfte och frågeställningar. 

I nästa kapitel redogörs för studiens metodologi, metodval, tillvägagångssätt, urval, etiska 

överväganden, validitet och reliabilitet . Därefter presenteras tidigare forskning inom ämnet 

internationellt biståndsarbete. Därefter följer studiens teoretiska ramverk. I kapitel fem inryms 

studiens empiriska intervju- och observationsmaterial. Empirin presenteras i fyra olika teman: 

lokala förhållanden, ekonomisk styrning, konstruktion av sociala problem och postkolonialism: 

hjälp till självhjälp.  I det sjätte kapitlet presenteras en diskussion kring studiens resultat och 

analys med koppling till den teoretiska ansatsen och tidigare forskning. Kapitlet innehåller även 

ett avsnitt som diskuterar studiens slutsats, förslag till framtida forskning och metodkritik. 

 

2. Metod 

 
 

följande kapitel redovisas studiens metodologi, metodval, tillvägagångssätt och urval. 

Eftersom studiens syfte är att ge fördjupad kunskap om biståndsorganisationer som 

arbetar internationellt valde vi en kvalitativ metod, detta för att metoden ger möjlighet till en 

djupare förståelse inom ämnet (jfr. Trost 2009:25).  Studiens empiri baseras på tre 

semistrukturerade intervjuer och två observationer.  I detta kapitel behandlas även de etiska 

överväganden som har beaktats samt studiens validitet och reliabilitet. 

 

2.1 Metodologi 

 

Eftersom studien syftar till att genom våra informanter kunna tolka och förstå internationellt 

biståndsarbete är den hermeneutikiska metodologin användbar för oss.  Hermeneutiken är ett 

verktyg som används för att söka sanning inom det efterforskade ämnesområdet . Vidare 

handlar hermeneutiken om förståelse och tolkning av forskningsmaterial. För att förstå 

informationen som förmedlas av studiens informanter är det viktigt att ha i åtanke att 

informationen kommer från individer med olika livserfarenheter. Genom att tolka 

informanternas skildringar utifrån olika förståelsehorisonter kan dessa skildringar beskrivas 

utifrån ett helhetsperspektiv och ett mindre perspektiv (jfr. Sohlberg&Sohlberg 2006: 51-54). 

 
Thurén (2007) anser att det i hermeneutikiska traditioner finns osäkerheter eftersom den som 

tolkar materialet riskerar att använda sig av sina egna minnen och livserfarenheter för att tolka 

informantens känslor och upplevelser, vilket gör tolkningen subjektiv. Ytterligare ett problem 

I 
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inom hermeneutiken är att tolkaren kan ta beskrivningar ur sin kontext vilket leder till att det 

uppstår en risk för missförstånd (Thurén 2007: 97). Med hänsyn till detta har vi under studiens 

gång haft i åtanke att vara så objektiva som möjligt i skildringarna av informanternas 

beskrivningar. 

 

2.2 Kvalitativ metod 
 

Den kvalitativa metoden ger forskaren möjlighet att ta del av flera dimensioner kring det som 

studeras. Kännetecknande för den kvalitativa metoden är textanalyser och intervjuer för att 

samla in material (Sohlberg & Sohlberg 2009:100). Vårt syfte med användningen av kvalitativa 

intervjuer är att få en förståelse för de erfarenheter våra informanter besitter samt hur deras 

föreställningsvärld ser ut (jfr. Trost 2009:25). Utmärkande drag för en kvalitativ intervju är att 

ställa enkla frågor som kan ge komplexa svar, vilket förhoppningsvis bidrar till att man i slutet 

innehar ett rikt material (Trost 2009:25). För att tillgodogöra sig så mycket information som 

möjligt har vi valt att utföra semistrukturerade intervjuer där frågorna är strukturerade med 

öppna svarsalternativ (jfr. May 2009:150). 

 

2.3 Tillvägagångssätt 
 

I eftersökningen av en framtida praktikplats kom vi i kontakt med organisation B:s hemsida och 

där väcktes vårt intresse att skriva om internationellt biståndsarbete. För att ta del av mer 

information om internationellt hjälparbete sökte vi liknande organisationer via SIDA:s3 

hemsida. Vi fann olika organisationer som arbetar med internationellt biståndsarbete, av dessa 

valdes ytterligare en organisation ut för att ingå i vår studie. 

                                           
3 Sida statlig myndighet som har hand om svenska internationellt utvecklingsarbete i u-länder.  Sida har på uppdrag 

av regeringen och staten inrättat utvecklingssamarbeten i Afrika. Asien, Latinamerika och Central- och Östeuropa. 

Sidas uppdrag innebär att bland annat skapa grunder för ekonomisk, social och miljömässigt utveckling i länder 

dit biståndet riktas till. Andra områden som Sida ska främja i dessa länder är jämställdhet mellan män och kvinnor, 

demokrati fred och säkerhet. Sidas uppdrag innebär även att motverka socialutsatthet samt fattigdom.  Eftersom 

fattigdom kan te sig på olika sätt samarbeta Sida med olika svenska organisationer som arbetar med internationellt 

biståndsarbete. Sida har då uppgiften att kanalisera bidrag och finansiera de olika organisationerna som dessa 

samarbetar med (Sida, 2013 & NE, 2013).  
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För att finna informanter genomfördes det sökningar på respektive organisations hemsida, 

vidare kontaktades de utvalda informanterna via ett mejl innehållande en förfrågan om att delta 

i studien. Individerna som kontaktades är personer med en ledande roll i respektive 

organisationerna. Vi utförde tre intervjuer, två av dessa på organisation A där de intervjuade 

bestod av organisationens programsamordnare Erik och ordförande Carl. Den tredje intervjun 

som genomfördes var med en av organisation B:s grundare, Diana.       

Innan intervjuerna ägde rum gjorde vi en allmän intervjuguide som kan liknas med ett manus 

som forskaren ska hålla sig till under intervjun. Den använda intervjuguiden innehåller 

semistrukturerade frågor kring ämnesområdet. För varje intervju redogjorde vi för 

informanterna om studiens syfte därefter ställdes frågorna. Intervjuguiden strukturerades 

inledningsvis med allmänna frågor till samtliga informanter för att därefter anpassas till varje 

enskild informant(jfr. Kvale & Brinmann 2009:146). Frågorna formulerades så att informanten 

fick möjlighet till att svara utförligt. Under intervjuerna användes en ljudupptagare samtidigt 

som en av oss antecknade, vilket är vanligt vid dokumentering av intervjuer. 

Tillvägagångssättet gav oss möjligheten att koncentrera oss på informationen från informanten 

och eftersom att intervjun sparades som ljudfil kunde vi återgå till intervjun i efterhand. Efter 

att intervjuerna ägt rum transkriberades all material från intervjuerna. Genom att transkribera 

det egna materialet har vi fått en djupare kännedom om vår intervjustil (jfr. Kvale & Brinmann 

2009: 194). 

För att komplettera materialet från intervjuerna utförde vi två observationer, den ena på 

organisation B:s årsmöte och den andra vid biståndsorganisationernas gemensamma 

manifestation. Vår roll var att närvara som observatörer och de berörda meddelades om vår roll 

och syftet med vistelsen (jfr. Larsen 2007: 90,92). Att observera innebär att systematiskt iaktta 

en situation som är relevant för studien. Observationen i studien har genomförts i enlighet med 

riktlinjerna för en fältundersökning. En fältundersökning innebär att forskaren observerar ett 

fenomen som anses vara av vikt för studien. Vidare delas fältundersökning in i två olika former, 

deltagande- och icke-deltagande observationer (Larsen 2007: 89,90). Båda observationerna 

som vi har genomfört är av den icke-deltagande formen, detta innebär att vi endast var åskådare 

i det händelser som observerats. Vi valde att spela in observationerna med ljudupptagare 

eftersom det under observationerna framfördes tal. Det inspelade materialet från 

observationerna har transkriberats. 
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2.4 Urval 
 

I urvalet av informanter till studien har aspekter som kunskapsnivå och position inom 

biståndsorganisationerna tagits hänsyn till. Informanterna i studien är individer i en ledande 

position inom respektive biståndsorganisation. Detta för att dessa ledande personer torde besitta 

störst kunskap inom ämnesområdet. 

 

Informanterna verksamma inom organisation A benämns vid: Carl, Erik och Diana. 

Informanterna verksamma inom organisation B benämns vid: Anna och Berit. 

 

Urvalsgruppen för intervjuerna valdes på ett strategiskt sätt där varje informant valdes på grund 

av den information vi önskade utvinna. Detta tillvägagångssätt kallas för ett strategiskt urval . 

För att få så rikt material som möjligt har olika frågor riktats till olika personer (jfr. Trost 

2010:140, 143). Två av intervjuerna som utfördes var på informanter som arbetar hos 

organisation A. De intervjuade är Carl organisation A:s ordförande, och Erik 

biståndsorganisationens programsamordnare. Intervjuerna ägde rum på organisation A:s kontor 

och varade i ungefär en timme vardera. Den tredje intervjun utfördes på Anna som är en utav 

grundarna till organisation B, intervjun ägde rum på organisationens kontor. De observationer 

som gjorts i studien har valts för att ge en djupare förståelse för det internationella arbetet som 

biståndsorganisationerna utför . Observationerna har bidragit med material som vi har kunnat 

använda oss av i undersökningen, materialet består av broschyrer och tillgång till 

organisationernas hemsidor.  Under observationerna spelade vi in uttalanden från två talare, 

Berit och Diana  

 
Biståndsorganisationen, organisation A har arbetat med internationellt bistånd sedan år 1959. 

