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1.0. Inledning 

Den 22 december 2014 utgav Sveriges biståndsmyndighet en opinionsundersökning om 

svenskarnas syn på svenskt bistånd. Enligt undersökningen hade inte så många svenskar sedan 

1980-talet tyckt biståndet till andra länder skulle stanna på samma nivå eller öka. Myndighetens 

generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka anser att Sverige har en viktig roll i det internationella 

samarbetet med att hjälpa människor i kris och flykt.1 

Den svenska biståndspolitiken som vi känner den idag har sina rötter från 1960-talet, då Sverige 

tog sig en större roll i det internationella arbetet och utökade sin biståndspolitik. Detta var en så 

stor satsning för Sverige att statsminister Erlander själv var ordförande för biståndets proposition 

som röstades igenom 1962. I propositionen kan man läsa om hur Sveriges offrade en liten bit av 

sin välståndsutveckling för att hjälpa de behövande runt om i världen. Erlander avslutar 

propositionen med dessa ord, vilket visar vilket stor förändring i svensk politik detta skulle 

komma att bli:  

Stödet till de fattiga länderna kommer därmed att utgöra ett av de viktigaste inslagen i 
1960-talets politik.2 

1.1. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka Sveriges syften och motiv med den svenska 

biståndspolitikens förändring år 1962. Proposition 1962:100 har kallats för Sveriges biståndsbibel 

och har varit grund för svensk biståndspolitik från 1960-talet och framåt, vilket gör den till en 

intressant bas för att undersöka stommen i det svenska biståndet. 3 

I samband med propositionen så tog Sverige ett kliv in i den internationella politiken, under 

1900-talets första hälft hade Sveriges röst i utrikespolitik varit tyst och landet hade mest hållit sig 

till den inhemska politiken.4 

 

 

 

 

1 Attitydmätning om utveckling och bistånd 2014. http://www.sida.se/globalassets/global/sa-arbetar-vi/den-
svenska-opinionen/attitydmatning2014.pdf. 
2 Proposition 1962:100 1962, s. 24. 
3 Odén, Wohlgemuth 2006, s. 2. 
4 Edqvist, Stenberg 2006, s. 1. 
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Frågeställningen till uppsatsen kommer bestå av två frågor: 

 

1. Vad skulle Sveriges bistånd åstadkomma efter 1962s förändring? 

2. Hur motiverades den Svenska biståndspolitikens förändring och varför var den 

nödvändig? 

1.2. Källmaterial, avgränsning och metod 

För uppsatsen kommer fem olika källmaterial används. För det första kommer jag använda den 

tidigare nämnda propositionen: Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1962. Detta är den så kallade 

biståndsbibeln, men kommer till stor del kallas propositionen hädanefter. Den innehåller allt från 

riktlinjer för det svenska utvecklingsarbetet, biståndets motiv, mål och utformning. Den 

diskuterar också hur biståndets ska formas för handels-, kommersiellt-, tekniskt-, finansiellt- och 

humanitärt bistånd.5 Det är alltså en väldigt grundlig proposition som svensk biståndspolicy har 

följt sen 1962 och framåt.  

Det andra källmaterialet som kommer användas är en statlig utredning utgör grunden för 

propositionen. Denna utredning heter Statens offentliga utredningar 1962:12 – Aspekter på 

utvecklingsbiståndet, som kommer kallas utredningen hädanefter. Ledamöterna som utgjorde denna 

utredning hade stor spridning i alla grenar av Sverige. Till exempelvis från: Fackföreningar, 

svenskt näringsliv, röda korset och sakkunniga från Uppsala Universitet. Det understryks att 

promemoriorna från utredning var hastig framdiskuterade och skulle därför bara användas som 

diskussionsunderlag för en framtida proposition. Värdet i utredning var att bidra till den allmänna 

diskussionen om Sveriges utvecklingsbistånd och föreslå riktlinjer för biståndet.6  

I samband med propositionen hölls en debatt i första och andra kammaren i riksdagen. 

Denna debatt kallades Riktlinjer för det svenska utvecklingsbiståndet. Här debatterades framlagda 

motioner till propositionen som till största del handlade om att Sverige borde fokusera mer på 

kommersiellt bistånd eller huruvida Sverige skulle gå ihop med västvärlden för ge ut multilateralt 

bistånd. 

Statsutskottets utlåtande nr 135 år 1962 granskning av propositionen används i uppsatsen. 

Utlåtandet fokuserar på biståndets riktlinjer och väckta motioner. 

5 Proposition 1962:100 1962, s. 1–80. 
6 Statens Offentliga Utredningar 1962:12 – Aspekter på biståndet, s. 5–7. 
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Jag kommer också använda mig av riksdagens debattprotokoll från första och andra 

kammaren från åren 1961 och 1962. Jag har därifrån tagit debatter från de årliga debatterna som 

kallades utrikespolitisk debatt och som fördes i båda kamrarna i april varje år. Dessa debatter 

handlar givetvis inte bara om Sveriges biståndspolitik men biståndspolitiken bakas in i nästan 

varje diskussion. Om Sverige till exempel skulle gå med i ett handelsavtal med Västeuropa skulle 

det påverka Sveriges neutralitetspolitik och på så sätt påverka Sveriges handlingskraft i resterande 

världen, mer om detta senare.  

Uppsatsens undersökning kommer att delas in i underrubriker som jag gett namnen: 

Biståndets slutliga mål, Världen globaliseras, Den underutvecklade världen behöver västvärlden, Ekonomisk 

vinning och Sveriges roll i den internationella biståndspolitiken. Kategorierna är uppbyggda för att sätta in 

läsaren i biståndspolitiken och den världspolitiska ordning som rådde i världen. Slutligen avslutas 

uppsatsen med ett resultat där undersökningen sammanfattas. 

1.3. Historisk bakgrund 

Sveriges neutralitet och alliansfrihet hade gjort Sverige till ett tyst land i den utrikespolitiska 

debatten under första hälften av 1900-talet. Att lägga sig i den internationella debatten skulle 

kunna vara ett hot mot just neutraliteten, allt detta fick en vändning på 1950-talet.7 

Den nya globaliserade världen med all dess nya teknologi gjorde det nödvändigt, enligt 

svenskarna själva, att engagera sig i världen. Väst- och östblocken stod emot varandra och 

upprustningspolitiken verkade inte finna någon gräns, mitt emellan dessa block hamnade Sverige. 

