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Abstract 

This thesis asks the question of which discourses are dominant for the concept development 

within Sweden’s policy for international development cooperation, specifically for the work 

of the Swedish International Development Cooperation Agency, Sida, and their collaboration 

with the private sector. The purpose is to find a temporary fixation of the different discourses 

behind the concept. The thesis presents four different discourses that are relevant to the field 

of development theory. These are: Development as Economic Growth, Development as 

Poverty Reduction, Development as Freedom and Development as Rights. To conduct the 

analysis, this thesis has looked at the four main policy documents regulating Sida’s work 

which are: Policy for Global Development from 2003, 2008 and 2012 and the Aid Policy 

Framework from 2014. To complement this material there have been two interviews, one with 

Sida and another with Volvo and the reports from Atlas Copco, H&M and Sandvik have been 

reviewed. The analysis of the material show that three discourses have been dominant: 

Development as Freedom, Development as Poverty Reduction and Development as Rights.  

Nyckelord 

Utveckling, svenskt utvecklingssamarbete, Sverige, Sida, diskurs, tillväxt, fattigdom, frihet, 

rättighet, näringsliv, företag  
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Inledning 

Utveckling som vad? Utveckling är ett ord som minst sagt används flitigt inom politiken. 

Inom internationell politik hör ordet ofta hemma där det talas om relationer mellan, vad som 

idag kallas utvecklade länder och utvecklingsländer. Begreppet finns också inom mänskliga 

rättigheter, då rätten till utveckling ses som en del av de mänskliga rättigheterna och uttrycks 

till exempel i olika internationella konventioner och deklarationer. I internationella 

konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna (IKESK) och i 

konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna (IKMPR) står i bådas första 

artikel att ”[a]lla folk har rätt till självbestämmande. Med stöd av denna rätt får de fritt 

bestämma sin politiska ställning och fritt fullfölja sin ekonomiska, sociala och kulturella 

utveckling.”1  

Begreppet utveckling används också inom internationella samarbeten från flera håll och med 

flera betydelser. Internationellt utvecklingssamarbete grundar sig historiskt, från början på 

slutet av andra världskriget och mer konkret efter krigsslutet, på tanken om ett nord och ett 

syd; i världen fanns en utvecklad del och en underutvecklad del. För att hjälpa den 

underutvecklade världen att uppnå samma utvecklingsnivå som den utvecklade tog de 

allierade, redan innan världskrigets slut, fram policydokument och skapade internationella 

biståndsorganisationer. Internationellt bistånd och bilateralt bistånd har sedan dess varit en 

större eller mindre del av staters utrikespolitik. Betydelsen av vad utveckling innebär och 

motiven för att främja utveckling har dock ändrats över tid och det finns ingen objektiv 

definition av vad utveckling innebär.  

I Sverige har bistånd för att utveckla de minst utvecklade länderna kanaliserats genom 

förvaltningen sedan 1952 och vissa har i backspegeln försökt tyda vad utveckling inneburit 

för svensk bistånds- /utvecklingssamarbete.2 Flertalet mål och bakomliggande idéer har 

kommit fram men vad konceptet innebär idag är fortfarande oklart.  

Biståndspolitikens innebörd är föränderlig precis som all annan politik. Ett nutida 

förhållningssätt till biståndet är att staten ska samarbetar med näringslivet för att skapa 

utveckling i utvecklingsländer och detta förhållningssätt gäller även för Styrelsen för 

                                                 
1 IKESK artikel 1 och IKMPR artikel 1, finns bland annat att tillgå: 

http://manskligarattigheter.dynamaster.se/sv/dokumentarkiv   
2 Exempelvis Odén; Degnbol-Martinussen. I likhet med Odén kan bistånd komma att användas trots att 

utvecklingssamarbete är det mest korrekta uttrycket. Detta på grund av, som Odén säger, att bistånd är så 

inpräntat i det vardagliga språkbruket. Se Odén, s. 9 

http://manskligarattigheter.dynamaster.se/sv/dokumentarkiv
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internationellt utvecklingssamarbete, Sida, i Sverige. Sidas arbete grundar sig i Politik för 

Global Utveckling, PGU. Där står att ”[s]venska företag bidrar genom handel och 

investeringar till att generera ekonomisk tillväxt bl.a. genom ökad sysselsättning, teknik- och 

kunskapsöverföring och ökade skatteintäkter”3. Vidare skriver Sida i sin presentation av 

samverkan med näringslivet att:  

Det övergripande målet för samverkan med näringslivet är densamma som 

gäller för det svenska utvecklingssamarbetet i stort – att skapa förutsättningar 

för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor […]. Näringslivet spelar 

en viktig roll för utvecklingen. Den skapar inte bara arbetstillfällen och bidrar 

till ekonomisk tillväxt, utan näringslivet är även viktig för att ta fram hållbara 

lösningar på globala utmaningar. Samverkan med näringslivet är viktigt för att 

Sida ska kunna bidrag till en mer rättvis och hållbar utveckling i världen och är 

inte bara ett verktyg för att främja tillväxt. Idén är att vi ska hitta sätt som 

bättre tar till vara på de kunskaper och resurser näringslivet har och att 

använda biståndsmedel som en katalysator för att åstadkomma mer och 

snabbare förändring i utvecklingsländer. Ytterst handlar detta om att påskynda 

kampen mot fattigdom.4 

I detta citat om Sidas verktyg för att genom näringslivssamverkan främja utveckling finns inte 

någon precis definition av vad utveckling innebär och på grund av begreppets vida och 

mångfacetterade innebörd finns därför ett behov av att genomföra en undersökning kring 

detta. Detta är det grundläggande syftet för denna uppsats. För att få svar på frågan om vad 

begreppet utveckling innebär, i kontexten för Sida och deras samverkan med näringslivet, 

genomförs i denna uppsats en diskursanalys. Den grundläggande motiveringen till val av 

metod är att den ger oss möjlighet att fästa begreppets mening i denna specifika kontext i 

relation till bakomliggande diskursers mening av begreppet utveckling. 

Syfte 

Undersökningens syfte är att söka ett, om än tillfälligt, fastställande av de olika diskurserna 

bakom begreppet utveckling i dagens bistånds-/ utvecklingssamarbete som Sverige främjar i 

och med Sida och deras samverkan med näringslivet. Detta för att söka svar på vad svensk 

                                                 
3 PGU2008, Sveriges Politik för Global Utveckling, Skr.2007/08:89, 2008, s. 23 
4 Sida1, http://www.sida.se/Svenska/Samarbetsparter/aktorsgrupper/Naringsliv/Samverkan-med-naringslivet/, 

besökt 2016-02-20 

http://www.sida.se/Svenska/Samarbetsparter/aktorsgrupper/Naringsliv/Samverkan-med-naringslivet/
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politik försöker uppnå med utveckling och kanske ge en fingervisning om åt vilket håll synen 

på utveckling förändras. 

Frågeställning 

Vilken eller vilka diskurser är dominanta i begreppet utveckling inom det svenska 

internationella utvecklingssamarbetet, specifikt för Sida och deras samverkan med 

näringslivet? 

För att svara på denna övergripande frågeställning söker undersökningen också svar på: 

- Vilka diskurser är relevanta för att beskriva meningen kring begreppet utveckling?  

- Hur kan dessa diskurser uttryckas?  

- Hur beskriver de aktuella aktörerna sin egen mening av utveckling?  