Tidigare var organisationens biståndsarbete inriktat på volontärarbete som genomfördes i nära 

relation med lokalbefolkningen. Organisationen har dock omorganiserat sitt arbete och arbetar 

numera endast med att utveckla lokala organisationer i de länder som de riktar sitt bistånd till. 

Den andra biståndsorganisationen som studerats är organisation B, organisationen har varit 

verksam sedan år 2010. Organisation B arbetar med att sprida kunskap om socialt arbete på en 

internationell skala, detta genom att utbilda lokala organisationer i de länder som de är 

verksamma i.  
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Som tidigare nämnts (se Kapitel 1.3) är de svenska biståndsorganisationerna anonymiserade. 

Informanterna som deltar i studien är även de anonymiserade och har fiktiva namn. Vi har valt 

att ge initialer för de svenska biståndsorganisationerna vi studerar, de benämns vid Organisation 

A och Organisation B. Biståndsorganisationerna valdes genom att vi kom i kontakt med 

Organisation B vid en sökning av framtida praktikplats. Genom denna hemsida kom vi i kontakt 

med SIDA:s hemsida där vi fann organisation A. Vid en närmare efterforskning av de svenska 

biståndsorganisationerna kom vi underfund med att de vid ett flertal tillfällen har samarbetat i 

olika projekt (se Avsnitt 2.3).  

  

 

2.5 Etiska överväganden 

 
När vi samlade in material till studien valde vi att följa vetenskapsrådets (2011) etiska kodexar, 

de inbegriper olika etiska regler som en forskare ska följa för att forskningen ska utföras på ett 

korrekt sätt. De etiska reglerna finns till för att skydda individerna som medverkar i studien från 

skada och kränkning. Kodexarna behandlar informationskravet som forskaren har och samtycke 

från informanterna som medverkar i undersökningen (Vetenskapsrådet 2010:18). 

Informanterna informerades om intervjuernas användningsområde samt att studien ska 

publiceras. Samtliga av de intervjuade har fått ta del av studiens syfte samt blivit informerade 

om att deltagande i studien är frivilligt (jfr. Vetenskapsrådet 2010:18). Samtliga informanter 

som intervjuats har gett sitt samtycke till att medverka (jfr. Vetenskapsrådet 2010:18). 

Båda observationerna genomfördes på offentliga tillställningar, dit allmänheten var välkomna. 

Vi valde dock att meddelade om avsikten med vår vistelse och vi berättade om studiens syfte 

för samtliga berörda. Under observationerna använde vi oss av en ljudupptagare och samtliga 

berörda lämnade sitt samtycke till detta. 

 

2.6 Validitet 
 

Validiteten i en studie avgör huruvida forskaren har undersökt det den har för avsikt att 

undersöka. Detta bedöms utifrån huruvida studien är välgrundad, hållbar, övertygande och 

försvarbar (Kvale & Brinkmann 2009:264). Validiteten i denna studie styrks genom analysering 
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av det empiriska materialet med hjälp av vetenskapliga teorier. Dessutom finns tidigare utförd 

forskning som kan styrka validiteten i studien (jfr. Kvale& Brinkmann 2009:264).   

Det är av vikt att vara medveten om att vår förförståelse kan ha påverkat studien vid 

konstruktionen av vår intervjuguide samt vid analyseringen av materialet. Vi har strävat efter 

att ha god validitet genom att undvika ledande och vinklade frågor, detta för inte påverkas av 

vår förförståelse och få alltför objektiva svar.  I kapitlet resultat och analys återfinns många 

direkta citat som kommer från observationerna och intervjuerna. Syftet med dem är att läsarna 

ska få utrymme till att tolka materialet själv utifrån sin egna förförståelse. Dessa faktorer gör 

att  studiens validitet kan styrkas (jfr. Kvale& Brinkmann 2009:264). 

 

 

2.7 Reliabilitet 

 
Reliabiliteten i en studie visar om resultatet i studien är tillförlitlig eller inte. Tillförlitligheten 

bedöms genom sannolikheten att en annan forskare med ett likadant tillvägagångssätt uppnår 

ett liknande resultat (Kvale& Brinkmann 2009:263).  Reliabiliteten i denna studie får anses vara 

god då vi under studiens gång har strävat efter att vara så objektiva som möjligt. Det finns dock 

en risk för mindre skillnader vid en reproducering av studien på grund av forskarens 

individuella förförståelse (jfr. Kvale& Brinkmann 2009:262). Det insamlade materialet ifrån 

observationerna och intervjuerna har studerats individuellt och har därefter diskuterats i syfte 

att jämföra författarnas förståelse av materialet. Tillvägagångssättet som nämns ovan har 

bidragit till studiens tillförlitlighet är god. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tidigare forskning 
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nom ämnesområdet internationellt biståndsarbete finns det mycket forskning. 

Den historiska aspekten av hjälparbete, biståndsorganisationers identitet och vad som 

definierar bra bistånd är det som kommer att presenteras i detta kapitel. Samtliga studier som 

presenteras nedan har en kritisk ton mot internationellt biståndsarbete från västvärlden till 

utvecklingsländer.  

 

3.1 Vad är internationellt bistånd? 

 

Hjälparbete likt andra institutioner har ett historiskt arv av normer inom organisationen och 

dess praktiker, detta trots att institutionerna har förändrats över tiden. I Sverige kan hjälparbetet 

härledas till 1800-talet, då urbaniseringen och industrialiseringen hade sin framfart. 

Trångbeboddhet och fattigdom var en av urbaniseringens bieffekter. Den stora massan av 

fattiga gjorde att de högre klasserna kände sig hotade och det fanns en rädsla för att upplopp 

skulle ske. I Sverige organiserades hjälparbete genom olika filantropiska organisationer.  

Jonsson (2012)  beskriver att hjälparbetet i Sverige uppkom som ett sätt för borgarna att hjälpa 

fattiga och upprätthålla sin egen sociala position samt undvika uppror. Internationellt 

hjälparbete har samma grundformer som nationellt (Jonsson 2012:55–54,114). 

 

Vidare redogör Jonsson (2012) att upptäcktsresande européer och missionärer reste till de 

utomeuropeiska kontinenterna runt 1800-talet. De europeiska missionärerna och 

upptäcksresarna skildrade den inhemska befolkninge på de nya kontinenterna på helt olika sätt.  

En del kolonialänder rättfärdigade sin krigsföring mot urbefolkningen genom att skapa en 

föreställning av urbefolkningen som vildingar. Samtidigt fanns missionärer som ville sprida 

den kristna tron på ett fredligt sätt och omvända urbefolkningen till kristna. Jonsson (2012) vill 

med detta påvisa att trots de olika tillvägagångssätten att bemöta urbefolkningarna så fanns en 

uppfattning om vad som ansågs vara civiliserade och ociviliserade grupper. Kolonisatörerna 

beskrevs som de civiliserade i kontrast till urbefolkningen som benämndes som ”hedningar” 

eller ”primitiva”. På så sätt uppstod det dikotomier som ”vi ”och ”de andra”, ”det traditionella” 

och ”det moderna” (Jonsson 2012:65). 

 

I 
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Även forskaren Maria Eriksson Baaz (2001) diskuterar kring de problem som kan uppstå mellan 

lokalbefolkning och européer. I studien undersöks hur svenska biståndsarbetare försöker ställa 

sig utanför den västerländska kolonialismens historia. Det framkommer att svenska 

biståndsgivare ställer sig utanför rollen som beslutstagare åt biståndsmottagarna.  

Svenska biståndsarbetare agerar mer som rådgivare och lokalbefolkningen tar besluten själva. 

Detta innebär att de ställer sig negativt mot det före detta kolonistaterna, dock så är identifiering 

av svenskhet även en identifikation som västerländsk eller europé . De före detta koloniserade 

länderna ser de svenska biståndsgivarna som då tidens kolonisatörer. Detta framkommer i 

intervjuer med svenska biståndsarbetare i Tanzania (Baaz 2001:159). 

 

David Millwood och Helena Gezelius (1985) studie visar att ett kännetecken för bra 

biståndsarbete är att ha god lokal kännedom och tålamod. Vid etablerandet av ett projekt eller 

program som kan komma att påverka människors liv på ett oförväntat sätt är det viktigt att 

planera innan man sätter igång med projektet. Det är även av vikt att lära känna de lokala 

förhållandena som råder innan man startar ett projekt. Den organisatoriska delen av 

biståndsarbetet till utvecklingsländer präglas av ett västerländskt tänk, där snabba resultat 

efterfrågas. Den biståndshjälp västvärlden bistår med kan spegla viljan att hjälpa andra i nöd 

men speglar även västerländska värderingar och den västerländska attityden (Millwood & 

Gezelius 1985:160–161). 