Dag Hammarskjöld hade tagit platsen som Förenta nationernas generalsekreterare, 1953-1961, 

och gjorde mycket liv ifrån sig i den internationella fredspolitiken, bland annat genom FNs insats 

i Kongo där svenska soldater i FN-tjänst aktivt deltog. Detta projekt blev uppmärksammat, 

speciellt av östblocket som anklagade Hammarskjöld att gå västmakternas ärenden. 8 Kanske var 

det Hammarskjölds svenska nationalitet som också var en faktor till varje Sveriges utrikespolitik 

förändrades. FN genomförde under 1950-talet gemensamma mål inom biståndspolitiken för sina 

medlemsstater. Ett av dessa mål var att medlemsstaterna skulle bidra med 1 procent av landets 

totala BNP. Detta ville Sverige anamma, även om det fanns dispyter mellan partierna inom de två 

kamrarna om hur och när det skulle genomföras.9 

I statsverkspropositionen för budgetåret 1961/1962 skulle Sveriges utvecklingsarbete för 

de underutvecklade länderna utökas. Det önskades att företrädare för olika sakkunskaper och 

7 Edqvist, Stenberg 2006, s. 1. 
8 Berggren 2010, s. 302. 
9 Riksdagens Protokoll År 1962 Första kammaren, första bandet. 1962, s. 22–27. 
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intresseområden skulle stå till regeringens förfogande och tillsammans utforma framtiden för den 

svenska biståndspolitiken. Som nämnt ovan blev denna utredning grunden för propositionen. 10 

1.4. Forskningsläge och tidigare forskning 

Svensk biståndspolitik ur ett internationellt perspektiv är en undersökning, skriven av Bertil Odén och 

Lennart Wohlgemuth. Båda två från Göteborgs Universitet och är där anställda på Institutionen 

för globala studier och Afrikastudier. Texten handlar förvisso om mycket mer än endast 

biståndspolitikens förändring 1962. Den sträcker sig från 1950-talet till några år in på 2000-talet 

och har som mål att visa på skillnader mellan svensk biståndspolitik och den övriga världen. 

Materialet i den kan komma till användning eftersom de diskuterar svensk biståndspolitiks 

ursprung och incitament. Enligt författarna är utgångspunkten för svenskt bistånd under andra 

hälften av 1900-talet alltid propositionen, även om grundförutsättningarna för biståndet kan 

variera, så som finansmarknadens uppgång och nedgång. I texten kan man läsa att det inte råder 

något tvivel om att solidaritet var det grundläggande motivet för det svenska biståndet och att 

uppslutningen av såväl politiker som allmänheten var näst intill enhällig till detta. De beskriver 

Sverige som ett tillbakadraget land inom utrikespolitiken, som på 1950-talet då Sveriges 

biståndspolitik endast bestod av ett blygsamt bidrag till FNs bistånds-utveckling. På 1960-talet 

förändrades Sveriges biståndspolitik i grunden och Sverige tog plats på den internationella arenan, 

detta genom internationell solidaritet, med förhoppningen om att sprida välfärdsstaten 

utomlands.11 

Att förändra med moral är en uppsats skriven av två statsvetenskapliga studenter, Karl Edqvist 

och Jacob Stenberg, från Lunds Universitet. Syftet med uppsatsen är att undersöka om 

socialdemokraterna använde sig av utrikespolitiken för att hantera inrikespolitiska problem. Det 

vill säga att motivation för 1960-talets utrikespolitiska förändring genomfördes för att öka 

väljarstöd och behålla regeringsmakten. De lägger stor fokus på Palme och utesluter helt början 

av 1960-talet med propositionen. Detta motiverar de med att materialet i riksdagstrycket inte 

tillför något till deras uppsats. Istället anser studenterna att Sveriges utrikespolitik förändrades 

först i andra hälften av 1960-talet med Vietnamkriget och att Palme fick mer och mer plats inom 

det socialdemokratiska partiet. Att Sverige skulle ha använt sig av moral som medel för sin 

utrikespolitik råder det inga tvivel om i uppsatsen, de hävdar till och med att moral är småstaters 

version på kärnvapen.12 Propositionens motiv för bistånd enligt uppsatsen är solidaritet, att stå 

10 Statens Offentliga Utredningar 1962:12 – Aspekter på biståndet, s. 5–7. 
11 Odén, Wohlgemuth 2006, s. 1–19. 
12 Edqvist, Stenberg 2006, s. 1–10. 
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upp för människovärdet, säkerhetspolitiskt och ekonomiskt.13 Deras slutsats blir att 

socialdemokraterna förändrade svensk utrikespolitik i grunden genom att använda moralkortet 

och på grund av de sjunkande opinionssiffrorna i början av 1970-talet.14 Förmodligen kan 

uppsatsen ge insikt i hur de ansåg att Sverige motiverade sin förändrade policy inom 

utrikespolitiken. 

I takt med tiden är en biografi om Olof Palme skriven av Kjell Östberg. Denna bok 

diskuterar och tar upp biståndspolitiken från och till, speciellt åren runt 1960-talet då Palme var 

en väsentlig person för utformandet av biståndspolitiken i och med propositionen. Detta är en 

bra anledning att använda sig av boken eftersom Palmes påverkan är så stor. Enligt Österberg var 

Palmes entusiasm redan stor på 1950-talet och talade då om Sveriges möjligheter att hjälpa de 

underutvecklade länderna. Han påverkade, och även hjälpte, Erlander att förstå u-ländernas 

behov. På 1950-talet talade Palme om begreppet internationell solidaritet och behovet av goda 

relationer till den fattiga världen, detta kom att bli en av grundpelarna i den svenska 

biståndspolitikens utformning 1962.15 Palmes som var ordförande för den arbetsgrupp som 

skulle utreda det svenska biståndet 1961 fick större inflytande än biståndsministern Ulla 