- Är diskurserna överlappande i undersökningsmaterialet eller är en eller några 

diskurser mer dominant? 
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Teori- och diskursanknytning och tidigare forskning 

Tidigare forskning 

Att internationellt utvecklingssamarbete styrs av olika diskurser som ger mening till vad 

utveckling är visar sig även i tidigare forskning. Nedan följer ett axplock av denna tidigare 

forskning. 

Emma Mawdsley undersöker i sin artikel ”DFID, the Private Sector and the Re-centring of an 

Economic Growth Agenda in International Development” hur ekonomisk tillväxt igen blivit 

det primära syftet och tillvägagångssättet för internationellt utvecklingsarbete inom 

Storbritanniens nationella organisation för bistånd, DFID.5 Hon menar, precis som Bertil 

Odén och John Degnbol-Martinussen, att ekonomisk tillväxt alltid funnits med i de 

kringliggande diskurserna men att den under lång tid varit underordnad andra 

utvecklingsdiskurser.6 Mawdsley menar att diskursen kring internationellt 

utvecklingssamarbete har förändrats från att på 1980-talet handla om strukturella 

anpassningsprogram, under 1990-talet och början av 2000-talet handla om biståndseffektivitet 

till att idag handla om ekonomisk tillväxt. Hon menar vidare att DFID:s arbete från 1990-talet 

till början av 2010-talet styrdes av diskursen om fattigdomsbekämpning men att denna 

ledande diskurs fick ge vika för diskursen om ekonomisk tillväxt då Eurokrisen blev ett 

faktum. Pengarna för utvecklingssamarbetet kunde inte längre, eller i alla fall inte till samma 

grad, finansieras av staten utan ett bredare partnerskap behövdes. Detta menar Mawdsley är 

en av de starka anledningarna till att den privata sektorn engagerats i Storbritanniens 

internationella utvecklingssamarbete. Dagens syn inom internationellt utvecklingssamarbete 

är att ekonomisk tillväxt är en ”central förutsättning för ’utveckling’”.7 En problematik som 

hon dock ser är att målet om utveckling fått stå tillbaka för målet om ekonomisk tillväxt och 

att sambandet mellan ekonomisk utveckling idag inte är bevisat inom utvecklingspolitikens 

strategier.8 Mawdsley fortsätter och menar att samverkan mellan den privata sektorn och 

internationella biståndsorganisationer kan, genom goda strukturer och policys, ha en positiv 

inverkan på utvecklingsindikatorer. Men hon menar också att, det för de olika aktörerna tillåts 

finnas olika uppfattningar om vad utveckling och dess indikatorer är. En indikation till hennes 

                                                 
5 Mawdsley, Emma, ”DFID, the Private Sector and the Re-centring of an Economic Growth Agenda in 

International Development”, Global Society, 2015, 29:3, s. 339 
6 Mawdsley, s. 345; Odén, Bertil, Biståndets idéhistoria: Från Marshallhjälpen till millenniemålen, 

Studentlitteratur AB, Lund, 2006, s. 75, 148; Degnbol-Martinussen, John, Aid: Understanding international 

development cooperation, Zed Books, London, 2003, s. 25, 53 
7 Mawdsley, s. 343, översatt av författare, citat i original: ”central and prior condition for ’development’”.  
8 Mawdsley, s. 345 
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uppfattning om vad utveckling är kan dock ses i hennes påstående om att ekonomisk tillväxt 

är en viktig komponent för utveckling och att den privata sektorn i sig är en viktig aktör för att 

uppnå vad hon kallar för ett värdigt liv. 9 Mawdsley menar att den nuvarande dominanta 

diskursen för Storbritanniens internationella utvecklingssamarbete inte är utveckling utan 

ekonomisk tillväxt. Storbritanniens biståndsorganisation menar att ekonomisk tillväxt leder 

till utveckling, detta visar sig både i de strategier och i de tal som Mawdsley undersökt men 

också genom den privata sektorns engagemang. Mawdsley menar dock att sambandet mellan 

ekonomisk tillväxt och utveckling inte är etablerat.10 

Lars Löfquist undersöker begreppet utveckling och dess koppling till tillväxt på ett brett plan. 

I hans bok Tillväxtens framtid använder han ”någon typ av samhällelig förbättring eller 

framsteg” som definition för utveckling.11 Han menar att utveckling är ett värdeladdat 

begrepp och bör därför analyseras utifrån etiska frågeställningar.12 Löfquist utgår från att 

fattigdom är den situation som utvecklingsetiken ska analysera, och även att det finns flera 

sätt att angripa problematiken kring fattigdom menar Löfquist att problematiken i sig är en 

etiskt sådan.13 

Innan de etiska perspektiven på fattigdom tillämpas, för Löfquist en diskussion om begreppet 

utveckling. Han diskuterar om utveckling kan likställas vid framsteg och menar att dessa två 

inte behöver vara samma sak, att göra framsteg bygger på tanken om att något kan bli bättre 

eller sämre, vilket i sin tur beror på normativa ställningstaganden om vad dessa är. Utveckling 

kan innebära ekonomisk tillväxt, vilket säger något om den aggregerade ökningen av kapital 

men inget om hur omfördelningen av kapitalet ser ut. Utveckling kan också innebära en ökad 

respekt för mänskliga rättigheter uttryckta i den universella deklarationen om de mänskliga 

rättigheterna men det säger lite om möjligheterna för människor att tillämpa dem.14 Vidare 

behöver inte utveckling innebära rättvisa, eftersom rättvisa enligt Löfquist handlar ”främst om 

hur olika typer av ojämlikhet kan legitimeras”.15 Frågan om utveckling kan således stå 

oberoende från frågan om rättvisa, men han menar också att fattigdom är en form av orättvisa 

då fattiga inte har samma möjligheter att uppnå ”icke-fattigdom”.16  

                                                 
9 Mawdsley, s. 345-346 
10 Mawdsley, s. 357 
11 Löfquist, Lars, Tillväxtens framtid, 2010, Studentlitteratur, Elanders Hungary Kft, Ungern, s. 9 
12 Löfquist, s. 11-12 
13 Löfquist, s. 14, 26 
14 Löfquist, s. 18-19 
15 Löfquist, s. 34 
16 Löfquist, s. 43 
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Charlotte Lundqvist, Sanna Persson och Linn Rådström genomförde 2008 en liknande 

undersökning som denna17. Med titeln Diskursernas kamp använder de sig av kritisk 

diskursanalys för att besvara frågeställningarna Hur ser regeringen på utveckling, fattigdom 

och bistånd utifrån PGU 2002 samt 2007? och Har det skett en förändring, över tid, mellan 

de diskurser som vi identifierar i de två PGU dokumenten?. Genom sin analys ser gruppen att 

fyra diskurser är framträdande inom PGU 2002 samt 2007; en fattigdoms- och 

rättighetsdiskurs, en nyliberal diskurs, en säkerhetsdiskurs och en diskurs om Sverige som 

norm. De finner att en förändring har skett då ett eurocentriskt perspektiv har fått större 

utrymme i PGU 2007.18 

Deras slutsats är att flera oförenliga diskurser finns kring begreppen utveckling, fattigdom och 

bistånd, och att kampen där emellan är en ideologisk kamp. Undersökningsfrågan i Lundqvist, 

Persson och Rådström är som skrivet liknande denna, det är därför relevant att påpeka 

uppsatsernas skillnader. För det första använder sig Lundqvist, Persson och Rådström sig av 

en kritisk diskursanalys, och uppsatsens syfte är (vilket är tydligt i deras frågeställning) att 

påvisa eventuella förändringar mellan diskurserna. Detta görs inte i denna uppsats utan vi 

söker här istället en tillfällig fixering av diskurserna. För det andra använder sig denna uppsats 

delvis av annat undersökningsmaterial. Policyn, Politik för Global Utveckling är grunden för 

svenskt biståndsarbete och för Sida och används således även här. Men denna uppsats går 

också vidare och ser till ett av Sidas specifika verktyg för utvecklingsarbetet: deras samverkan 

med näringslivet. För det tredje används i denna uppsats andra diskurser för att skapa mening 

till begreppet utveckling. Trots skillnaderna finns fördelar med att ta del av Lundqvist, 

Persson och Rådströms uppsats, bland annat påvisar det relevansen av att använda sig av en 

diskursanalytisk metod och kan också visa på skillnader mellan slutsatser, vilket kan vara 

grund för vidare diskussion och forskning.  