 

Millwood och Gezelius (1985) studie visar även att biståndsmottagarnas behov ofta speglas 

utifrån vad givaren vill ge och tror sig veta om mottagarens behov. Synsättet kan skilja sig åt 

mellan de som arbetar på fält och de som fattar beslut. Det talas om olika verkligheter som en 

produkt av brist på kommunikation. Det finns dock en del beslutsfattare inom biståndsarbete 

som uppfattar sig ha god koll på läget, trots detta vill författarna betona att de flesta 

beslutsfattare i Sverige varken har varit bosatta eller arbetat i utvecklingsländer. De få som har 

varit bosatta i utvecklingsländer har liten kunskap om situationer utanför städerna och deras 

kunskap kommer ofta från hastiga besök på projektområden. Att befinna sig i ett 

utvecklingsland under en längre period kan ge en bild av lokalbefolkningens syn på 

västerlänningar. Så som västerlänningar kan ha stereotypiska bilder av en lokalbefolkning så 

kan likväl en lokalbefolkning ha stereotypiska bilder av västerlänningar (Millwood & Gezelius 

1985:162). 
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”När du tittar närmare på några projekt och samtalar med biståndsarbetare är det mycket 

svårare tro på universala lösningar till fattigdomens problem, och generaliseringar om 

dem, än om du befinner dig på huvudkontoret hemma i Sverige.” (Millwood & Gezelius 

1985:162). 

 

Tidigare forskning som har redogjorts för i studien gör det möjligt för oss att få insyn i 

biståndsarbetes historia, relationen mellan givare och mottagare och kännetecknande drag för 

ett bra biståndsarbete.  Tidigare forskning om biståndsarbete och internationellt bistånd bidrar 

i denna studie med kunskap som underlättar att besvara studiens frågeställningar. 

 

Den historiska aspekten i den förstnämnda studien ger oss en bild av hur 

biståndsorganisationers historia kan vara kvarlevande samtidigt som dess normer kan spridas 

vidare av praktiker.  Vidare tar vi med oss skildringar av hur relationen kan se ut mellan givare 

och mottagare, där maktaspekter och stereotypiska bilder kan komma att påverka relationen 

mellan dessa parter.  

 

Utifrån den studie som påvisar de kvarlevande tendenserna av kolonialismen inom 

biståndsarbete tar vi med oss en kritisk infallsvinkel, detta för att internationellt bistånd oftast 

riktas till forna koloniländer. Avslutningsvis och som tidigare nämnts finns det mycket 

forskning om internationellt bistånd. I våra sökningar beträffande svenska 

biståndsorganisationer finner vi dock en avsaknad av forskning inom ämnesområdet.  Med vår 

undersökning vill vi tillföra en ökning på det området samt öka förståelsen kring de 

organisationer som arbetar med bistånd internationellt. 
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4. Teori 

 

följande kapitel redogör vi för de begrepp och teorier som har fungerat som analysverktyg 

i studien. I det inledande avsnittet presenteras studiens huvudbegrepp eurocentrisk 

diffusion som har myntats av James Blaut (2000)  i artikeln Eight Eurocentric Historians. 

Därefter presenteras den postkoloniala teorin av Chatarina Landström (2001)  och Stuart Hall 

(2005). Detta följs av en presentation av Herbert Blumers (1977) teori om konstruktion av 

sociala problem och begreppet kolonialismen utifrån Valentin Y Mudimbe (1988). 

 

4. 1 Eurocentrisk Diffusion 

 

Under detta avsnitt redovisas begreppet eurocentrisk diffusion och på vilket sätt vi i vår studie 

förhåller oss till det teoretiskt. Begreppet redovisas utifrån James Blauts (2000) resonemang 

kring eurocentrism och hur den europeiska utvecklingen är förknippad med européernas syn på 

sig själva. Blaut (2000) menar att den europeiska utvecklingen fick sin framfart genom 

kapitalismen, detta eftersom de intellektuella och mäktiga kapitalisterna gav stöd för 

kolonialism. Det är dena synsätt som skapar begreppet eurocentrisk diffusion (Blaut 2000: 7).  

 

Begreppet eurocentrisk diffusion används i denna studie som en övergripande teoretisk ram. 

Genom att studera hur informanterna talar om sin organisation, dess arbetsätt och vilka behov 

som finns hos mottagarna menar vi kan ge en bild av hur problem formuleras och lösningar 

konstrueras av biståndsorganisationerna.  Eurocentrisk diffusion enligt Blaut (2000) innebär att 

europeiska framsteg och kulturell utveckling är något naturligt och normalt som är förankrat 

hos européer. Den europeiska utvecklingens framfart beror på att européer anses vara 

intellektuella, fyndiga, nyskapande och effektiva.  Blaut (2000)  tydliggör att dessa egenskaper 

förknippas med förmågan att uppfinna nya teknologer och utveckla samhällen (Blaut 2000:7).  

 

Eftersom studiens syfte är få en förståelse för svenskt internationellt bistånd är det relevant att 

tillämpa begreppet. Vi har för avsikt att med hjälp av begreppet eurocentrisk diffusion kunna 

analysera och tolka de svenska biståndsorganisationernas skildringar av vad det är som saknas 

hos de länder som de är verksamma i. 

I 
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Blaut(2000) beskriver utifrån eurocentrisk diffusion att européer inte förväntar sig samma 

framsteg hos andra länder utanför Europa som inom. Framstegen som sker utanför Europa 

erkänns endast av européer om framstegen speglar europeiska egenskaper exempelvis synen på 

hur en civilisation utformas. Den naturliga integrationen mellan Europa och andra länder äger 

rum i överföringsprocesser. Detta innebär att det sker spridning av europeiska idéer och normer 

till andra länder.  Exempelvis har det europeiska sättet att värdera materiella tillgångar på 

spridits till utomeuropeiska länder. De länder eller grupper som inte anammar detta synsätt 

anses befinna sig oftast i ett outvecklat tillstånd, eller har föråldrade civilisationer och anses 

vara ociviliserade. Sammanfattat innebär eurocentrisk diffusion att Europa gör framsteg och 

utvecklingsländerna försöker efterlikna Europa (Blaut 2000:7). 

 

4.2 Postkolonial teori 

 

Det finns inte något entydigt sätt att använda den postkoloniala teorin på och som teoribildning 

är teorin svår att få ordentligt grepp om, detta eftersom att den vare sig är homogen eller 

motsägelsefri. Olika discipliner och argument använder sig utav teorin på olikartat sätt. Centralt 

är dock att all postkolonial teori ställer sig kritiskt mot kunskapen om människan i enlighet med 

västerländsk syn på samhällsvetenskap och humaniora (Landström 2001:7,8).  

 

I denna studie är det främst postkolonial teori inspirerad av Stuart Hall (2001) som har använts. 

Enligt Stuart Hall (2005) syftar ”post” i postkolonialismen inte till ”efter” kolonialismen, utan 

det syftar till de följder den koloniala tiden har haft på koloniserade och att kolonisatörer ännu 

inte har försvunnit. Makten och kunskapssystemen som var påtagliga under den koloniala eran 

har ej försvunnit. Dessa har istället ersatts utav en ny osynlig icke definierad sammanställning 

av makt- och kunskapsförhållanden. Begreppet postkolonial beskriver inte heller något 

specifikt samhälle eller någon specifik tidsram för koloniseringen. Det är nämligen en 

omtolkning av kolonisering, som idag är en viktig del av en internationell och kulturell 

gränsöverskridande process (Hall 2005:93, 86).   

 

Hall (2005) poängterar att den postkoloniala teorin blir väldigt användbar vid beskrivningen av 

de förändringar som har skett efter övergången från koloni till självstyrande nation. Detta för 

att frigörelsen från kolonisering har för många länder varit lång och svårhanterlig, eftersom att 
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den präglades av frihet från kolonialstyre och upprättandet av nya nationalstater. Dock så anser 

Hall (2005) att frigörelsen bidrog till ett nykolonialt beroende av den välutvecklade 

kapitalistiska världen uppstod (Hall 2005:85,87). 

 

Med ett postkolonialt perspektiv blir det således intressant att studera de svenska internationella 

biståndsorganisationernas mål, där de i vissa fall påverkar lokalbefolkningars traditionella 

normer och implementera jämlikhetsideal från ett västerländskt perspektiv. Av den anledningen 

anser vi att den postkoloniala teorin hjälper oss vid analysering av informanternas skildringar. 

 

Vid användning av teorin måste viktiga distinktioner göras (Hall 2005:84). Den postkoloniala 

teorin likt andra teorier ger inte ett enhetligt svar på vad som är lösningen på de problem som 

finns. Postkolonialismens tidiga fas såg lösningen genom avkolonialisering och nationell 

självständighet hos de koloniserade länderna. Självständigheten skulle medföra ett avskaffande 

av de västerländska imperierna och en jämställdhet mellan världens nationer, detta har inte visat 

sig i praktiken då forna koloniserade länders underordning fortfarande finns kvar i vår samtid 

(Landström 2001:9, 10). 

 

4.3 Konstruktion av sociala problem 
 

 

Herbert Blumer (1971) anser att trots förekomsten av en hel del missförhållanden i samhället 

är det endast ett fåtal problem som får status som sociala problem. Det sociala problemet uppstår 

ur kollektiva definitionsprocesser, vilket innebär att det sociala problemet inte existerar för sig 

själv (Blumer 1971:301- 305).  

Eftersom biståndsorganisationerna har som mål att verka för problemlösning är det av intresse 

för oss att analysera informanternas utsagor om vad som utgör ett problem och hur man kommer 

fram till definitionen.  

För att ett socialt problem ska kunna existera måste problemet genomgå fem karriärsteg menar 

Blumer (1971), karriärstegen är: Identifiering av sociala problemet, legitimering från 

allmänheten, mobilisering och tilldelning av karaktärsbild, intressegruppers officiella 

handlingsplan och implementering av handlingsplanen baserad på erfarenhet. Det sociala 

problemets överlevnad kan komma att påverkas av olika faktorer och aktörer, exempelvis: 

biståndsgivare som är angelägna om att bidra med lösningar, biståndsmottagare som inte 
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uppfyller de krav som ställts, politiker som inte vill satsa på problemet etc. Blumer (1971) 

poängterar att sociala problemets överlevnad även avgörs av om problemet tas upp i exempelvis 

massmedia, skolan, religiösa samfund, lagstiftandesamfund och medborgarorganisationer 

(Blumer 1971:301- 305). 