Lindström. Propositionen som nämner solidaritet och humanitet bär enligt Östberg väldigt 

palmiska drag. Även Sveriges neutralitetspolitik och avsaknaden av svenska kolonial belastning 

gav Sverige ett särskilt förtroende hos u-länderna.16 Neokolonialismen hade uppstått när 

avkoloniseringen drog igång, länder hade hamnat i ekonomisk, socialt eller politiskt beroende till 

rika länder. För att hjälpa u-länderna behövdes svenskt neutralt bistånd. Speciellt, enligt Östberg, 

eftersom USA förespråkade demokrati på hemmaplan men gav stöd till juntor i u-länderna. Detta 

skadade västvärldens moraliska legitimitet och skapade ett vakuum i u-hjälpspolitiken för 

demokratin.17  

Underbara dagar framför oss är också en biografi om Olof Palme skriven av Henrik Berggren, 

det står inte så mycket om just biståndsfrågan i denna bok men lite allmänt om Sveriges 

utrikespolitik. Ett exempel är hur Dag Hammarskjölds död och de svenska FN-soldaternas 

insatser i landet skapade en medvetenhet om kolonialismens bittra effekter. Berggren hävdar att 

Sveriges gick från en neutral utrikespolitik till en aktiv sådan, detta genom att stå utanför de 

storpolitiska blocken. Valet att stå utanför sågs inte längre som en flykt från den utrikespolitiska 

arenan utan istället som ett moraliskt ansvarstagande. Han citerar utrikesminister Undén från 

1961 på detta vis när utrikesministern talade om att u-länderna hade en ”rätt att utan risk för 

13 Edqvist, Stenberg 2006, s. 11. 
14 Edqvist, Stenberg 2006, s. 20. 
15 Östberg 2008, s. 194–196. 
16 Östberg 2008, s .224–226. 
17 Östberg 2008, s. 209–216. 
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moralisk eller politisk klander välja en oberoende neutral politik”. Genom Sverige, som inte satte politisk 

press, skulle u-länderna alltså inte tvingas in i något av de stora blocken, öst och väst.18 

18 Berggren 2010, s. 302. 
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2.0. Undersökningen 

2.1. Biståndets slutliga mål 

Det kan tyckas märkligt att lägga fram min undersökning som jag nu tänker göra, det vill säga att 

börja med biståndets slutliga mål. Detta på grund av att målet för biståndspolitiken inte är en 

diskussionsfråga, i alla fall inte om man skall se till vad propositionen utger att målen är. Även 

materialet jag läst från tidigare forskare som Odén, Wohlgemuth19, Edqvist och Stenberg20 

påvisar tydligt vad det slutliga målet med svensk biståndspolitik var på 1960-talet då 

propositionen lades fram i riksdagen.  

I alla fall står det klart och tydligt i propositionen att målen med svensk biståndspolitik är 

att hjälpa mottagarländerna att få till en produktionsökning i landet. Samtidigt som landet skulle 

genomgå en demokratisk utveckling politiskt och socialt.  

Ur svensk synvinkel är det naturligt och önskvärt att det av flertalet u-länder nyförvärvade politiska 
oberoendet ges det ekonomiska underlag och sociala innehåll, som är en förutsättning för en 
demokratisk samhällsutveckling och för en verklig nationell oavhängighet.21 

Flertalet länder hade brutit sig fria från sina kolonialherrar och behövde nu hjälp att stå på egna 

ben. Sverige ville alltså hjälpa de fattiga länderna att utvecklas i samma riktning som västvärldens 

industriländer.  

Erlander inledde debatten i andra kammaren om propositionen, där han kallade 

propositionen för en milstolpe i den svenska politiken, han gick så långt som att jämföra den med 

när Sverige genomförde nioårig grundskola. Hans tankesätt var att Sverige då hade tagit på sig en 

del av ansvaret för eländet runt om i världen, att det svenska folket beslutar om nioårig 

grundskola medan en stor del av världens befolkning lever på en väldigt låg levnadsstandard. Han 

hävdade också att Sverige var det land som lagt ner mest tid på att utreda och bearbeta hur ett 

industriland på bästa möjliga sätt skulle utforma sin biståndspolitik.22 På grund av denna 

genomgående utredning rådde det inga stora skilda åsikter mellan riksdagens partier angående 

biståndet. Per Olof Hanson från folkpartiet var väldigt nöjd med propositionen och gav en eloge 

till författarna.23 Riksdagsman Nordenson från Högerpartiet kommenterade också att alla partier 

19 Odén, Wohlgemuth 2006, s. 8. 
20 Edqvist, Stenberg 2006, s. 11. 
21 Proposition 1962:100 1962, s. 6. 
22 Riksdagens Protokoll År 1962 Andra kammaren, fjärde bandet 1962, s. 154–8 
23 Riksdagens Protokoll År 1962 Första kammaren, tredje bandet 1962, s. 119–121 
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var eniga om biståndets utformning och principer.24 Wahlund från Centerpartiet uttryckte sin 

glädje över att partierna äntligen kommit överens om hur svensk biståndspolitik skulle 

utformas.25  Det finns antalet fler som höll med om detta men min poäng om enigheten om 

propositionens grundtanke bör ha nått fram. 

Istället handlade olikheter mellan partierna om att Sverige skulle ge mer pengar och om 

Sverige skulle gå med i västvärldens genomsamma biståndsgrupp i OECD. Oppositionen tryckte 

på Socialdemokraterna om högre anslag så att biståndsminister Lindström anklagade Folkpartiet 

för att föra en överbudstaktik26 

Jag vill inte fastna i en diskussion om vem som sa vad men det är intressant att en så stor 

utrikespolitisk förändring hade alla partier bakom sig, och olikheterna som utbröt handlade om 

det spenderades för lite pengar på biståndet istället för röster som var emot ett ökat bistånd. 

Denna punkt i undersökningen svarar med stora drag på min första fråga om vad biståndet skulle 

åstadkomma i slutändan och ni har nu lite kött på benen för att gå djupare in i svensk 

biståndspolitiks utveckling i början av 1960-talet. 

2.2. Världen globaliseras 

Under andra hälften av 1900-talet genomgick världen en globaliseringsfas. En värld där länder 

inte längre endast kände av förändringar runt landgränserna, utan istället påverkades den 

inhemska politiken av förändringar på världsmarknaden.  