  

                                                 
17 Lundqvist, Charlotte; Persson, Sanna; Rådström, Linn, Diskursernas kamp – en diskursanalys av Sveriges 

Politik för Global Utveckling, Statsvetenskapliga institutionen, Lund, 2008 
18 Ibid.  
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Framstående diskurser 

Utveckling som ekonomisk tillväxt 

Under 1950- och 1960-talen var utvecklingsteorierna starkt influerade av nationalekonomiska 

teorier om tillväxt. Ekonomisk tillväxt och utveckling var synonymer.19 Den grundläggande 

beskrivningen av världen var att det fanns en underutvecklad del och en utvecklad del, och 

skillnaden däremellan var vilken typ av ekonomi som fanns i samhällena. Inom den 

underutvecklade världen menade nationalekonomerna att en traditionell och stagnerad 

ekonomi var framträdande, medan den utvecklade ekonomin drevs av tillväxt och 

modernisering.20 En grundläggande syn på tillväxt och modernisering inom ekonomin 

utvecklades av ekonomhistorikern Walt W. Rostow. Han menade att alla samhällen kunde 

identifieras av deras ekonomiska dimension, och att dessa kunde delas in i fem kategorier som 

också kom att stå för utvecklingsprocessen. Kategorierna är (1) det traditionella samhället, (2) 

genomgångsfasen, (3) take-off mot en självförsörjande tillväxt, (4) mognadsfasen och (5) 

masskonsumtionssamhället. Dessa sätt att benämna ett samhälles situation hänvisar till denna 

syn på utveckling.21 Bakgrunden till att tron på tillväxt som svar till varför den utvecklade 

delen av världen hade just utvecklats, menar Clunies-Ross et. al. ligger i flera internationella 

händelser. Den första av vilka är den ekonomiska depressionen under 1930-talet. Stater såg 

sig handfallna inför den kris deras ekonomi och folk stod inför, vilket ledde till en 

omvärdering av traditionella ekonomiska förhållningssätt.22 En annan internationell orsak till 

varför tillväxt blev en central utvecklingsteori var de tidigare koloniernas självständighet. 

Nationalekonomerna såg det som självklart att den materiella tillväxten skulle ske automatiskt 

i och med självständigheten.23 Det fanns sedan ett oförstånd kring att detta inte skedde och en 

vilja att förstå det. För ekonomernas del var komponenter som behövdes för tillväxt 

tillgängliga: teknologi, kunskap och investeringar var alla flyttbara och skulle således kunna 

flyttas och skapa utveckling direkt i dessa länder, men då utveckling inte skedde förstod 

utvecklingsteoretiker och politiker att ett nytt sätt att förhålla sig till tillväxt i länder som 

ansågs vara underutvecklade behövdes.24  

                                                 
19 Odén, s. 49 
20 Odén, s. 49 
21 Todaro, Michael P., Smith, Stephen C., Development Economics, tionde upplagan, Pearson Education 

Limited, Essex England, printed in USA, 2009, s. 111 
22 Clunies-Ross, Anthony; Forsyth, David; Huq, Mozammel, Development Economics, The McGraw-Hill 

Companies, Inc., UK, Glasgow, 2009, s. 32 
23Clunies-Ross et. al., s. 8  
24 Clunies-Ross, et al. s. 9 
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De nya förhållningssätten utvecklades till ekonomiska utvecklingsteorier av 

nationalekonomer och är fortsatt aktuella idag. Om vi ska försöka förstå vad utveckling som 

tillväxt innebär behöver vi därför undersöka vad teorierna säger. I enlighet med syftet för 

denna uppsats ska inte teorierna undersökas för att förstå de ekonomiska modellerna, utan för 

att visa på hur utveckling uttrycktes genom teorierna.   

Den neoklassiska ekonomiska teorin grundar sig i nationalekonomen John Maynard Keynes 

som förklarade hur ekonomier på kort sikt kunde uppnå en jämvikt mellan arbetskraften och 

kapital för att undvika den massarbetslöshet som rådde under krisåren på 1930-talet.25 När en 

ekonomi hamnat i jämvikt har utbud och efterfrågan möts och priserna stabiliserats, i denna 

jämvikt finns då inte möjlighet till tillväxt utan att ekonomins förutsättningar förändras. Detta 

är relevant för hur nationalekonomerna såg på den underutvecklade delen av världen. Gunnar 

Myrdal menade att dessa länder fastnat i en låg ekonomisk jämvikt, en fattigdomsfälla och det 

fanns inte möjlighet till någon tillväxt i dessa länder av egen kraft. För att uppnå den 

utvecklade världens nivåer av tillväxt, och således utveckling, behövdes investeringar.26  

En av de första modellerna för att påvisa detta är Harrod-Domarmodellen. Enligt denna ska 

stagnationen i en jämviktsekonomi, fattigdomsfällan, brytas genom ett ökat sparande och 

därmed ökade investeringar27 som ska öka produktionen.28 När detta inte var möjligt i 

underutvecklade länder var utländska investeringar, lån eller just bistånd de alternativ som 

kvarstod.29 I denna modell kan investeringarna och produktionen pågå i oändlighet. Modellen 

saknade dock komponenten kapital, vilken Robert Solow la till i sin modell. I Solowmodellen 

beror tillväxt på relationen mellan å ena sidan investeringar och å andra sidan arbetskraft och 

kapital. En viktig skillnad från Harrod-Domarmodellen är att investeringar inte har en 

långsiktig inverkan på tillväxten. Om ökningen av investeringar är högre än arbetskraftens 

ökning läggs investeringarna på kapitalet och då ökar produktionen och tillväxt sker.30 Det 

fanns också olika diskussioner om hur planeringen av dessa investeringar skulle se ut. 