 

4.4  Kolonialismen 

 

Begreppen kolonialism och kolonisering är enligt Mudimbe (1988) svåra att generalisera, men 

det går dock att konstaterar att dess grundbetydelse är organisation och arrangemang. Vidare 

redogör Mudimbe (1988) för att ordens fredliga undertoner inte kan appliceras på dess faktiska 

handlingar av kolonister och kolonisatörer. Kolonister utgörs av individer som bosätter sig i ett 

område, kolonisatörer är de som genom att utnyttja ett område utövar makt över 

lokabefolkningen. Gemensamt för dessa två grupper är att de på olika sätt organiserade och 

omorganiserade icke-europeiska samhällen.  Förhoppningen var att omvandla samhällena till 

europeiska minimodeller (Mudimbe 1988:2). Mudimbes (1988) redogörelse för innebörden av 

kolonialism har vi för avsikt att applicera i analysen av informanternas skildringar kring synen 

på de lokala organisationerna samt den egna biståndsorganisationens uppbyggnad.   

  

De kännetecknande dragen i en kolonial organisation är erövring av mark, spridning av 

subjektiva värderingar, utnyttjande av mark, och politisk påverkan på lokalbefolkningen. 

Ytterligare kännetecken är ombildning av existerande organisationer och införandet av ett nytt 

produceringsätt. Samtliga kännetecken medför att det uppstår en koloniseringsstruktur.  

Strukturen har lett till att befolkningen i samhällen som koloniserats accepterade den 

västerländska föreställningsvärlden och även utvecklade en begäran efter det (Mudimbe 1988: 

129, 132). 

 

Mudimbe (1988) lyfter fram att den västerländska världsbilden har definierat hur något är och 

bör vara, detta genom att ställa sig i kontrast till andra samhällens världsbilder. På så vis har 

västvärlden och utvecklingsländer uppträtt som varandras motsatser, där exempelvis 

traditionellt ställts mot modernt och naturhållning har ställts mot högproduktiva ekonomier. 

När förbättring sker i utvecklingsländer mäts framstegen utifrån ett västerländskt perspektiv 

som avgör om ett land är underutvecklat eller välutvecklat likt västvärlden (Mudimbe 1988:4).  
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5. Resultat och analys 
 

detta kapitel kommer vi analysera informanternas resonemang kring de svenska 

biståndsorganisationernas arbetsätt. Det första avsnittet behandlar en presentation av 

biståndsorganisationerna och dess informanter. De följande avsnitten är uppdelade i fyra 

teman. Första temat som redovisas är lokala förhållanden, där beskrivs 

biståndsorganisationernas förankring i de länder som organisationerna är verksamma i. 

Därefter kommer avsnittet ekonomisk styrning som behandlar de ekonomiska aspekterna hos 

biståndsorganisationerna. I avsnittet konstruktion av sociala problem diskuteras hur problem 

formuleras och lösningar konstrueras biståndsorganisationernas arbetsätt. Avslutningsvis 

kommer avsnittet postkolonialism: hjälp till självhjälp där koloniala tendenserna i 

biståndsarbete lyfts fram 

 

5.1 Presentation av organisationen och informanter 

 

Som vi tidigare nämnt kommer de svenska biståndsorganisationerna som studeras vara 

anonymiserade i studien (se Kapitel 1.3 ). På dessa grunder benämns organisationerna 

fortsättningsvis organisation A och organisation B. Även informanterna är anonymiserade och 

har därför fått fiktiva namn. Informanterna som är verksamma inom organisation A benämns: 

Carl, Erik och Diana.  De verksamma inom organisation B benämns: Anna och Berit  

5.2 Lokala förhållanden 
  

Genom våra intervjuer med informanterna framkommer det att de svenska 

biståndsorganisationerna A och B:s internationella biståndsarbete riktas till länder som är i 

behov av hjälp och ligger utanför Sverige. Båda organisationerna menar att det finns olika 

tillvägagångssätt i arbetet och att arbetssättet utvecklas med tiden.  

Organisation A har arbetat med internationellt biståndsarbete sedan år 1959, de riktar sitt 

bistånd till tre länder utanför Sverige. I organisationens tidiga fas hade de många svenska 

volontärer på plats, syftet med många volontärer var att arbeta nära biståndsmottagarna. 

I 
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Volontärerna levde under enkla förhållanden för att inte särskilja sig från mottagarna av 

biståndet i en allt för stor utsträckning. I dag arbetar organisation A med lokala organisationer 

och inte längre med volontärer. De lokala organisationernas personal arbetar i direkt kontakt 

med biståndsorganisationens målgrupper och de har som uppgift att genomföra insatser och 

aktiviteter i enlighet med biståndsorganisationens direktiv. 

 

I de tre länderna som organisation A riktar sitt bistånds till finns det så kallade programkontor 

som fungerar som huvudkontor. På varje programkontor sitter det en landsrepresentant som 

representerar organisation A offentligt. På varje programkontor arbetar tre personer var av en 

är svensk och resterande är av lokal etnicitet. Den svenska landsrepresentanten har en 

mångfacetterad arbetsuppgift, då dessa ska presentera biståndsorganisationens idéer och 

visioner för de lokala organisationerna och de lokala myndigheter som de kommer i kontakt 

med. En viktig del i arbetet är att de kontinuerligt stödjer och förbättrar de lokala 

organisationernas arbetsätt, detta görs genom att samordna seminarier, workshops och 

småkurser. Mudimbe (1988) framhåller att en spridning av de västerländska framstegen och 

utvecklingen har sina rötter i den koloniala tiden. Genom att sprida europeisk utveckling till de 

koloniserande länderna skapades en möjlighet till utveckling för dessa länder. Målet var att 

länderna i slutändan skulle anamma västvärldens framsteg. Detta skulle uppnås genom 

uppmuntran och utbildning i de områden där utveckling behövdes (Mudimbe 1988:4). 

 

I ett samtal med en av informanterna framkommer det att landsrepresentanten har en stödjande 

och kontrollerande roll.  Detta för att stödja och kontrollera att de lokala organisationerna sköter 

verksamheten på ett korrekt sätt. Nedan beskriver Carl vilken funktion en landsrepresentant 

har. 

  

”De ska kunna stödja lokalorganisationerna i de viktiga ämnen som vi säger måste 

finnas i alla program och det är typ, jämlikhet, miljötänkande, demokrati och att 

sådana saker ska finnas i programmet och i organisationerna.” (Carl, 2013-04-24) 

  

När Carl talar om att stödja lokala organisationer i ”viktiga ämnen” framhåller han att dessa 

ämnen ska vara förankrade i den lokala organisationen. Trots att två av tre i personalen på varje 

programkontor är av inhemsk etnicitet har den svenske landsrepresentanten en avgörande roll i 

den lokala organisationens överlevnad. Detta eftersom att organisation A enbart stödjer den 
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lokala organisationen i de ämnen biståndsorganisationen anser vara viktiga. Detta exemplifierar 

vem som är kunskapsgivare och vem som är mottagare (jfr. Mudimbe 1988:4). 

Carls skildring av landsrepresentantens uppgift att kontrollera de lokala organisationernas 

förmåga att hantera de viktiga ämnena miljö, demokrati och jämlikhet kan förstås genom 

begreppet eurocentrisk diffusion(jfr. Blaut 2000:7). Carls uttalanden antyder att lokala 

organisationerna inte själva kan komma fram till de bästa lösningarna utan är i behov av 

organisation A:s uppfinningsrikedom och lösningar (jfr. Blaut 2000:7). 

 

 I intervjuerna framkommer det att båda biståndsorganisationernas målsättning är att samarbeta 

med likasinnade lokala organisationer för att uppnå sina visioner. Organisation B:s arbetsätt 

består av att söka upp lokala organisationer och inleda ett samarbete med den lokala 

organisationen. Organisation B tillåter även att lokala organisationer ansöker om samarbete 

med organisationen. Organisation B:s mål i ett samarbete med lokala organisationer är att bistå 

med den kunskap de anser saknas. Genom organisation B:s antydan på avsaknad av kunskap 

hos de lokala organisationerna ser vi att den europeiska självbilden görs sig överlägsen (jfr. 

Blaut 2007:7) 

 

Att det är viktigt för organisation B att sprida sin kunskap, ser vi tydligt exempel på i Annas 

uttalande nedan: 

 

”På vilket sätt kan vi med vår kunskap kunna se till att ni får den så att den förankras 

hos er och i er organisation. Då kan vi tala om utbildningar, alltså korta utbildningar så 

att den personal som arbetar i organisationen verkligen förstår den och de inser den och 

kan arbeta och så kan de i sin tur ge utbildning till sin egen personal och vidare så 

vidare.”(Anna, 2013-05-01) 

 

Hos organisation A arbetar man också med att sprida kunskap till de lokala organisationerna 

däremot finns det inte samma möjlighet för de lokala organisationerna att söka upp organisation 

A för att inleda ett samarbete. Detta eftersom att organisation A ställer höga krav på de lokala 

organisationerna och efterfrågar specifika egenskaper hos dessa.  Detta gör att möjligheten att 

inleda ett samarbete med organisation A är förhållandevis liten om den lokala organisationen 

inte uppfyller organisation A:s krav om liksinnighet. 
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Ett samarbete med en lokal organisation inleds oftast med att personal på landskontoren i 

biståndslandet anger ett ämnesområde, en typ av målgrupp och ett geografiskt område för 

biståndet. Därefter bearbetas de angivna förslagen av organisation A:s  kansli i Sverige. 