Fattigdom och nöd i andra länder kan inte längre lämna oss likgiltiga, inte bara av humanitära skäl 
utan därför att vi har lärt oss inse, att alltför stora skillnader mellan folkens standard kan leda till 
motsättningar och kolfilter påminnande om dem som orsakas av klasskillnader inom ett 
samhälle.27 

Så talade dåvarande statsminister Erlander i en vår-debatt om svensk utrikespolitik 1961. Vad han 

menade med detta var att den globaliserade världen gjort människan upplyst. Människan i den 

utvecklade länderna hade fått upp ögonen för hur majoriteten av världens människor levde, alltså 

människor i utvecklingsländer. Även medborgarna i utvecklingsländerna hade fått vetskap om 

den industrialiserade världens välstånd. Tillsammans skapade det ett incitament från i-världen och 

u-världen att jobba tillsammans för en bättre värld för alla. För att väldigt kort sammanfatta de 

inledande sidorna i propositionen så var det hög tid att frihet, fred och välstånd inte längre skulle 

24 Riksdagens Protokoll År 1962 Första kammaren, tredje bandet 1962, s. 117–9 
25 Riksdagens Protokoll År 1962 Andra kammaren, fjärde bandet 1962, s. 165 
26 Riksdagens Protokoll År 1962 Andra kammaren, fjärde bandet 1962, s. 169–172 
27 Riksdagen Protokoll År 1961 Första kammaren 1961, s. 75. 
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vara en nationell angelägenhet. Människovärdet och de sociala jämlikhetskraven som präglade 

västvärlden under första hälften av 1900-talet skulle inte längre stanna inom landsgränserna.28 

Det kallade kriget hade skapat oro, speciellt inom Sveriges gränser för att de två 

stormaktsblocken skulle använda u-länderna som spelpjäser mot varandra. Konflikter mellan 

fördetta kolonier och kolonialherrar utbröt som tillslut ledde till att spänningen mellan öst och 

västblocket trappades upp. Bland annat så kallade Sovjetunionen västvärldens biståndspolitik för 

neo-kolonialism.29 Precis som Östberg skriver att svenska folket ansåg att neo-kolonialismen höll 

på och förstöra u-ländernas framtid och behövde stoppas. 30 

Så i början av 1960-talet när fler och fler av världens kolonier lyckades bryta sig fria och få 

självstyre hamnade de mitt i det kalla kriget. Västblocket ville styra länderna i en kapitalistisk 

riktning och östblocket i en kommunistisk. Sverige som en neutral stat hamnade då i en position 

mitt emellan storblocken. 

En stark opinion inom Sverige hade börjat tagit fart på 1950-talet, en opinion för utökat 

statligt biståndsstöd till den behövande världen. Hjälporganisationer och svenskt näringsliv hade 

redan börjat att engagera sig i biståndsarbetet på 1950-talet, och även de ville ha utökad hjälp från 

den svenska staten.31 Enligt Östberg hade författare, studenter, journalister och vanligt folk 

börjat att stå upp för den tredje världen. De såg hur neo-kolonialismen förtryckte de nyskapade 

staterna på nytt genom biståndspolitik och krävde också en svensk biståndspolitik med 

humanitära avsikter.32 Frasen internationell solidaritet myntas i Sverige av Palme och får plats i 

propositionen där den internationella solidariteten och Sveriges moraliska plikt mot omvärlden 

skapar stor svensk givmildhet.33  

Sverige blir ett intressant exempel i denna ny globala värld med flertalet nyskapade fria 

stater. Samtidigt som dessa stater skapades råder det också det kalla kriget som gjorde allt de kan 

för att få länder på sin sida av järnridån. Anledningen till att Sverige blir intressant är att det är ett 

neutralt land i Europa, ett land med hög levnadsstandard som inte väljer sida i världspolitiken. 

Istället är opinionen i landet emot att styra länderna genom biståndspolitiken, det vill säga att 

sätta krav på mottagarländerna när de ska få biståndspengar. Detta ska jag gå djupare in i senare i 

undersökningen.  

28 Proposition 1962:100 1962, s. 1–4. 
29 Riksdagen Protokoll År 1961 Första kammaren 1961, s. 75–80. 
30 Östberg 2008, s. 209–216. 
31 Proposition 1962:100 1962, s. 1–4. 
32 Östberg 2008, s. 209–216. 
33 Proposition 1962:100 1962, s. 1–4. 
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2.3. Den underutvecklade världen behöver västvärlden 

Under denna rubrik hade jag tänkt att diskutera västvärldens syn på u-länderna, i alla fall Sveriges 

syn på u-länderna utifrån mitt källmaterial. Som rubriken antyder fanns det en negativ syn på u-

länderna, de behövde industriländernas hjälp för att ta sig ur sina gamla seder och sin förlegade 

kultur i den nya globaliserade världen. 

Denna kritiska syn på u-ländernas problem gestaltade sig tydligt i propositionen där den 

västerländska överlägsna kulturen beskrevs som en av de stora lösningarna på den haltande 

ekonomin som rådde i tredje världen. 

Den ekonomiska underutvecklingen har å andra sidan sina rötter i attityder och traditioner som 
endast kan förstås mot en historisk och sociologisk bakgrund34 

Det gällde alltså att förändra människornas tankesätt i den underutvecklade världen. Jag får bilden 

av att en ekonomisk utveckling är omöjlig tills västvärldens flitiga kultur bitit sig fast i u-världen. 

Får bilden av ett samhälle i u-länderna där människorna inte strävar efter ett bättre liv på rätt sätt, 

den västerländska kulturen skapar incitament för folket att skapa arbetstillfällen och framtidssyn. 