Diskussionen fördes mellan å ena sidan balanserade ekonomier, där investeringarna skulle ske 

inom alla industrier och ge ekonomin en så kallad big push, och å andra sidan obalanserad 

ekonomi vilket innebar att staten skulle investera i sådant som skulle ge företagen och 

                                                 
25 Bigsten, Arne, Utvecklingens ekonomi och politik, Studentlitteratur, Malmö, 2011, s. 49 
26 Odén, s. 49-50, Bigsten, s. 49 
27 I nationalekonomiska termer är sparande och investeringar samma sak.  
28 Förhållandet mellan produktion och investeringar anses vara linjärt i denna modell.  
29 Bigsten, s. 52, Odén, s. 49 
30 Bigsten, s. 52-54 
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marknaden incitament för att göra egna investeringar, de initiala investeringarna från staten 

skulle alltså skapa en uppmuntrande miljö för vidare investeringar.31 Men i Solowmodellen 

antas ökningarna av komponenterna investeringar, kapital och arbetskraft ske i avtagande takt, 

vilket innebär att ekonomin naturligt når en nivå där komponenterna växer i samma avtagande 

takt och ekonomin hamnar i jämvikt igen. För att komma ur denna jämvikt behövs något 

annat än i Harrod-Domarmodellen. I Solowmodellen är det tekniska framsteg som kan ge 

ekonomin den skjuts den behöver för att dra igång tillväxten igen.32 Solowmodellen förklarar 

dock inte vad tekniska framsteg innebär utan tillväxt på sikt beror på en exogen faktor. Det 

visar sig i senare forskning att en skillnad mellan de utvecklade och underutvecklade länderna 

var graden av utbildning. I denna nya tillväxtmodell åtskildes fysiskt kapital och från  

humankapital och tillväxten blir beroende av var investeringarna läggs. I likhet med Harrod-

Domarmodellen beror alltså tillväxten på investeringar, men den nya tillväxtmodellen kräver 

också tekniska framsteg. Genomförs investeringar i humankapital har ekonomin möjlighet till 

tillväxt och därtill ökar också möjligheterna till tekniska framsteg.33  

En sista och viktig del av den neoklassiska ekonomiska utvecklingsteorin är den om den 

dualistiska ekonomin. W. Arthur Lewis menade att underutvecklade länders ekonomier 

bestod av två sektorer: en traditionell, ofta jordbruksbaserad och stagnerad sektor, och en 

modern, kapitalistisk och initiativrik sektor. Lönen är den viktiga faktorn för arbetskraften. 

Inom den traditionella sektorn menade Lewis att lönen delades mellan exempelvis 

familjemedlemmar oberoende av vinst eller prestation medan lönen i den moderna sektorn 

ställdes till arbetskraftens marginalprodukt. Så länge det finns ett överflöd av arbetskraft i den 

traditionella sektorn kan den modern sektorn rekrytera personal till samma minimilön som 

den i den traditionella sektorn. Eftersom den moderna sektorn drivs av kapitalism, det vill 

säga, vinst är målet och den traditionella sektorn som sådan inte gör vinst, är det den moderna 

sektorn som har möjlighet att göra investeringar. Dessa investeringar ger möjlighet till utökad 

produktion och behovet av mer arbetskraft ökar. När arbetskraften börjar sina inom den 

traditionella sektorn måste den moderna sektorn höja sina löner för att locka till sig mer 

arbetskraft för att fortsätta öka sin produktion och vinst. Tillväxten i denna teori är också 

beroende av investeringar men ska i denna teori riktas mot den moderna sektorn.34 I efterhand 

har det dock visat sig att Lewis modell praktiskt inte stämde, bland annat då arbetskraften inte 

                                                 
31 Odén, s. 50 
32 Bigsten, s. 55 
33 Bigsten, s. 55-59 
34 Bigsten, s. 63-67, Odén, s. 50-51 
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är utbytbar mellan sektorerna, exempelvis kräver en modern sektor en högre utbildad 

arbetskraft. Dock var Lewis tanke om den dualistiska ekonomin så inflytelserik under 

perioden av utvecklingsteoriernas början så att uteslutandet av den vore att utesluta en viktig 

komponent för att kunna förstå hur utveckling kan definieras som tillväxt.35 

Utveckling som fattigdomsbekämpning 

Kritiken som den nationalekonomiska diskursen om vad utveckling innebär har fått ta emot 

handlar bland annat om att den inte inriktar sig på de människor som behöver utveckling – de 

fattiga. Inom denna diskurs då utveckling handlar om fattigdomsbekämpning finns två 

relevanta spår: en tidigare och en senare diskurs. Distinktionen mellan den tidigare och senare 

diskursen görs främst för att göra biståndshistorien rättvisa. Den tidigare diskursen om 

utveckling som fattigdomsbekämpning grundar sig i en kritisk världssyn där främst den 

klassiska moderniseringstanken om att uppnå ett västerländskt samhällstillstånd kritiserades. 

Denna utgångspunkt överfördes inte till den senare diskursen, vilken inte intar en lika kritiskt 

syn på världen. Då en gemensam grundläggande syn på utveckling som 

fattigdomsbekämpning finns i båda perioderna har jag därför ändå valt att hantera de två olika 

perioderna som en gemensam diskurs.  

Tidigare perioden för diskursen om utveckling som fattigdomsbekämpning 

Den tidigare perioden utgår från tiden då diskursen tog början, nämligen 1970-talet. Under 

denna tid var det många som vände sig emot tanken att utveckling endast innebar ekonomisk 

tillväxt. Omfördelning av kapital och resurshantering blev två generella begrepp för många 

samhällen och också inom utvecklingspolitiken, men det var också en diskurs som kritiserade 

den etablerade västcentrerade synen på utveckling. 36 Många menade att 

moderniseringstanken som följt betydelsen av utveckling som ekonomisk tillväxt grundade 

sig i att alla stater skulle utvecklas mot samma mål, nämligen det västerländska. Detta menar 

Jan Nederveen Pieterse beror på att de västerländska staterna, främst Storbritannien varit de 

med makt att kunna definiera vad modernt och utvecklat innebar. Uppdelningen av världen 

menar Nederveen Pieterse grundar sig i evolutionismen och på 1800-talets indelning av 

världen som antingen civiliserad och ociviliserad och framsteg definierades utifrån 

deterministisk tanke om en teleologisk syn på utveckling. Denna moderniseringsteori och syn 

på utveckling som ekonomisk tillväxt tog fart efter andra världskriget och vid biståndets 

                                                 
35 Bigsten, s. 67 
36 Odén, s. 73 
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historiska start.37 Att teorin om utveckling som ekonomisk tillväxt centrerades kring 

moderniseringstanken kritiserades på 1970-talet som ohistorisk eftersom den utelämnade vad 

de menade var orsaken till uppdelningen av en utvecklad och underutvecklad del skedde från 

början. Det började diskuteras att de utvecklade endast kunnat bli just utvecklade eftersom de 

hade sina kolonier eller den underutvecklade delen i världen att utnyttja för egen vinning. I 

denna klassiska världssystemsbild med en periferi och ett centrum kom också utveckling att 

betyda något nytt. För om utveckling byggde på den teleologiska tanke som tidigare 

dominerat skulle de underutvecklade länderna också behöva utnyttja någon för att själva 

uppnå utveckling.38 Denna syn var något som beroendeskolan, neo-marxistiska teoretiker och 

strukturalisterna vände sig emot. Utveckling innebar inte längre en ackumulerad tillväxt utan 

kom att innebära att de fattigas situation skulle förbättras vilket innebar en fördelning av de 

nya resurser som till exempel ekonomisk tillväxt eller bistånd kunde ge. Fokus låg inte längre 

på att utveckling skulle innebära ett visst västerländskt ekonomiskt eller marknadsmässigt mål 

utan skulle istället definieras i de underutvecklade länderna själva. Inom svensk politik kom 

detta att heta ”Bistånd på mottagarens villkor”.39 Utvecklingsstrategierna kännetecknas i 

denna diskurs som direkt förankrade till de fattiga, utveckling innebar jordbruks- och 

lantbruksreformer och tillgängligheten till sociala skyddsnät. Strukturalisterna menade att 

anledningen till varför de utvecklade länderna hade haft möjlighet att utvecklas var för att de 

underutvecklade länderna endast exporterade råvaror billigt till de utvecklade länderna som 

själva förädlade råvarorna och sålde dem för mer än vad råvarorna kostade. Därför är det 

också centralt inom denna diskurs att utveckling innebär inhemsk och nationell 

industrialisering och ett behov för de underutvecklade länderna att avskärma sig från de 

utvecklade ländernas maktposition på den internationella industrimarknaden.40 Denna 

breddning av utvecklingens betydelse innefattade inte bara de som var kritiska till den 

klassiska nationalekonomiska tillväxtteorin, utan även nationalekonomer började ifrågasätta 

om ekonomisk tillväxt automatiskt ledde till utveckling. Detta gjorde att utveckling som 

fattigdomsbekämpning även kommit att kallas ”fattigdomsinriktad tillväxt”.41 

                                                 
37 Nederveen Pieterse, Jan, Development Theory, Sage Publications Ltd, Nottingham, 2001, s. 18-20 
38 Nederveen Pieterse, s. 24 
39 Odén, s. 73, 76 
40 Odén, s. 74 
41 Odén, s. 75 
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Senare perioden för diskursen om utveckling som fattigdomsbekämpning 