Därefter beslutar organisationens styrelse om bistånd skall utgå eller ej. Om man beslutar om 

att sända bistånd annonseras det i biståndslandets tidningar att biståndsorganisationen har startat 

ett program. Processen bakom valet av framtida samarbetspartner i biståndslandet förtydligas 

här av Carl: 

 

”Så får man in mellan 20-50 organisationer som är intresserade och då får vår lokala 

personal gå och göra en första sondering bland dem. Och välja ut vilka organisationer 

som är de lämpligaste, till slut så kommer man ner till mellan fyra och fem 

organisationer som är de bästa då.” (Carl, 2013-04-24) 

 

Ur Carls skildring ser vi hur de lokala organisationer som ratas inte uppfyller de kriterier som 

organisation A ställer, detta kan grunda sig i de lokala organisationernas outvecklade och 

föråldrade organisationsstruktur (jfr. Blaut 2000:7). Organisation A och organisation B:s urval 

av samarbetspartner sker på ett likartat sätt, dock så förefaller organisation A vara något mer 

restriktiva i sin urvalsprocess. 

 

I intervjuerna framkommer det att båda biståndsorganisationerna strävar efter att samarbeta 

med liksinnade lokala organisationer och önskar att de lokala organisationerna avspeglar den 

egna organisationens arbetsätt och synsätt. Vi anser att biståndsorganisationerna har en 

avgörande roll för den kunskap som förankras hos de lokala organisationerna. I den 

postkoloniala teorin framkommer det att västvärldens exploatering av andra världsdelar har 

legitimerat läror om individers olikheter (jfr. Landström 2005:8).  

 

Inom vissa områden arbetar biståndsorganisationerna på ett liknande sätt, Anna från 

organisation B redogör: 

 

 

”Då kan vi tala om utbildningar, alltså korta utbildningar så att den personal som arbetar 

i lokalorganisationen verkligen förstår och de inser och kan arbeta så de i sin tur ger 

utbildning till sin egen personal och så vidare.” (Anna, 2013-05-01) 
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Organisation A har ett liknande arbetsätt dock är utgångspunkten att den dagliga kontakten med 

målgrupper sköts av lokala organisationer. Orsaken till detta är att personal från de lokala 

organisationerna anses ha bäst förståelse för problematiken. Carl förtydligar att:  

 

”Om det är vår personal eller generellt svensk personal så är det ändå att man kommer 

från ett helt annat sammanhang, man kan sätta sig in i och ha jättebra kontakt ute på fält, 

men det är ändå så att målgrupperna kommer att ha ett speciellt beteende eller förväntan 

gentemot en person från utlandet än mot de som är lokala.” (Carl, 2013-04-24)  

 

Vår tolkning av informanternas skildringar är att biståndsorganisationerna strävar efter att 

kunskapsbilda lokala organisationer i nya arbetssätt och sprida samt förankras arbetssättet.  

Detta genom att sprida kunskap till lokala organisationer som i sin tur sprider kunskapen till 

den lokala befolkningen. Tillvägagångssättet sammanfaller med Mudimbes (1988) beskrivning 

av hur en kolonial organisation ser ut. Fokus riktas mot hur ombildning av existerande 

organisationer i det koloniserade området medför att det införs en ny arbetsätt för producering.  

Genom att organisera och omorganisera koloniområden omvandlades dessa områden till 

europeiska mini modeller. Koloniserings struktur påverkade inte enbart organisationer utan 

hade en påverkan på lokalbefolkningens sinnen som i större utsträckning fick ett västerländskt 

synsätt (Mudimbe1988:2).  

5.2 Ekonomisk styrning 
 

Fattigdomen som råder runt om i världen är något som samtliga informanter hänvisar till som 

orsaken till att vilja bistå med hjälp i utvecklingsländer.  I intervjun med Erik betonar han att  

Nicaragua4 är ett väldigt fattigt land, trots att det finns gott om naturtillgångarna så som fisk, 

jordbruk och skog är landets ekonomiska tillstånd ostabilt. Orsaken till detta är att landet har en 

låg skattesats vilket skapar stora klyftor mellan landets invånare. Detta förtydligar Erik nedan:  

”Nicaragua är ett fattigt land har lägre skattesats, men medan i Sverige kanske 50 

procent, det är en väldigt stor skillnad. Det gör att man får tillgångar som man kan 

investera i Sverige på hög nivå i undervisning och utbildning och hälsovård. Fattigt land 

                                           
4 Nicaragua har under de senaste årtionden haft en låg ekonomisk tillväxt vilket har bidragit till ett stort beroende 

av internationellt bistånd. Nicaragua har en historia av kolonialism där delar av landet erövrades av Spanien under 

1500-talet och blev en del av den stora kolonin Guatemala. Nicaragua tillkännagavs sin självständighet från 

Spanien år 1821 (Regeringen 2013). 
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Nicaragua låg skattesats då får man inte in så mycket pengar som behövs till exempel 

för utbildning och hälsovård.” (Erik, 2013-04-29) 

 

 

Att jämföra två länder där det utomeuropeiska landet benämns som fattigt och det europeiska 

landet benämns som rikt visar på den europeiska synvinkeln av ekonomisk stabilitet enligt oss 

(jfr. Blaut 1992:7). Enligt Hall (2005) finns ett ekonomiskt beroende av den kapitalistiska 

världen hos världens mindre utvecklade länder (Hall 2005:87). Resonemanget grundar sig i den 

postkoloniala teorin som i detta avseende belyser att avkoloniseringsprocessen har haft en stor 

påverkan på före detta koloniserade länder.  Frigörelsen från kolonialismen har för de tidigare 

koloniserade länderna varit svårbemästrad på många sätt exempelvis ekonomiskt (Hall 

2005:87).  

 

Landström (2001) påvisar att avkolonialiseringen gav upphov till att nya nationalstater 

upprättades men avkoloniseringen har även medfört att dessa länder fått olösliga problem. 

Västvärldens framfart och utveckling är ett resultat av en systematisk exploatering av andra 

världsdelar, exploatering av de koloniserades tillgångar har lämnat stora spår (Landström 

2001:9,10). 

 

I intervjun med Erik från Organisation A framkommer det att biståndsorganisationens målgrupp 

främst består av enskilda individer och familjer med låga och oregelbundna inkomster. Erik 

berättar om organisation A:s syn på fattigdom nedan: 

 

”(...) man kan vara fattig i perioder, de som har möjligheten till en egen inkomst kan ju 

lämna fattigdom men sen om man blir av med jobbet eller när inkomsten försvinner så 

kan man falla ner i fattigdom igen.” (Erik, 2013-04-29)  

 

I enlighet med Mudimbe (1988)  ser vi hur västvärlden har företräde i att definiera vad som 

utgör fattigdom och inte.  Det som sker är att dikotomier ställs mot varandra som i jämförelsen 

med Nicaragua och Sverige (jfr. Mudimbe1988:4). Genom att bistå med hjälp till lokala 

organisationer i Nicaragua vill organisation A med sitt bistånd leda landet mot en positiv 

ekonomiskt utveckling (jfr. Blaut:1992:7). 
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Under intervjun med Erik framkommer det att organisation A har en programansvarig i Sverige 

som har till uppgift att två gånger om året åka till de länder som organisationen är verksam i. 

Syftet med besöket är bland annat att kontrollera hur ekonomin i den egna organisationen och 

de lokala organisationernas hanteras. Informanten berättar att de lokala organisationerna 

uppmanas att vara transparanta i sin arbetsätt och i sin ekonomi. Det framkommer att det finns 

svårigheter i att ha en transparant arbetsätt. Erik förtydligar: 

 

”De organisationer vi samarbetar med tilldelas en gemensam budget, de ska få ihop ett 

programråd som ska vara till hjälp att fördela den gemensamma budgeten. Vi kräver 

transparens i ekonomin vilket innebär att cheferna i de olika lokalorganisationerna ska 

vara öppna med sin lön, detta var de inte vana vid.” (Erik, 2013-04-24) 

 

Informanten beskriver att organisation A eftersträvar att t ha kontunerliga programråd för att 

förhindra missförstånd. Programrådet består av en representant från varje lokal organisation 

och en representant från organisation A. Programråden hålls en gång per år och fokus ligger på 

inriktningar i det gemensamma arbetet och förslag till nya program. Beslutande processen i 

programråden sker genom omröstning, där alla närvarande har varsin rösträtt. Organisation A 

har vetorätt i frågor som står i strid med organisationens värderingar, vilket kan liknas med 

falsk demokratisering. Enligt Erik använder organisation A främst sin vetorätt i omröstningar 

gällande ekonomiska frågor:  

 

”Är det något som är helt fel vad det gäller det ekonomiska, att de vill att vi nu ska köpa 

in bil, datorer, massa saker som vi inte kan acceptera(…)Då kan vi lägga in veto därför 

att vi inte får finansiering för det. Så att även om dem kan rösta igenom det, så har vi en 

extra makt även om det är bara en röst så har vi en extra makt som man aldrig kommer 

ifrån.” (Erik, 2013-04-24) 

 

 

Genom informanternas skildringar kan det utläsas att båda organisationernas enbart vill 

samarbeta med likasinnade lokala organisationer. Vilket påvisar att lokala organisationer endast 

erkänns om de delar biståndsorganisationernas värderingar (jfr. Blaut 2007:7).  Här vill vi 

betona att framstegsutveckling i form av ekonomisk stabilitet efterfrågas hos de lokala 

organisationer man samarbetar med.  Framstegen de lokala organisationerna visar är dock inte 

alltid fullständiga utan biståndsorganisationerna strävar efter att implementeringen ska vara 
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fullt förankrad för att lokala organisationernas arbetsätt ska utvecklas till det bättre.  Exempelvis 

när organisation A sätter tydliga riktlinjer som de lokala organisationerna inte är vana vid.  Detta 

sammankopplar vi även med Halls (2005) beskrivning av postkoloniala teorin som belyser den 

makt och kunskapsordning som rådde under den koloniala tiden som i vår samtid inte är lika 

definierad och synlig (Hall 2005:93).   