I utredningen beskrivs hur det kulturella livet utomlands hade stått still och hur 

klassamhället cementerat sig fast i eländiga hierarkier. Utredningen gav ett exempel på hur den 

västerländska medicinska framgången hade kunnat hjälpa u-länderna medicinskt och samtidigt 

skapat ytterligare problem för den fattiga världen. En befolkningsökning hade tagit fart eftersom 

människorna överlevde sjukdomar och barnafödsel, samtidigt som ekonomin i länderna stått 

stilla och trampat på stället. En stor urbaniseringsvåg hade på grund av detta dragit igång och 

människor hamnade i arbetslöshet i storstäderna eftersom utvecklingen av jobb inte tagit fart. 35 

Vi kan göra u-människorna immuna mot smittosamma sjukdomar genom seruminjektioner. Men 
att spruta in västerländsk förnuftsmässighet i dem går inte.36 

U-ländernas framtid hängde alltså på västvärldens hjälp. Riksdagsmannen Cassel från högerpartiet 

fastställer denna syn ytterligare genom att hävda att det var Sveriges uppgift att dela ut bistånd, 

inte bara för att det var en moralisk plikt utan för att u-länderna inte skulle klara sig utan 

västvärldens förnuft och förstånd.37 Även Erlander var bekymrad över u-länderna utveckling 

utan västvärldens hjälp. Han påstod att människorna i u-länderna förväntade sig ökad 

34 Proposition 1962:100 1962, s. 5. 
35 Statens Offentliga Utredningar 1962:12 – Aspekter på biståndet, s. 211–219. 
36 Statens Offentliga Utredningar 1962:12 – Aspekter på biståndet, s. 215–216. 
37 Riksdagens Protokoll År 1962 Andra kammaren, andra bandet 1962, s. 60–64. 
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levnadsstandard i samband med deras frigörelse från sina kolonialherrar.38 Det är inte svårt att 

tänka sig att människor som levt under styre från människor hundratals mil bort och i samband 

med detta känt sig förtryckta och bestulna nu trodde att landet själva skulle ta del av naturens 

rikedomar som tidigare blivit exporterade till andra delar av världen medan de själva inte 

utvecklats i samma hastighet som den industrialiserade världen. Erlander framställer en 

nedvärderande västländsk syn på folket i u-länderna när han talar om den svåra uppgift som 

regeringarna står inför i de nyskapade länderna. De skulle behöva förklara för sitt folk att välstånd 

inte uppstår över en natt utan istället är något som befolkningen själva behövde jobba för i ett 

stort kollektivt arbete. Tillsammans med detta arbete för regeringen behövde de ekonomiskt stöd 

för att inte länderna skulle halka ner i fattigdom när oroliga västerländska företag flyr landet med 

sitt kapital efter frigörelsen.39 

Det rådde en tveksamhet inom svensk politik, speciellt inom högerpartierna, mot u-

ländernas möjlighet till självstyre. Riksdagsmännen Nordenson från Högerpartiet och Boheman 

från Folkpartiet uttryckte båda sin oro över att ge mottagarländerna för mycket makt över 

biståndspengarna. De skulle bli giriga efter utländskt kapital och på så sätt skapa rivalitet mellan 

mottagarländerna som skulle kunna hota freden och stabiliteten i tredje världen. Ett politiskt läge 

hade även utvecklats i de nyskapade staterna där 26 av 29 länder saknade en politisk opinion som 

oroade politikerna i Sverige över att biståndspengarna skulle komma till fel användning om 

mottagarländer fick för mycket inflytande.40 

Västvärlden, i alla fall Sverige, höll ett vaksamt öga på den tredje världens utveckling nu när 

de själva fick bestämma sin framtid. En typ av Orientalism41 speglas där västvärlden vet bäst och 

mottagarländerna inte vet varken fram eller bak utan väst vägledande hand genom den svåra 

globala ekonomi som då utvecklades. Min bild är att Sverige ville skynda långsamt, att samtidigt 

öka svenskt bistånd men inte köra på för snabbt då u-länderna inte skulle kunna hantera 

situationen själva. Det bästa vore helt enkelt om den tredje världen helt omfamnade den 

västerländska arbetskulturen och lät västvärlden bestämma vad som var nästa steg för länderna. 

En möjlighet är att det låter mer negativt än vad det var. Situationen i världen mellan väst och öst 

som jag tidigare nämnt måste ha skapat en hård ton och rädslan för att tredje världen skulle 

hamna i större fattigdom och då söka sig mot kommunismen skapade ett behov att hålla hög ton 

mot u-ländernas utveckling. Riksdagsledamot Nelander från Folkpartiet ansåg att en av biståndets 

38 Riksdagens Protokoll År 1962 Andra kammaren, fjärde bandet 1962, s. 154–8 
39 Riksdagens Protokoll År 1962 Andra kammaren, fjärde bandet 1962, s. 154–8 
40 Riksdagens Protokoll År 1962 Första kammaren, tredje bandet 1962, s. 117–121 
41 Se Said, Orientalism. 
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främsta fördelar var att bekämpa kommunismens spridning i världen.42 Att då låta u-länderna få 

förmycket inflytande och använda västländskt kapital för att då bygga en kommuniststat kan ha 

varit en skrämmande syn för motståndarna till kommunismen. 

2.4. Ekonomisk vinning 

Än så länge låter det som att biståndet är ren välgörenhet från industriländerna, tänker nu gå in på 

vad Sverige ansåg sig kunna få ut av sitt bistånd, detta i form av ekonomisk vinning. Åter 

kommer den globala marknaden in i bilden, svenskt näringsliv hade nu möjligheten att ta sig in i 

nya marknader som tidigare dominerats av kolonialherrarna. I och med detta blev världen mer 

konkurrenskraftig när fler och fler länder industrialiserades vilket skapade ett incitament för 

svenskt näringsliv att hitta nya kunder och nya möjligheter i den nya världen.43 

Att den ekonomiska aspekten fick sin plats i det svenska biståndet var en viktig fråga som 

fick stor plats i biståndspolitiken. Flertalet politiker uttryckte glädje över att Sverige äntligen tänkt 

fått upp ögonen för det kommersiella och industriella biståndet. Högerpartiets Hagberg menade 

att ”det kommersiella och industriella biståndet i flertalet fall är det för u-länderna effektivaste och mest 

nödvändiga.” 44. Samtidigt som Folkpartiets Per-Olof Hanson välkomnade att Sverige nu skulle 

stimulera de privata insatserna och investeringarna i utlandet, detta för att han ansåg att Sverige 

halkat efter resterande världen i denna fråga.45 Olof Palme var med i debatten om de 

kommersiella insatserna i utlandet, han tvivlade inte på att statliga stimulanser till det svenska 

näringslivet utomlands skulle ha stor betydelse för utvecklingsländerna men han var noga med att 

poängtera att statens stöd inte skulle skapas för att främja svensk export.46 Jag skrev tidigare att 

debatten om statligt stöd till svenskt näringsliv utomlands fick stor plats i debatten och vill 

verkligen understryka hur viktigt detta var, speciellt för högerpartierna. Deras lättnad av att detta 

fick en plats i biståndet går inte att undgå när man läser debatter om svenskt utrikespolitik och 

biståndspolitik.  