Även om den fördelningsinriktade tanken om utveckling som fattigdomsbekämpning tappade 

popularitet under 1980-talet hade tanken om ”bistånd på mottagarens villkor” gett upphov till 

att synen på mottagarens ägandeskap av utvecklingsfrågan tagit sig vidare in i den senare 

fortsättningen av diskursen om utveckling som fattigdomsbekämpning.42  

När fattigdomsbekämpning åter blev en framstående diskurs för utveckling hade sambandet 

mellan demokrati, mänskliga rättigheter, god samhällsstyrning och fattigdomsminskning 

framhävts. Tillväxt var fortfarande den grundläggande definitionen av utveckling men i och 

med sambandet mellan samhällsstyrning och utveckling menar Odén, att utveckling innebar 

mer sofistikerade tillväxtteorier. Inom denna diskurs för utveckling blir till exempel 

humankapital en central komponent och lika så utvecklingseffektivitet. Det handlade om att 

minska fattigdomen på ett så effektivt sätt som möjligt och detta innefattade demokratiska och 

icke-korrumperade samhällen med demokratiska värderingar och en god ekonomisk politik.43 

I denna era skapades också de internationellt styrande dokumenten som kom att sätta prägel 

på utvecklingssamarbetet i många år framöver. Främst är de åtta utvecklingsmålen, 

Milleniemålen, som 147 av världens ledare kom överens om 2000. Dessa var:  

1. Halvera jordens fattigdom och hunger 

2. Se till att alla barn får gå i grundskola 

3. Öka jämställdheten mellan kvinnor och män 

4. Minska barnadödligheten 

5. Förbättra mödrahälsan 

6. Stoppa spridningen av hiv och aids 

7. Säkra en hållbar utveckling 

8. Öka samarbetet kring bistånd och handel44 

Budskapet om vad utveckling var för något hade konkretiserats och prioriteras ner till några 

gemensamt överenskomna mål med ett slutdatum år 2015. Tydligt är 

fattigdomsbekämpningens första plats i utvecklingsagendan men agendan förde också med sig 

krav på effektivisering av bistånd och framgångar, så kallad god samhällsstyrning och 

partnerskap.45  

                                                 
42 Odén, s. 88 
43 Odén, s. 110-114 
44 MDG, Millenniemålen, http://www.millenniemalen.nu/malen-2/, besökt 2016-04-05 
45 Cornwall, Andrea och Brock, Karen, ”What do buzzwords do for development policy? a ciritical look at 

‘participation’, ‘empowerment’ and ‘poverty reduction’”, Third World Quarterly, 26:7, s. 1049-1051 

http://www.millenniemalen.nu/malen-2/
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Utveckling hade kommit att ha en moralisk dimension som tidigare saknats. Löfquist menar 

att fattigdom ska ses som ett etiskt problem där alla andra perspektiv, som ekonomi, kunskap 

eller liknande, måste vara underordnat det etiska perspektivet och vidare menar Cornwall och 

Brock att milleniemålen representerar och syftar till en moralisk sida av denna 

utvecklingsdiskurs. 46 Överenskommelsen om att dessa mål var gemensamma för världens 

ledare och stater, menar Cornwall och Brock, presenterades som mer än en politisk vilja, det 

var ett moraliskt åtagande som beskriver utvecklingsdiskursen.47 De skriver,  

With the mantle of moral credibility that they lend, they [the millennium goals] 

are both symbol and product of the new concensus.48 

15 år efter att detta moraliska åtagande gjorts fortsatte diskursen och processen för det 

internationella utvecklingssamarbetet. Vissa mål hade uppnåtts, som till exempel målet om att 

halvera fattigdomen, och dessa mål behövde vidareutvecklas. Detta medan andra mål inte 

hade uppnåtts och dessa behövde därför stärkas. En ny utvecklingsagenda som konkretiserade 

och prioriterade vad utveckling innebär skapades och i september 2015 kom världens länder 

överens om de nya utvecklingsmålen. Målen för hållbar utveckling (SDGs) från 2015 blev:  

1. Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt  

2. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt 

främja ett hållbart jordbruk  

3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar  

4. Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja 

livslångt lärande för alla  

5. Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt  

6. Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla  

7. Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi 

för alla  

8. Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv 

sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla  

9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar 

industrialisering samt främja innovation  

10. Minska ojämlikheten inom och mellan länder  

11. Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara  

12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster  

13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess 

konsekvenser 

                                                 
46 Löfquist, s. 26; Cornwall och Brock, s. 1049 
47 Cornwall och Brock, s. 1048 
48 Cornwall och Brock, s. 1050 
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14. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar 

utveckling  

15. Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, 

hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka 

markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald  

16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla 

tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner 

med ansvarsutkrävande på alla nivåer  

17. Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar 

utveckling.49 

Åter igen är fattigdomsbekämpningen överst på listan över de prioriterade utvecklingsmålen, 

som ska uppnås 2030. I sin rapport om utvecklingen i världen visar FN tydligt att ekonomisk 

tillväxt fortsätter vara ”en avgörande del av begreppet utveckling” men förtydligar också 

tillväxtens betydelse genom att säga att ekonomisk tillväxt är en ”avgörande faktor för 

utveckling”.50 Igen kan vi se till Cornwall och Brock då de menar att utvecklingens moraliska 

grund och syfte visas i milleniemålen men hur dessa mål ska uppnås förtydligas i den strategi 

som kommit att kallas Poverty Reduction Strategy Papers, PRSP; att minska fattigdomen är 

denna utvecklingsperiods instrument för att uppnå utveckling.51  

Målen och strategierna visar på att utveckling nu har breddats till att betyda mer än tillväxt; 

att fokus ligger vid att fattigdomen ska minska. Till detta hör också konceptet hållbar 

utveckling i de nya utvecklingsmålen, som innebär att den utveckling som sker också ska 

komma nästkommande generationer till godo.52   

En tydlig skillnad från tidigare perioden om utveckling som fattigdomsbekämpning är att den 

senare innehåller ett stort mått av samarbete mellan länder. I den tidigare diskursen var 

självständighet och den egna industrin central för ett underutvecklat lands 

utvecklingsförmåga. I denna är samarbete mellan biståndsländer och mottagarländer 

essentiellt men det underutvecklade landet har fortfarande huvudansvaret för 

utvecklingsstrategier och mål.53  

                                                 
49 Globala målen, http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/, besökt 2016-04-05 
50 UNDP, Blir världen bättre?, FN:s utvecklingsprogram UNDP, Katrineholm, 2016, kursiv betoning av 

författaren. 