 

Vår tolkning bekräftas av att båda organisationerna i sina redogörelser tydliggör vikten av att 

sprida sitt arbetssätt och strävar efter att de lokala organisationerna anammar dessa för att nå en 

god utveckling i sina organisationer.  De framsteg som lokalorganisationerna gör erkänns 

endast om dessa avspeglar biståndsorganisationernas kriterier för framsteg (jfr. Blaut 2000:7).  

 

5.3 Konstruktion av sociala problem 
 

Berit redogör för hur organisation B önskar att bistå med hjälp till problemlösning, hon menar 

att det är en förutsättning att det finns god kännedom om vad det är som saknas hos 

biståndsmottagarna. För att komma fram till detta kan en kommunikation mellan olika 

organisationer vara nödvändigt: 

 

”Jag menar på att många idéer föds ur att man anser att det något som saknas och därmed 

vill förändra det, vi förde en dialog med olika humanitära organisationer i Sverige och 

runtom i världen.” (Berit 2013-05-01) 

 

I Berits uttalande kan vi dra parallell till Mudimbes (1988) beskrivning av att västvärlden under 

den koloniala tiden hade tolkningsföreträde för hur något är och bör vara . Vår koppling 

kommer ur att biståndsmottagarnas behov och problem formuleras utav organisation B 

tillsammans med liknande humanitära organisationer utan mottagarnas närvaro eller delaktighet 

(jfr. Mudimbe 1988: 4). För organisation A är det av vikt att ha en tydlig struktur  vid 

problemformulering, där det finns en process vid val av inriktning på problemområde. Förslag 

på problemområden skickas från landskontoret i biståndslandet till huvudkontoret i Sverige. 

När förslaget nått det svenska kontoret bearbetas problemområdet av kansliets personal och 

därefter skickas det till styrelsen som beslutar i ärendet.  
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För båda biståndsorganisationerna är erfarenhet av problemområdet underlättande i arbetet med 

biståndet. Den kunskap som utvinns ur erfarenheter leder till att tillämpning av specifika 

insatser blir enklare. Ett annat sätt att utvinna kunskap för biståndsorganisationerna är att 

undersöka problematiken innan man påbörjar en insats. Båda biståndsorganisationerna har 

gemensamt att de använder sig utav grundliga förstudier i form av intervjuer med 

biståndsmottagarna innan åtgärd utförs.  Detta görs för att få insyn i hur en situation egentligen 

ser ut och för att få en förståelse för vilken åtgärd som behöver utföras. Dessutom behövs 

bakgrundsinformation om orsaken till problematiken, tidigare försök till lösning och varför 

dessa inte fungerat.  

 

Den postkoloniala teorin belyser att västvärldens systematiska kunskapskapande av icke- 

västerlänningar är kvarlevande i modern tid. Kunskapsskapandet av icke-västerlänningar finner 

vi i de svenska biståndsorganisationernas tillvägagångssätt att skapa sig kunskap om 

biståndsmottagarna genom sina förstudier och deras tidigare erfarenheter (jfr. Landström 

2001:11). 

 

Genom kunskapsbildning vill båda organisationerna assistera de lokala organisationerna i 

biståndslandet att definiera sina problem och finna lösning.  Detta tillvägagångssätt är viktigt 

för båda biståndsorganisationerna men det är även av vikt att biståndsmottagarna eller deras 

representanter hjälper till att definiera problemen. Carl beskriver vikten av mottagarnas 

delaktighet nedan: 

 

”(…) då får de berätta om vilka de allvarligaste problemen som de tycker är, typ om 

sexuellt kommersiellt utnyttjande. De får visa på vad de tycker är orsaken till att sådant 

händer och hur allvarligt tror de att problemet är och vad kan konsekvenserna bli av 

det.” (Carl, 2012-04-24)  

 

Carl ger här uttryck för hur viktigt det är att biståndsmottagarna är med i definitionen av sina 

problem. Det går även att utläsa organisation A:s delaktighet i problemformuleringen, då 

biståndsmottagarna redogör sina problem för dem. I likhet med Herbert Blumers (1971) tes om 

konstruktion av sociala problem ser vi hur det sker en kollektiv definition av problematiken (jfr. 

Blumer 1971: 301-305). Den process ett socialt problem måste genomgå för att anses vara ett 

socialt problem framkommer i informanternas skildringar av olika problem. Det första stadiet 

identifiering av ett socialt problem ser vi i när båda biståndsorganisationerna utför noggranna 
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förstudier innan åtgärd utförs, detta för att biståndsorganisationerna ska kunna identifiera 

problemområdet. Det andra stadiet legitimering är påtaglig när organisation B för en diskussion 

tillsammans med liknande humanitära organisationer, detta kan liknas vid den debatt det sociala 

problemet behöver för att vinna legitimitet.  Sociala problemets tredje stadium mobilisering går 

att finna i organisation A:s ambition att ha med biståndsmottagarna vid definiering av problemet 

för att kunna få en bild av problemets karaktär.  I sociala problemets fjärde stadium, allmän 

definition av sociala problem måste olika intressegrupper komma fram till en officiell 

handlingsplan detta går att finna i organisation A:s arbetsätt där det är av vikt att dialog förs 

emellan samtliga aktörer för att nå ett beslut om det specifika problemet. Intressegrupperna i 

denna fråga utgörs av biståndsorganisationens personal i biståndslandet samt personal i Sverige. 

För att den officiella handlingsplanen ska vara applicerbar behövs en kompromiss mellan dessa 

olika grupper. Detta tydligtgörs när landskontorets personal skickar förslag på problemområden 

till det svenska kontoret som beslutar i frågan. För att den officiella handlingsplanen ska vara 

giltig behövs den förverkligas genom implementering, implementeringen ska vara baserad på 

erfarenhet. Detta kan vi styrka genom biståndsorganisationernas betoning på vikten av 

erfarenhet som är underlättande vid utförandet av specifika insatser(jfr. Blumer 1971:301-305). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Postkolonialism: Hjälp till självhjälp 
 

I intervjun med Erik från organisation A framkom det att biståndsorganisationen 

uppmärksammat kulturellt betingade problem i sitt arbete med internationellt bistånd. Dessa 

problem kan ta sig i uttryck i rådande samhällstrukturer exempelvis synen könsnormer i 

biståndsländerna. Ett av de kulturella problemen som beskrivs är ”Macshimo”, en motsvarighet 

till det västerländska patriarkala synsättet. Nedan beskriver Erik hur ”Macshimo” påverkar 

organisation A:s biståndsarbete: 
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”Vi har fortfarande en påverkan och vill få in att driva vissa frågor och vi ser att 

Machismotänkandet ger ett problem för våra målgrupper (...). Machismo är manligt 

patriarkalt tänkande, att mannen har all bestämmande förmåga. Det är latinsk tradition 

som har hållit sig kvar mycket mer levande i Latinamerika än i Spanien, Portugal och 

medlemsländerna tror jag.” (Erik, 2013-04-24). 

 

I citatet ovan tolkar vi ”Macshimo” som en struktur som påverkar kvinnors rättigheter starkt i 

de länder synsättet är förekommande.  Detta vill organisation A starkt motarbeta för att främja 

kvinnors rättigheter. Vidare berättar Erik om traditionen ” Adoltismo” som organisation A vill 

motverka, detta eftersom att  ”Adoltismo” är ett motstånd mot barns rättigheter.  Erik förtydligar 

att ”Adoltismo” innebär att de äldre har en total bestämmande rätt över de som är yngre.  

 

“Adoltismo och Machismo synsättet bidrar ju till ett stelt samhälle, när de två 

traditionerna kombineras är det unga flickor som drabbas värst. Dels för att flickornas 

sexuella rättigheter kränks på grund av deras kön samtidigt som de blir kränkta på grund 

av sin unga ålder. I en del Latinamerikanska samhällen där flickor utsätts för sexuell 

kommersiell exploatering berättigas det med att hon har fått betalt för det. ” (Erik, 2013-

04-24) 

 

För att komma bort från dessa föråldrade traditioner är det av vikt för organisation A att 

problematiken tas upp i diskussion med ungdomar som aktiva deltagare. Att ungdomar får 

möjligheten att diskutera kring problematiken tillsammans med vuxna exempelvis lärare. Syftet 

är att få ungdomarna att se nya perspektiv på problematiken där man vill belysa andra sätt som 

problemet kan lösas på. Detta är ett sätt för organisation A att förändra de traditionella 

tankesätten.   