Vad menas då med statlig stimulans inom biståndspolitiken och varför denna iver och 

lättnad över att svenskt näringsliv nu skulle få hjälp att etablera sig utomlands? I och med 

koloniernas frigörelse och självständighet skapades ett ostabilt läge för det privata kapitalet att 

verka i tredje världen. När som helst skulle ett land kunna kastas in i ett ostabilt politiskt läge där 

en till exempel en kommunistkupp genomfördes och landets tillgångar nationaliserades. Ett annat 

42 Riksdagens Protokoll År 1962 Andra kammaren, fjärde bandet 1962, s. 177–8 
43 Statens Offentliga Utredningar 1962:12 – Aspekter på biståndet, s. 45–56. 
44 Riksdagens Protokoll År 1962 Första kammaren, första bandet 1962, s. 29. 
45 Riksdagens Protokoll År 1962 Första kammaren, tredje bandet 1962, s. 126–8 
46 Riksdagens Protokoll År 1962 Första kammaren, tredje bandet 1962, s. 128 
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scenario skulle kunna ha varit att ett inbördeskrig bryter ut och gör det omöjligt för utländska 

kapitalägare att bruka sin industri eller vad det nu kunde vara. Industriländerna hade då för att 

underlätta för sina egna näringsliv att verka i u-världen börjat dela ut exportkreditgarantier och 

skydd för utlandsinvesteringar. På så sätt behövde företagare eller kapitalägare inte sätta sig i en 

allt för stor riskzon om de hade tankar om att starta en fabrik i ett u-land, eftersom staten kunde 

garantera dem säkerhet i form av kapital. Att detta kallades bistånd var för att mottagarländerna 

gynnades av utländska investeringar bland annat genom nya jobb. 47 

Att det kommersiella fick en utökad roll inom svenskt biståndspolitik på 1960-talet berodde 

enligt utredningen på att det svenska stödet för sitt näringsliv hade halkat efter under 1950-talet, i 

jämförelse mot den industriella världen. 

 

Tabell 1. Statliga exportkreditgarantier i vissa länder 1957, i miljoner dollar. 

Land 1957 
Västtyskland 180 
Italien 15 
Schweiz 19 
Storbritannien 235 
USA 18 
Sverige 1 
Källa: Statens Offentliga Utredningar 1962:12 – Aspekter på biståndet. s. 43. 

 

Tabellen ovan visar skillnaden i vad ett fåtal industrialiserade länder betalade ut i garantier 1957, 

som vi tydligt kan avläsa låg Sverige långt ner på listan. Utredningen drar slutsatsen att de statliga 

exportkreditgarantierna påverkar Sveriges export till u-världen som under 1950-talet talet hade 

minskat en aning.48 Så för att motverka en nedåtgående trend inom den svenska exporten 

behövde staten gå in och ge stöd åt sitt näringsliv, precis som många av i-länderna redan gjorde 

och i mycket högre grad. Det är värt att tillägga att Sverige var till en början kritiska till garantier 

av investeringar utomlands, det kan också förklara den låga siffran som Sverige hade 1957. Den 

svenska synen på västerländskt bistånd i form av exportgarantier och skydd för 

utlandsinvesteringar var att risken för att utnyttja u-länderna och ta ifrån dem deras 

naturtillgångar var för stor. Genom att skydda sitt eget näringsliv för mycket riskerade man att 

förtrycka mottagarländernas egna näringsliv som då låg i sin vagga.49 Sveriges kritik mot 

resterande världens biståndspolitik är ämnet för nästa rubrik så mer än så tänker jag inte gå in på 

det just nu.  

47 Statens Offentliga Utredningar 1962:12 – Aspekter på biståndet, s. 45–56. 
48 Statens Offentliga Utredningar 1962:12 – Aspekter på biståndet, s. 65–66. 
49 Statens Offentliga Utredningar 1962:12 – Aspekter på biståndet, s. 45–56. 
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Odén och Wohlgemuth beskriver hur det svenska näringslivet reste ett mycket litet 

motstånd mot det svenska syftet som solidaritet i grunden, också hur det svenska biståndet 

utmärker sig självt mycket mot andra länder eftersom det inte var så kommersiellt styrt som i 

andra i-länder.50 Detta finner jag väldigt märkligt i deras text om svenskt bistånd. När proposition 

1962:100 läggs fram i den svenska riksdagen väcks det ett fåtal motioner mot propositionen. Av 

dessa handlar nästan alla om det kommersiella biståndet. Antingen så skall det ökas eller så ska 

Sverige samarbeta med OECD-länderna så det kommersiella biståndet kan bli så effektivt som 

möjligt.51 Jag bestrider inte att solidaritet är grundtanken i biståndet men att det svenska 

näringslivet inte stred emot det svenska biståndet är inte så konstigt när det utökades.  

Jag får en bild av att det kommersiella biståndet ständigt försöker framställas som för u-

ländernas bästa, aldrig att det genomförs bara för industriländernas skull. Detta i sig är inte så 

konstigt eftersom det förmodligen skulle vara svårt att argumentera för ett bistånd som hjälper 

givarlandet. Propositionen förklarar det kommersiella biståndet genom att inte bara 

mottagarlandet får ut något av bistånd utan även svenskt näringsliv.52 Statsutskottet som 

granskade propositionen beskriver det kommersiella biståndet som direkt betydelse för u-

ländernas ekonomiska utveckling, genom utländska investeringar.53  

Det är intressant hur bistånd kan ha en så bred tolkning som att sträcka sig till att innehålla 

ekonomiska skydd för givarlandets näringsliv. Som Odén och Wohlgemuth beskrev det så 

utmärkte sig det svenska biståndet som att inte vara kommersiellt styrt, i grunden i alla fall. Efter 

att ha läst utredning, proposition och debatt om biståndet så går det inte att undgå att den 

ekonomiska vinningen som Sverige skulle kunna göra i den underutvecklade världen var stor och 

att det började bli dåligt med tid att få in det svenska näringslivet på de nya marknaderna innan 

resterande länder hunnit före. Därför måste jag säga att den kommersiella delen i svenskt bistånd 

hade stor betydelse 1962. Nu har jag inte med några siffror på hur stor skillnaden blev i till 

exempel exportkreditgarantier men den siffran har ingen betydelse i denna undersökning. Här 

undersöks bara varför och vad för argument som fanns för en utbyggnad av svenskt bistånd. 