51 Cornwall och Brock, s. 1049 
52 SDGs, https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld, besökt 2016-03-17 
53 Odén, s. 113-114; Parisdeklarationen, tillgänglig via: 

http://www.regeringen.se/contentassets/520d184a44e74ee19fcd97c67c59979e/the-paris-declaration-on-aid-

effectiveness-2005-and-the-accra-agenda-for-action-2008, besökt 2016-03-17 

http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
http://www.regeringen.se/contentassets/520d184a44e74ee19fcd97c67c59979e/the-paris-declaration-on-aid-effectiveness-2005-and-the-accra-agenda-for-action-2008
http://www.regeringen.se/contentassets/520d184a44e74ee19fcd97c67c59979e/the-paris-declaration-on-aid-effectiveness-2005-and-the-accra-agenda-for-action-2008
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Utveckling som frihet 

Inkomst och tillväxt må ha dominerat den nationalekonomiska innebörden av begreppet 

utveckling, trots vissa breddningar som beskrivet ovan. Men nationalekonomen Amartya Sen 

breddade begreppet ännu mer och på ett mer teoretiskt plan då han utvecklade teorin om 

utveckling som frihet. Hans utgångspunkt är att inkomst och tillväxt inte är målet med 

utveckling utan kan vara ett medel för att uppnå utveckling. Denna tanke är inte ny i sig, 

Aristoteles förespråkade den också då han menade att ”rikedom inte är det goda vi är på jakt 

efter. Den behövs bara till något annat.”54 Misstaget många gör, menar Sen, är att de ser 

människor som medel för att uppnå produktion utan att se till deras egenvärde i sig själva. 

Han använder sig av Immanuel Kants syn på människan i hennes duala innebörd, både som 

mål eller ”ends” i sig själva och som medel för att uppnå andra mål.55 Det Sen vill lägga fram 

är vikten av ”relationen mellan inkomster och vad vi får ut av dem, mellan varor och 

förmågor [capabilities], mellan vårt ekonomiska välstånd och vår möjlighet att leva det liv 

som vi skulle vilja leva.”56 Denna förmåga att själva ha friheten att leva det liv en vill leva är 

centralt i Sens begrepp om frihet och att bristen av detta innebär fattigdom. Sen menar bland 

annat att fattigdom inte endast kan mätas i låg eller brist av inkomst, utan också det som 

denna brist av pengar medför.57 Det exempel som han tar upp i frågan om vem som är 

fattigast beskriver hur människor i delstaten Kerala är fattigare i ekonomiska termer än 

afroamerikaner i USA men medellivslängden för människor i Kerala är högre än för 

afroamerikaner i USA.58 ”Fattigdom ses som en förlust i grundläggande förmågor snarare än 

enbart som låginkomst.”59 Med detta sagt, utesluter Sen inte vad inkomst och en förhöjd 

sådan kan innebära för en människas liv och att det är en del av utveckling, men han lägger 

fokus på det som pengarna kan innebära i form av vilka friheter och förmågor pengarna bidrar 

till.60 Enkelt uttryckt är utveckling ur detta perspektiv ”de mänskliga friheternas expansion” 

eller att ”utveckling kan ses som en process där människors reella friheter vidgas”61.  

                                                 
54 Sen1, Sen, Amartya, ”Development as Capability Expansion”, Journal of Development Planning, 1989, s. 41, 

tillgänglig via: 

http://morgana.unimore.it/Picchio_Antonella/Sviluppo%20umano/svilupp%20umano/Sen%20development.pdf, 

besökt 2016-04-16 
55 Todaro, Michael P., Smith, Stephen C., s. 16, citat ur Sen2, s. 28 
56 Sen2, Sen, Amartya, Utveckling som frihet, Daibalos,, Göteborg, 2002, s. 27  
57 Todaro, Michael P., Smith, Stephen C., s. 16 
58 Sen2, s. 37-39 
59 Sen2, s. 127 
60 Sen2, s. 28 
61 Sen2, s. 54, 17 

http://morgana.unimore.it/Picchio_Antonella/Sviluppo%20umano/svilupp%20umano/Sen%20development.pdf
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Frihet har två funktioner i Sens perspektiv om utveckling. För det första är frihet, som 

beskrivs kort ovan, målet med utveckling. Han menar att  

Frihetens konstitutiva roll handlar om vikten av faktiska friheter för ett rikare 

mänskligt liv [och] omfattar elementära möjligheter som t.ex. att kunna undgå 

sådana umbäranden som hungersnöd, undernäring, sjukdomar som går att 

undvika och för tidig död, likväl som de friheter man förknippar med läs- och 

räknekunnighet, politiskt deltagande, yttrandefrihet o.s.v.62 

Detta inneboende mål behöver således inte valideras av att till exempel läs- och 

skrivkunnighet leder till högre ekonomisk tillväxt som tidigare varit målet med nya 

tillväxtmodeller. Sen menar att friheten har ett egenvärde som människan och samhället har 

anledning att uppskatta.63 Argumentet för att uppskatta frihetens egenvärde är att människan 

själv har förmågan att ”välja ett liv man har skäl att uppskatta”64. Förmågan eller friheten att 

välja ett liv som en anser vara värt att leva beror på vilka funktioner en människa har. 

Funktioner är de olika göranden och varanden65 en människa sätter värde i att göra eller vara 

och skiljer sig åt beroende på vilka reella möjligheter en människa har. Sen exemplifierar 

detta själv då han säger att en person som inte lever i svält men väljer att fasta har möjlighet 

till fler förmågor än en person som lever i svält, trots att funktionen är densamma. 

Konsekvensen undernäring kan bli densamma men de olika människornas förmågor, eller 

valutrymme av olika funktioner, är inte densamma: båda har alltså inte samma 

frihetsutrymme. Värdet av frihet kan alltså ses som möjligheterna att göra det val en själv 

värderar mest.66 Detta perspektiv, som i grunden handlar om en individs friheter, menar Sen 

spelar en roll ur ett kollektivt samhällsperspektiv. Detta på grund av sambandet mellan å ena 

sidan att samhället kan organiseras så att individen får mer frihet och å andra sidan att friheten 

kan användas till att förbättra både individens och andras liv men också för att det kan göra att 

samhällsorganisationen kan vara mer relevant och effektiv.67   

Men frihet har också en effektiv instrumentell roll för utveckling: det är medlet för utveckling. 

Sen menar att frihet leder till mer frihet, att olika friheter påverkar varandra.68 Ett enkelt 

                                                 
62 Sen2, s. 54 
63 Sen2, s. 33 
64 Sen2, s. 106 
65 ”göranden och varanden” är en översättning som finns i Nussbaum s. 37 av Sens uttryck av ”doings and 

beings” i Sen2, Amartya, “Development as Capability Expansion”, Journal of Development Planning, 1989, s. 

45 
66 Sen2, 108-110 
67 Sen2, s. 49 
68 Sen2, s. 25 
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exempel på detta är möjligheten att som individ själv välja utbildning och möjlighet att själv 

välja vilken karriär en själv vill ha. Effekten av frihet är alltså mer frihet, vilket Sen menar är 

centralt för utveckling eftersom det gör människan förmögen att själv påverka samhället och 

sitt eget liv69. Sen benämner fem instrumentella friheter som han menar är speciellt viktiga för 

utveckling: politiska friheter, ekonomiska möjligheter, sociala möjligheter, insynsgarantier 

och trygghetsgarantier. Just dessa friheter är speciellt viktiga då han menar att de 

sammanfattar friheter som tenderar att möjliggöra för människor att leva ett friare liv men 

också då de kompletterar varandra.70  

Centralt för Sens perspektiv på utveckling är också att det innebär att människor är aktiva, de 

har ett agentskap i formandet av sitt eget liv och fattiga människor är inte bara, som han 

skriver, ”passiva mottagare av frukterna av listiga utvecklingsprogram.”71 Detta går tillbaka 

till Sens grundfilosofi om människans duala innebörd, nämnt ovan.  