 

I likhet med koloniseringsstrukturen ser vi att organisation A strävar efter att förändra de 

”föråldrade” traditionerna. Vi uppfattar att organisation A vill förändra ungdomarnas 

föreställningsvärld till det de anser är bäst (Mudimbe, 1988:4).  Vidare ser vi att organisation 

A även strävar efter att detta ska ske genom att utveckla ungdomarnas syn på problematiken. 

Därav gör vi koppling till begreppet eurocentrisk diffusion, som belyser att utveckling mäts 

genom europeisk måttstock (Blaut 2000:7). 
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Som tidigare nämnt (se 5.3) vill båda biståndsorganisationerna införskaffa sig 

bakgrundsinformation om de rådande problemen där de är verksamma, detta genom förstudier. 

Det förekommer att biståndsmottagarna saknar kunskap om den problematik som finns i deras 

närområde. Därför använder organisation A sig utav en så kallad baslinjestudie för att kunna 

hitta kärnproblematiken.  Erik beskriver hur information insamlas via baslinjestudie och dess 

påverkan på den intervjuade: 

 

 

”Frågorna i studien var om det förekom sexuellt utnyttjade i en stad, typiska svar var att 

det inte alls förekom. Efter djupare intervjuundersökningar ändrades svaren till, jo, det 

kanske finns här ändå, det är bara det att vi inte har pratat om det, vi har liksom inte sett 

det, vi har inte identifierat vad det är för någonting. Därefter kan vi säga om du ser det 

här, då kan det betyda det att det förekommer trafficking eller att ett barn utsätts för 

sexuella övergrepp eller liknande.” (Erik, 2013-04-24) 

 

Ur citatet förstår vi att baslinje studien visade problematiken för lokalbefolkningen samt 

lösningen för organisation A genom att medvetandegöra.  Vår tolkning är att när organisation 

A bistår med definiering av problematiken exempelvis sexuellt utnyttjande påverkar de 

lokalbornas definition av vad sexuellt utnyttjande är. När lokalborna erkänner problematiken 

får de verktyg av biståndsorganisationer som ska vara till hjälp för känna igen problematiken i 

framtiden. Där förhoppningen är att skapa förändring och utveckla tankesättet hos lokalborna 

(jfr. Mudimbe 1988:1,2). 

 

Organisationen B utbildar lokala organisationer de samarbetar med inom det psykosociala 

området. Utbildningen riktas främst till personal i lokala organisationer det finns ett samarbetar 

med. Dock så finns det hopp om att andra organisationer i lokal samhället blir inspirerade av 

arbetssättet och anammar det.  Nedan berättar Berit varför organisation B vill sprida sin 

kunskap: 

 

”Vi vill hjälpa lokala organisationerna genom att bidra med vår kunskap och ett holistisk 

synsätt. Vi vill att lokala organisationerna verkligen ska förstå och kunna arbeta efter 

den kunskap de får. Det är viktigt att kunskapen tas emot av aktiv personal och inte 

passiva mottagare, som bara fastnat i ett beroende av att ta emot. För att vi vill ju att 
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kunskapen ska kanaliseras för vidareutveckling på individ och samhällsnivå.” (Berit, 

2013-05-01) 

 

Ur citatet uppfattar vi att organisation B inte bara vill ge kunskap till vilken lokal 

organisationerna som helst utan det betonas att mottagaren ska vara aktiv och kanalisera 

kunskapen vidare. Organisation B:s roll som kunskapsgivare tydliggörs även i citaten nedan, 

detta i en intervju med Anna:  

 

”Det är jätteviktigt att de är de som leder och vi är med i bakgrunden, fast vi sitter på 

kunskapen och är med i processen hela tiden. Men det är för att de ska känna att det är 

de som äger problematiken, för att det är de som äger problemet och då måste de också 

äga lösningen. Även om det kommer ifrån oss.”(Anna, 2012-05-01) 

 

 

Vår tolkning av ovanstående citat är att organisation B anser att det är av vikt att 

biståndsmottagarna ska vara aktiva i kunskapsbyggandet och vid definition av sina egna 

problem. Anna menar på att detta ska leda till att biståndsmottagarna ska ”känna” att det är de 

som ”äger” problemet och måste i sin tur äga lösningen, men samtidigt belyses det i citatet att 

lösningen kommer från den egna biståndsorganisationen. Ur citaten tolkar vi även att 

organisation B anser sig veta vad som är bäst för biståndsmottagarna och använder sig av olika 

taktiker för att genomföra sitt arbete.   

 

Vår tolkning är att när organisation B syftar till att ge de lokala organisationerna kunskap och 

har förhoppningar om att kunskapen i sin tur når andra liknande organisationer är det en 

västerländsk kunskapssyn som kommer att spridas. Vi har även funnit nyanser av det 

västerländska kunskapsskapandet, detta genom att biståndsmottagarna med sin definition av 

problematiken bidrar till att organisation B skapar sig en bild av biståndsmottagarna behov (jfr. 

Blaut 2000:7; Landström 2001:8,11).  

 

 

6. Diskussion och slutsats 
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följande kapitel presenteras diskussion kring studiens resultat och analys med koppling till den 

teoretiska referensramen och tidigare forskning, detta för att besvara studiens 

frågeställningar och nå dess syfte. Diskussionen är uppdelad i två avsnitt som syftar till att 

besvara studiens frågeställningar.   

 

6.1 Diskussion 

 

Syftet med denna studie har varit att ge fördjupad kunskap om svenskt internationellt 

biståndsarbete samt hur problem formuleras och lösningar konstrueras i 

biståndsorganisationernas arbetsätt. För att besvara studiens syfte formulerades två frågor: 

Vilka arbetsätt har dessa två biståndsorganisationer i sitt utförande av internationellt 

biståndsarbete? Och Hur formuleras problem och lösningar av de två 

biståndsorganisationerna i deras arbete med internationellt bistånd? 

 

Gällande den första frågan har vi visat genom informanternas skildringar att de svenska 

biståndsorganisationerna organisation A och B har ett tydligt arbetsätt i sitt arbete med 

internationellt bistånd. Genom olika tillvägagångssätt vill de utveckla, förbättra och införa 

förändringar i biståndsmottagarna livssituation. Vi har funnit att det utmärkande för båda 

biståndsorganisationerna är att de genom sina arbetsätt sprider en västerländsk världsbild. Detta 

genom att det har varit ett återkommande tema i informanternas skildringar. Det har 

framkommit att biståndsorganisationerna är till för kunskapsbyggande och förväntar sig 

liksinnighet hos de lokala organisationerna. För att tolka detta har vi under analysdelen använt 

oss av begreppet eurocentrisk diffusion som belyser att européer anser sig vara 

kunskapsbärande med de uppfinningsrikaste lösningarna. Detta kan vi även styrka genom den 

tidigare forskningen inom ämnesområdet av Cecilia Jonsson (2012). I sin avhandling redovisar 

hon om hjälparbetets historik och gör en koppling till upptäcktsresande européer och kristna 

missionärers resor till utomeuropeiska kontinenterna under 1800-talet. Vi ser att 

upptäcktsresande européer och kristna missionärer i likhet med biståndsorganisationerna ville 

på olika sätt påverkade de nyupptäckta samhällena och dess inhemska befolkning (jfr. Jonsson 

2012).   

 

I David Milwood och Helena Gezelius (1985) studie belyses vad som utgör ett bra bistånd. 

Kännetecken för ett bra bistånd menar författarna är bland annat god kännedom om 

biståndsmottagarna och de lokala förhållandena i det land biståndet riktas till.  I detta finner vi 

I 
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likheter med informanternas skildringar om vikten av att ha god kännedom om landets tillstånd, 

målgruppernas behov samt vilket problemområde de ska satsa på innan åtgärd utförs. 

Organisation A:s informanter har beskrivit att biståndsorganisationens beslutstagare i hur 

biståndet ska kanaliseras inte alltid befinner sig på plats i biståndslandet. Detta är en vanlig 

företeelse inom internationellt biståndsarbete enligt Milwood och Gezelius (1985)  som 

poängterar att biståndets beslutstagare vanligtvis är frånvarande från det land biståndet riktas 

till (jfr. Gezelius & Millwood 1985:4,5). 

 

 

Gällande den andra frågeställningen har vi kunnat se likheter i informanternas utsagor om 

formulering av problem och konstruktion av dess lösningar. Våra tolkningar har visat att båda 

organisation A och B inte vill agera bestämmande över biståndsmottagarna. Det som lyfts fram 

i en del citat är att biståndsorganisationerna vill att biståndsmottagarna ska vara aktiva i 

definition av sina problem. Utmärkande är dock att det är biståndsorganisationerna som ska 

bistå med den kunskap som ska leda till definitionen av problemet, för att sedan kunna komma 

fram till lösningar till problematiken. Detta har i analysen sammanfallit med Blumers (1971)  

tes om konstruktion av sociala problem som innebär att ett problem måste kollektivt definieras 

för att det ska anses vara ett socialt problem (jfr. Blumer, 1971:7)  

 

I Blumers (1971) tes om konstruktion av sociala problem är det av vikt att det sociala problemet 

måste genomgå fem karriärsteg i form av olika stadier. Vi har kunnat tillämpa de olika stadierna 

på olika problemområden, detta för att vi har studerat problemområden som helhet och inte lagt 

fokus på ett specifikt problem. Trots att biståndsmottagarna ska vara delaktiga i definiering av 

problemen ser vi att det i slutändan är biståndsgivarna som väljer hur de vill använda sitt 

bistånd. Detta genom att när de lokala organisationerna inte lever upp till de krav som ställts på 

dem kan ett samarbete antingen direkt avbrytas eller justeras. Vi finner det problematiskt att 

organisationerna betonar vikten av att lokalorganisationerna ska vara likasinnade de samtidigt 

som organisationerna poängterar att de inte vill agera bestämmande. Detta kan grunda sig på 

att den koloniala tidens efterverkningar finns kvar, den kunskap och maktordning som var 

påtaglig under denna period har inte försvunnit med avkolonialiseringen (jfr. Hall 2005: 93). 