 

 

.  

2.5. Sveriges roll i den internationella biståndspolitiken 

50 Odén, Wohlgemuth 2006, s. 6, 19. 
51 Riksdagens Protokoll År 1962 Andra kammaren, fjärde bandet 1962, s. 153–4 
52 Proposition 1962:100 1962, s. 7–13. 
53 Statens Offentliga Utredningar 1962:12, 1962, s. 3 
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Vad var då Sveriges roll och vad gör Sverige så speciellt tillskillnad mot andra länder i den 

internationella biståndspolitiken?  

Som jag tidigare nämnt fanns en rädsla för att ostabiliteten och förtrycket av den tredje 

världen hotade världsfreden. De två storblocken som på olika sätt stred mot varandra om makten 

över den underutvecklade världen skapade ett behov av en tredje väg för de fattiga länderna att 

gå och inte behöva falla in i ledet bakom antingen väst eller östblocket. Det var denna plats som 

Sverige ansåg sig behöva fylla, tillsammans med andra neutrala länder och organisationer, som till 

exempel Förenta Nationerna.54 Enligt statsminister Erlander hade Sveriges befolkning nått en 

insikt om att småstater som Sverige skulle vara med och hjälpa till i det internationella samarbetet. 

Sverige hade också en ovanlig situation enligt Erlander eftersom landet inte hade varit en 

kolonialmakt men trotts det lyckats skapa högt välstånd.55 

Sveriges biståndsstrategi skulle gå ut på att ha ett så nära samarbete som möjligt med 

mottagarländerna, istället för att använda sig av en härskarteknik som svenskarna ansåg att den 

resterande givarvärlden nyttjade när de gav ut bistånd. Istället för att skicka med en lista med krav 

i samband med bistånd skulle Sverige istället erbjuda mottagarländerna stort inflytande över vart 

kapitalet skulle spenderas. Det fanns flera tankar med att dela ut bistånd på detta sätt. Först och 

främst skulle Sverige lära mottagarlandet att ta ansvar och inte bara lita på att givarlandet tar hand 

om allt åt dem. Genom att erbjuda mottagarlandet att vara med i biståndspolitiken skulle även 

landet genom Sverige få en röst i den internationella politiken, vilket var svårt för 

mottagarländerna som under andra ländernas bistånd hamnade under politiska och ekonomiska 

bindningar. 56 

Att mottagarländerna utnyttjades genom biståndspolitiken ansåg utredning var ett stort 

problem. Ett u-land kunde till exempel förlora rättigheten till sina egna naturresurser i samband 

med att ta emot bistånd. Mottagarländerna kunde inte ens få vara med i diskussionen om 

biståndets utformning utan istället ta skeden i vacker hand och vara tacksam över hjälpen.57 

Enligt den svenska uppfattningen var problemets kärna att finna fram en ordning, enligt vilken 
utländska fysiska och juridiska personer kunde hindras från att tillägna sig otillbörlig kontroll över 
ett lands vitala resurser, utan att därför utländskt kapital avskräcktes från att medverka i ett lands 
ekonomiska liv.58 

Sveriges syn på resterande världens biståndspolitik var så illa att tanken på att gå med i ett 

multilateralt biståndsprojekt skapade en rädsla att Sverige skulle förlora sitt goda anseende mot u-

54 Riksdagen Protokoll År 1961 Första kammaren 1961, s. 75–80. 
55 Riksdagens Protokoll År 1962 Andra kammaren, fjärde bandet 1962, s. 154–8 
56 Proposition 1962:100 1962, s. 1–9. 
57 Statens Offentliga Utredningar 1962:12 – Aspekter på biståndet, s. 45–56. 
58 Statens Offentliga Utredningar 1962:12 – Aspekter på biståndet, s. 52. 
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länderna. Detta anseende går ihop med den ekonomiska vinningen bakom biståndspolitiken, en 

rädsla att förlora möjligheten att nyttja de nya marknaderna som skapats. 59  Sverige ville inte 

förknippas med den resterande industrialiserade världen som ett girigt land som bara var ute efter 

egen vinning. Statsminister Erlander förstärker detta tydligare från en debatt om svensk 

utrikespolitik ”Sverige bör söka få bort föreställningen att svenskarna är ett folk som vill ha materiella fördelar 

utan att göra några egna insatser”60. Det fanns alltså ett behov inom svensk utrikespolitik att visa att 

Sverige inte bara sitter hemma på sina händer medan resten av världen tar människosläktet 

framåt. 

Svenska staten såg också ytterligare en roll för den svenska biståndspolitiken. Eftersom 

Sverige var ett litet land som hade en ekonomi som levde på export så ansåg staten att Sverige 

och u-världen kämpade för samma mål. Sverige kunde som ett litet men rikt land stå sig bättre 

mot den resterande rika världen, tillskillnad mot ett fattigt underutvecklat land. Sverige skulle då 

hjälpa andra exportkrävande länder med bistånd, men samtidigt skapa sig nya handelspartner som 

tillsammans Sverige skulle kunna jobba för att skapa en liberala handelspolitik som skulle gynna 

båda länderna. Genom Sveriges goda anseende, som svenska staten ansåg att Sverige hade, skulle 

landet kunna skapa goda relationer och samtidigt erbjuda mottagarländerna en röst i den 

internationella handelspolitiken. 61 

Sverige ansåg alltså att sin biståndspolitik var moralisk överlägsen resterande världen. Inga 

bundna bistånd med politiska och ekonomiska krav skulle ges ut. Kan tillägga här att det 

självklart inte slängdes ut pengar från Sverige, men med krav menar jag krav som gynnar 

givarlandet. Sveriges krav på en demokratiskt och social utveckling fanns alltid men 

mottagarlandet fick mer förtroende av Sverige än andra länder. Jag gillar hur studenterna Edqvist 

och Stenberg förklarar småstaters agerande i utrikespolitik. De menar att moral är småstaters 

kärnvapen och att det är genom moral istället för vapenmakt som småstater kan driva en agenda 

gentemot stormakter. 62 Jag tycker det är en bra beskrivning på hur Sverige agerar i 

biståndspolitiken, de slår ner resterande världens biståndspolitik i marken och hyllar sin egen som 

mest utredd, mest human mot mottagarländerna och som en tredje väg för u-länder att gå, bort 

från förtryck och förpliktelser. Sverige ville vara den Moraliska Stormakten.  