Även om Sen nämner fem friheter, eller kluster av friheter som är speciellt viktiga för 

utveckling (politiska friheter, ekonomiska möjligheter, sociala möjligheter, insynsgarantier 

och trygghetsgarantier) ger han ingen mer konkretiserad definition som kan hjälpa att 

definiera utveckling och utformningen av utvecklingspolicy. Han menar att de mer konkreta 

policyförslagen ska arbetas fram på ett deliberativt sätt och att ingen objektiv definition eller 

konkretisering kan bestämmas. Detta håller inte Martha Nussbaum med om. Nussbaum 

fortsätter från Sens grundläggande teori om utveckling som frihet och skapar ett, vad hon 

menar, tydligare minimikrav för vad som behövs för att människan ska kunna uppnå 

utveckling, som hon menar har som primära syfte ”att skapa en miljö som tillåter människor 

att leva långa, friska och kreativa liv.”72 Nussbaum menar för det första att teoretiska modeller 

för utveckling inte riktar in sig på de som egentligen behöver det: de fattiga och 

marginaliserade. Framgång för dessa menar hon inte går att framställa i mått som BNP eller 

liknande, vilket är samma utgångspunkt som Sen har. Hon ifrågasätter också, liksom Sen, 

tillväxt som medel för framsteg inom andra viktiga områden för utveckling förutom det 

ekonomiska. Nussbaum menar att användningen av denna ”standardmodell” för utveckling, 

det vill säga tillväxt, tar fokus bort från de områden som egentligen skulle hjälpa de fattiga 

och marginaliserade att leva ett långt, friskt och kreativt liv, områden som utbildning, rent 

                                                 
69 Sen2, s. 32-33 
70 Sen2, s. 56-58 
71 Sen2, s. 75 
72 Nussbaum, Martha, Främja förmågor – En modell för mänsklig utveckling, Karneval Förlag, 2011 (CP), 
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vatten, yttrandefrihet med flera. Därför menar hon att modellen om utveckling måste 

innehålla ett minimikrav även på dessa områden.73 Detta minimikrav bygger på de förmågor 

en människa har och modellen hon presenterar, som baseras på Sens begrepp, kallas därför för 

förmågemodellen (Capability Approach). Hon utgår från Sens definition av förmågor genom 

att fråga ”Vad kan var och en göra och vara?”.74 För att bygga upp modellen och gå längre än 

Sen frågar hon också efter vilka förmågor som är de viktigaste. Skillnaden mellan Sen och 

Nussbaum kan sägas vara att Sen talar om människans natur där frihetsutrymmet för att 

använda sina förmågor är centralt medan Nussbaums modell ”i grund och botten [är] 

värderade och etisk: den frågar vad som verkligen är värdefullt av det som människor kan 

utveckla förmågor till, vilka saker som ett minimalt rättvist samhälle ska sträva efter att 

främja och stödja.”75 Hon menar att det finns vissa förmågor som är så basala att människan 

inte kan leva ett värdigt liv utan dem76. Dessa centrala förmågor är: ”1) leva ett normallångt 

liv; 2) ha en god kroppslig hälsa; 3) bevara sin kroppsliga integritet; 4) använda sinnen, 

fantasi och tänkande; 5) uppleva och utforska känslor; 6) kunna reflektera över det som är gott 

och över livet i allmänhet; 7) kunna och odla samhörighet med andra; 8) ha en relation till 

andra arter; 9) få ägna sig åt lek och spel; 10) kunna kontrollera sin egen omgivning.”77 

Vikten av att presentera Nussbaums lista över minimikravet för vilka förmågor som en 

människa måste ha tillgång till för att leva ett värdigt liv är att påvisa hur hela denna lista är 

ett krav. Till skillnad från Sen som menar att olika förmågors betydelse ska diskuteras fram 

menar Nussbaum att alla dessa punkter är centrala, odelbara och oreducerbara, listan är inte 

heller uttömmande på de förmågor som bör främjas för att människan ska kunna leva ett 

värdigt liv men dessa är, menar Nussbaum, de grundläggande för att människornas liv ska 

vara rättvisa.78  

Utveckling som rättighet 

Under samma period som Sen och Nussbaum för diskursen om utveckling som frihet och 

förmågor börjar även det internationella samhället förändra diskursen kring utveckling till att 

komma att se utveckling som en rättighet. Peter Uvin menar att mänskliga rättigheter och 

utvecklingsdiskursen genom åren varit åtskilliga. Detta förändrades på 1990-talet på grund av 

                                                 
73 Nussbaum, s. 21-24 
74 Nussbaum, s. 27 
75 Nussbaum, s. 37 
76 Nussbaum, s. 40 
77 Löfquist, s. 87, detta är som Löfquist skriver en starkt förenklad version av Nussbaums lista, listan i sin helhet 

återfinns i Appendix.  
78 Nussbaum, s. 45-47 
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kalla krigets slut vilket öppnade vad Uvin kallar ”missionary zeal”, de strukturella 

anpassningsprogrammens misslyckande, där bristande statligt ansvar ansågs vara en 

bakomliggande orsak men också ett sökande efter en bredare definition av utveckling än 

endast ekonomisk tillväxt. Att föra in mänskliga rättigheter in i diskursen om utveckling var 

således ett sätt att försöka skapa en bredare och mer holistisk definition.79 Att utveckling 

skulle vara en mänsklig rättighet var inte något nytt. Under 1970-talet hade maktrelationerna i 

den internationella ekonomin debatterats flitigt inom FN-systemet och tanken om utveckling 

som rättighet gjorde det möjligt för utvecklingsländerna att söka reformer och distribuering av 

världens resurser utifrån ett nytt perspektiv. 1986 antog också FN:s allmänna råd resolution 

A/RES/41/128 Declaration on the right to Development, ett icke-bindande dokument som 

fastslog att utveckling var en mänsklig rättighet och att ”alla människor och folk är 

berättigade till att delta i, bidra till, och åtnjuta ekonomisk, social, kulturell och politisk 

utveckling, i vilken alla mänskliga rättigheter och fundamentala friheter till fullo kan 

realiseras”.80  

Uvin är kritisk till att se utveckling som en mänsklig rättighet då han menar att befästandet av 

utveckling som en rättighet endast är ett retoriskt instrument som inte kommer ha någon 

inverkan på praktiska förhållanden, det vill säga att påstå att utveckling är en rättighet 

förverkligar inte rätten automatiskt81. Istället för Uvin samman mänskliga rättigheter och 

utveckling till en rättighetsansats (human rights approach) för utveckling har vissa 

implikationer för diskursen kring betydelsen av utveckling. 82  Den ena är målet för utveckling 

och den andra är medlet för utveckling. Att föra samman utveckling med mänskliga 

rättigheter ger utvecklingsdiskursen möjlighet att införa koncept som anspråk och 

skyldigheter. Detta är också en av de viktigaste skillnaderna mellan utveckling som rättighet 

och tidigare diskurser. Som skrivet ovan var Sen och Nussbaum aktiva under samma period 

och likheterna mellan och influenserna från dem till FN:s mål för utveckling går inte att ta 

miste på, vilket vi strax återkommer till. Men det som en diskurs som inkluderar rättigheter 

tillför är att utveckling är något som sker i en relation mellan individen och den som ska 

tillgodose individens rättigheter, det vill säga staten. Rättighetsdiskursen gör det möjligt för 