 

Avslutningsvis visar studien på att de två svenska biståndsorganisationerna har ett likartat 

arbetsätt. De har dessutom gemensamt vid strävan efter att biståndsmottagarna ska vara 

delaktiga i formuleringen av sina behov och få stöd i konstruktion av möjlig lösning. 
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Organisation B betonar detta med att det är av vikt att biståndsmottagarna är de som är ledande 

i hjälparbetet och de som givare är i bakgrunden trots att de är med i hela processen. Detta för 

att mottagarna ska få känslan av att " det är de som äger problemet och då måste de också äga 

lösningen, även om den kommer ifrån oss" som framgår i ett citat.  Vi anser att det är vikt att 

ha i åtanke att de båda organisationerna är förankrade i västvärlden där deras definition av 

problem är präglad av det västerländska sättet att se på problem. Detta för att när ett problem 

definieras ur ett västerländskt perspektiv blir lösningen till problemen västerländskt präglad. 

 

6.2 Slutsats. 

 

Syftet med studien var att ge fördjupad kunskap om hur svenska biståndsorganisationer arbetar 

med internationellt bistånd, detta åstadkoms genom en studie av de svenska 

biståndsorganisationerna organisation A och B. Det som har framkommit ur studien är att 

biståndsorganisationerna arbetar utifrån att omorganisera, ombilda och förbättra lokala 

organisationer. Det syftas även till att utveckla föråldrade traditioner och tankesätt som råder i 

de länder biståndet riktas till. Detta för att organisationerna som bistår med hjälp anser sig ha 

kunskap om ett välfungerade arbetsätt, synsätt och normer som saknas i dessa länder.  

 

Studiens teoretiska ansats har visat på att detta grundar sig i att koloniseringen av länder utanför 

Europa inte har tagit slut utan tagit sig nya former. När det tidigare handlade om direkt erövring 

av mark och människor är det nu istället de framsteg som har nåtts i västvärlden och dess normer 

och värderingar som koloniseringen tar sig uttryck i. Vi kommer fram till att 

biståndsorganisationernas står för en dold ”kolonisering”, genom att utan tvång förändra de 

lokala organisationernas arbetssätt och att sträva efter spridning av västerländska normer och 

värderingar.   

 

Vi vill dock poängtera att de värderingar och normer biståndsorganisationernas står för är enligt 

de och vår världsbild goda, exempelvis medvetandegöranden av rättigheter som kan förbättra 

livet för de omedvetna. Det vi vill belysa är på vilket sätt de svenska biståndsorganisationerna 

vill uppnå detta. Eftersom att genoom studiens resultat ser vi att det finns underliggande 

koloniala tendenser i biståndsorganisationernas arbete med bistånd. Vi har dessvärre inga 

förslag på bättre arbetsätt som de internationella biståndsorganisationerna kan använda sig av 

för att komma bort från ”koloniseringen”. Detta eftersom den postkoloniala teorin som har 
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genomsyrat undersökningen inte har till som syfte att finna lösningar till problematiken, utan 

är till för att påpeka på problemet.    

 

6.3 Förslag till vidare forskning. 
 

På grund av att vi i denna studie har haft fokus på biståndsgivarnas skildringar tycker vi att en 

intressant studie skulle kunna vara att få ett perspektiv från vad biståndsmottagarna själva anser 

om internationellt bistånd. Exempelvis en studie om de lokala organisationerna som 

biståndsorganisationer samarbetar med.  

 

6.4 Metodkritik. 

 

Vi är i allmänhet nöjda med metodvalet i studien, men anser att vår studie fokuserar på ett 

alldeles för brett ämnesområde. Om vi hade smalnat av ämnesområdet tror vi att studien hade 

utförs på ett bättre sätt. Om vi i framtiden skriver fler uppsatser på denna nivå kommer vi 

eftersträvar effektivitet och bättre planering av uppsatsskrivningen. Bristfälligheter i studien är 

på grund av dels mänskliga faktorerna som stress och liten tilltro på vår kunskap och dels att vi 

arbetat hårt med ett svårt ämne. Avslutningsvis vill vi påpeka att trots motgångar har vi upplevt 

uppsatsskrivandet i sin helhet som givande och lärorikt.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

Inledningsfrågor till informant E. 

1. Hur länge har du jobbat här? 

2. Vad har du för erfarenhet av internationellt hjälparbete 

3. Vad är din roll i på organisationen? 

4. Har du varit hos lokalorganisationerna i det länder ni verkar? 

 

 

 

Tema 1. Hjälparbete 

 

1. Kan du beskriva hur organisation är uppbyggd? 
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2. Vad kännetecknar er organisations arbete med bistånd, centrala element av er 

verksamhet? 

 

3. Hur finansieras er organisation? 

 

4. Har ni samarbete med andra liknande organisationer, om ja, kan du beskriva hur det ser 

ut och varför ni har ett samarbete. 

 

5. Vart har ni era kontor i Sverige och på lokaorganisationerna? 

 

 

Tema 2. Postkolonialismen 

1. Kan du beskriva vilka kriterier ni har för att er organisation ska bistå med hjälp till 

ett land? 

2. Hur uppfyller dessa länder kriterier? 

3. Hur påbörjades ert hjälparbete i dessa länder? 

4. Vilka behov är det ni vill tillfredställa med ert arbete i dessa länder? 

5. Hur konstrueras dessa behov? 

6. På vilket sätt vill ni bidra till lösning? 

7. Hur kommer ni fram till lösningarna? 

8. Vad tror ni beror på att landet själva inte klarat av att hjälpa sina utan er hjälp eller 

liknande organisations? 

 

 

Tema 2.  Rättigheter 

1. Finns det ett samarbete mellan er organisation och styrande politiker i biståndsländer? 

2. Om ja, hur ser det ut. Om nej, varför inte? 

3. Vad innebär demokrati för er organisation?   

4. Har det samma innebörd i dessa länder tror du? 

5.  Kan du beskriva en situation där ni har stött på svårigheter i definition av begreppet och 

vad var lösningen? 

6. Mänskliga rättigheter 

- Samma frågor ovan. 
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Bilaga 2 
Inledningsfrågor  

1. Hur länge har du jobbat här? 

 

2. Vad har erfarenhet av internationellt biståndsarbete 

 

3. Vad är din roll i organisationen? 

 

4. Kan du beskriva hur organisationen som organisation är uppbyggd? 

 

5. Vad kännetecknar er organisations arbete med bistånd, centrala element av er 

verksamhet? 

 

6. Hur finansieras er organisation? 

 

7. Har ni samarbete med andra liknande organisationer, om ja, kan du beskriva hur det ser 

ut och varför ni har ett samarbete. 
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8. Har du varit hos samarbetsorganisation i biståndsländerna? 

 

 Lokala förhållanden 

1. Hur kommer ni i kontakt med lokalorganisationer/projekt i det land ni är verksamma i? 

 

2. Hur väljer ni lokalorganisationer/projekt i biståndsländerna? 

 

3. Kan du beskriva ett exempel vad ni bistår med till en specifik lokalorganisation/projekt? 

 

4. Har lokalorganisationerna i biståndsländerna specifika krav/önskemål på er 

organisation? 

- Om ja, vilka krav ställer de och hur möter ni dessa krav/önskemål 

 

5. Kan du beskriva hur samarbetet ser ut mellan er organisation och en lokalorganisation? 

 

6. Har det någon gång uppstått en problematisk situation mellan er och 

samarbetsorganisation? Om ja, vad har det berott på och hur har ni löst det? 

 

7. Är det någon av er organisation som arbetar dagligen personligen med era målgrupper 

i hos en specifik lokalorganisation? 

- Om nej, hur kommer det sig att ni har valt det arbetets sättet? 

- Om ja, vad för arbetsuppgifter har denne och är den av Latinamerikans härkomst.  
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Bilaga 3 
 

Inledningsfrågor 

 

1. Kan du beskriva din erfarenhet av internationellt hjälparbete? 

2. Vad är din roll i organisationen? 

3. Har du varit i det land ni bistår med hjälp till? 

 

 

Konstruktion 

1. Kan du beskriva vad er organisation syftar till? 

2. Kan du beskriva hur er organisation definierar hjälparbete?  

3. Hur definierar er organisation de behov som finns hos mottagarna av hjälpen? 

4. På vilket sätt tror du mottagarna definierar sina problem? 

5. Kan du beskriva hur er organisation vill lösa de problem som ni arbetar med? 

6. Hur tror du mottagarna av hjälpen definierar lösningen till deras problem? 

 

Arbetsätt 
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7. Kan du beskriva vilka arbetsmetoder er organisation har? 

8. Hur ser samarbetet ut med andra organisationer? 

9. Har ni krav som mottagarna måste uppfylla för att bistås med hjälp? 

1. om ja- vilka krav? 

10. Kan du beskriva hur ni kommer i kontakt med mottagarna av hjälpen? 

 