3.0. Slutsats 

59 Statens Offentliga Utredningar 1962:12 – Aspekter på biståndet, s. 45–56. 
60 Riksdagens Protokoll År 1962 Första kammaren, första bandet 1962, s. 38. 
61 Riksdagens Protokoll År 1961 Andra kammaren 1961, s. 104–123 
62 Edqvist, Stenberg 2006, s. 4–6 
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Syftet med denna undersökning var att undersöka den biståndspolitiska förändringen som skedde 

1962 i samband med proposition 1962:100. Den enligt Erlander största och viktigaste förändring 

i svensk politik på 1960-talet. Själva undersökningen gick ut på att få fram syften för förändringen 

och hur förändringen motiverades. För att svarar på detta ställde jag mig två frågor. Vad svensk 

biståndspolitik skulle åstadkomma efter 1962 och vad motiveringen var för att förändra 

biståndspolitiken.  

Slutsatsen kommer delas in i de fem olika kategorierna som jag använt mig av under 

undersökningens gång.  

Biståndets slutliga mål är det som lättast går att ta reda på när uppgiften är att just att reda ut 

vad syftet med svensk biståndspolitik skulle bli efter 1962. Sveriges biståndspolitik hade som 

slutmål att hjälpa de underutvecklade länder att komma på fötter, både nya länder som de gamla 

länderna. Biståndet skulle genom alla sina möjliga former bidra till en produktionsökning i 

mottagarlandet, samtidigt som landet skulle utvecklas politiskt demokratiskt och socialt.  

Världen globaliseras. Världen hade börjat genomgå en globalisering. Den industriella världens 

befolkning hade blivit mer och mer informerad av förhållandena i den fattiga världen, samtidigt 

hade den fattiga världens befolkning fått upp ögonen för vilken enorm skillnad det var mellan i- 

och u-länder. Den internationella solidaritet och västvärldens moraliska plikt hade omfamnats av 

den svenska befolkningen och satte igång ett drev bland, studenter, journalister, religiösa, 

fackföreningen och allt fler hade startat en slags folkrörelse som krävde att Sverige stod upp för 

den fattiga världen. Frihet, fred och välstånd, som västvärlden så helhjärtat omfamnat blev något 

som skulle spridas ut i världen. Samtidigt hotade neokolonialismen världsfreden, storblocken 

bråkade om de fattiga ländernas lydnad och åt vilket håll de skulle vända sig politiskt. Spänningen 

blev speciellt hög eftersom kärnvapen skulle kunna komma till användning, från båda sidor. 

Den underutvecklade världen behöver västvärlden. Den nya världen med nya fria stater som 

tidigare varit kolonier hade nu skapats. Västvärlden var inte längre i total kontroll över större 

delen av världen utan stod nu utanför landsgränsen och kollade på. Synen på u-ländernas 

förmåga att styra sig själva var väldigt låg och det sågs som en moralisk plikt för Sverige att hjälpa 

till. Västvärldens överlägsna kultur var det som behövdes för att sparka igång tredje världens 

föråldrade kultur där arbetsmoral var låg och en ekonomisk utveckling omöjlig. Utan den 

västerländska hjälpen i form av kapital och råd var risken stor att u-länderna gick djupare ner i 

fattigdom. 

Ekonomisk vinning. Sveriges biståndspolitik bestod självfallet inte bara av godhjärtade inslag 

som bara var till för att främja mottagarlandet. Det fanns en kommersiell syn på hela 

19 
 



biståndspolitiken där Sverige hade mycket att vinna. Med den globala marknaden och alla dess 

nya möjligheter behövde svenskt näringsliv snabbt med statlig skydd, likt resterande 

industriländers näringsliv. Denna fråga om exportgarantier och investeringsskydd fick en stor 

plats i debatten om propositionen. Detta var glädjande för många då Sverige var ett av de 

industriländer som halkat efter flertalet andra länder i att ge ut garantier på detta sätt. Att svenska 

näringslivet tog sig in på u-ländernas marknader sågs bara som bra för mottagarländerna, 

samtidigt som det skulle gynna svenskt export.  

Sveriges roll i biståndspolitiken. Sveriges ville välja en egen väg i biståndspolitiken på 1960-talet. 

Det ansågs att världsfreden var hotad i och med storblockens konflikter i den underutvecklade 

världen. Båda sidorna försökte få länderna på sin egen sida och det var inte lätt för fattiga stater 

att säga nej till diverse krav som kunde ställas när hjälp i form av bistånd skulle delas ut. Sverige 

ville då skapa en tredje väg för mottagarländerna, en väg som inte skulle sätta politisk eller 

ekonomisk press genom biståndet och samtidigt involvera u-länderna i biståndspolitik genom att 

ge de ansvar och en egen röst. Sverige ville skapa ett samarbete som gynnade både mottagaren 

som givaren. Svensk biståndspolitik ville gå så långt i detta spår att det gjorde det svårt för Sverige 

att arbeta med väst eller östblocket tillsammans i biståndspolitik. Istället ville Sverige använda sig 

av utökat bilateralt bistånd eller neutrala organisationer som FN. Den svenska biståndspolitiken 

framställdes som moralisk överlägsen mot resterande världen. En human biståndspolitik som 

skulle verka för mottagarlandet och inte gynna egna intressen, även om egna intressen gynnas 

genom det kommersiella biståndet. Sverige skulle bli den Moraliska Stormakten som banade 

vägen för en biståndspolitik uppbyggd för mottagarlandets bästa som värnade världsfreden och 

gjorde det möjligt för den tredje världen att inte exklusivt lägga sitt hopp på något av storblocken. 
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