                                                 
79 Uvin, Peter, “From the Right to Development to the Rights-Based Approach: How Human Rights Entered 

Development”, Development in Practice, 17:4/5, Taylor & Francis Ltd., 2007, s. 598 
80 FN resolution A/RES/41/128, artikel 1, http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r128.htm, besökt 2016-04-

15; Uvin, s. 598 
81 Uvin, s. 600; Mohan Das, Sukanya ”A rights-based approach to Development: Prospects and Problems”, 

Politics and Ethics Review, 1:2, Edinburgh University Press, 2005 
82 Mohan Das, s. 209 
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individen och rättighetsbäraren att ställa krav på staten vilket innebär att utveckling i detta 

kommer att innefatta ledord och diskussioner kring ansvarsskyldighet och deltagande. Uvin 

menar att utveckling i och med denna diskurs går från välgörenhet till skyldighet, från nöd till 

rättighet.83 Utveckling som rättighet måste därför grunda sig i rättvisa och jämlikhet och 

processen kring utveckling är således lika viktig som målet i sig. Den processen måste ledas 

av just principen om deltagande.84 Detta gör att utveckling inte kan ses som en aggregerad 

samhällsförändring utan måste ses som individens yrkande om uppfyllelsen av dess 

rättighet.85 Utveckling som rättighet är således till största del en fråga om medel för att uppnå 

utveckling, enligt Sengupta och Uvin, medan målet för utveckling inom denna diskurs kan 

relateras till Sens teorier om utveckling som frihet och vidare även Nussbaums lista över 

mänskliga förmågor och FN:s utvecklingsmål, som diskuterats tidigare.86 Målet för utveckling 

är realiseringen av de mänskliga rättigheterna, att göra det möjligt för alla människor att till 

fullo åtnjuta sina rättigheter87, vilket också uttrycks som ”improvement of living 

conditions”88, expansion of well-being”89 eller ”constant improvement of […] well-being”90.   

                                                 
83 Uvin, s. 602 
84 Sengupta1Sengupta, Arjun, “Conceptualizing the right to development for the twenty-first century”, Realizing 

the Right to Development, United Nations Publications, 2013, HR/PUB/12/4, s. 69 
85 Mohan Das, s. 209 
86 Sengupta1, s. 70; Uvin, s. 601 
87 Sengupta1, s. 70 
88 Sengupta2, Arjun, Sengupta,“Right to Development as a Human Right”, Economic and Political Weekly, 

36:27, 2001, s. 2530 
89 Sengupta1, s. 71 
90 Moeckli et. al., Moeckli, Daniel; Shah, Sangeeta; Sivakumaran, International Human Rights Law, Oxford 

University Press, Great Britain, 2014, s. 586 
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Metod 

För att söka svar på uppsatsens frågeställning krävs en metod som låter oss se strukturerna 

kring hur begreppet utveckling definieras. Det är därför lämpligt att använda en diskursiv 

metod. Metoden ger oss möjlighet att utforska vilka bakomliggande diskurser som ges i 

uttryck av subjektets språkbruk eller artikulering när subjektet ger mening till begreppet 

utveckling.   

Diskursanalys  

En diskurs definieras vagt som ”ett sätt att prata om och förstå världen (eller en aspekt av 

världen)”.91 Grundläggande för diskursanalys är hur vi presenterar ett fenomen eller beskriver 

världen, och att vi inte neutralt reflekterar verkligheten. Världen kan beskrivas utifrån olika 

diskurser som alla kämpar om att bli vad Laclau och Mouffe kallar en hegemonisk 

beskrivning av verkligheten.92 Uppsatsen använder sig därför av Laclau och Mouffes teori om 

kampen mellan diskurser för att analysera begreppet utveckling. Uppsatsen kommer använda 

Laclau och Mouffes diskursteori som metod, trots att teorin inte självklart är ett analytiskt 

verktyg. Jørgensen och Phillips ger oss dock möjlighet till detta då de på ett strukturellt sätt 

presenterar Laclau och Mouffes diskursteori och ger vad de anser är verktygen för att 

genomföra en diskursiv analys.93  

Valet av Laclau och Mouffes diskursteori grundar sig också i deras princip om att sociala 

fenomen aldrig är färdiga eller klara. Ett antagande för uppsatsen är alltså att begreppet 

utveckling inte är ett fast begrepp utan är format och fortsätter formas av olika diskurser.94 För 

att förklara hur detta sker används Saussures strukturalistiska metafor om ett fiskenät, där ord 

sätts i relation till andra ord för att visa på vad ordets mening är. Poststrukturalisterna menar 

till skillnad från strukturalisterna att samtalet och språket kan förändra ordens mening i och 

med att relationerna till andra ord förändras, vilket också Laclau och Mouffe tagit fasta på. 

Viljan att strukturera ordens mening enligt Saussures metafor finns dock kvar och är enligt 

Laclau och Mouffe ständigt pågående. Syftet med diskursanalys är att fortsätta detta försök 

till struktur om hur ord ges mening. En utgångspunkt för vår analys är också att vissa försök 

till struktur blir så konventionella att vi tar strukturerna och meningen de gett som 
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sanningar.95 Ett antagande för analysen är att begreppet utveckling används som en sanning 

och syftet är således att se till de bakomliggande diskurserna som används för att ge mening 

till begreppet. 

Laclau och Mouffe spänner upp fiskenätet och menar att diskurs ska förstås som ”fixering av 

mening inom en viss domän”.96 Mening fixeras genom knutarna i fiskenätet som kallas för 

moments, vilket kan förstås som ord vars mening tolkas genom olika moments i relation till 

varandra. I fiskenätet finns nodpunkter som är centrala moments utifrån vilka de andra 

moments ställs i relation till, det vill säga de andra moments får sin mening beroende på deras 

relation till nodpunkten.97 Nodpunkten för denna uppsats är utveckling utifrån vilket 

närliggande moments i vårt fiskenät relateras till. För att uppnå denna fixering använder sig 

Laclau och Mouffe av en metod där de utesluter alla potentiella meningar som skulle kunna 

bildas genom andra relationer mellan moments. Teoretiskt blir en diskurs ur detta allt vad den 

inte är, och allt vad en diskurs inte är kallas av Laclau och Mouffe för field of discursivity. 

Jørgensen och Phillips menar att denna beskrivning av diskurs som relationell till allt vad den 

inte är, är vag och inför ett koncept från kritisk diskursanalys för att lättare hantera relationen, 

nämligen order of discourse. Jørgensen och Phillips menar alltså att diskurs är allt vad field of 

discursivity inte är men att det inom detta finns en order of discourse vilket cirklar in de 

utomstående moments som kämpar inom samma domän som nodpunkten. Inom detta ”allt” 

som diskursen inte är finns alltid en risk för att andra relationer mellan moments kan uppstå 

och nodpunktens mening förändras, dessa moments som kan göra detta kallas för elements 

och definieras som moments eller ord som ännu ej fixerats. Dessa elements har så länge de 

inte blivit fixerade, olika meningar och det är enligt Laclau och Mouffe diskursens uppgift att 

försöka fixera dessa elements till moments genom att utesluta meningar tills dess att closure 

uppstått, alltså ett tillfälligt stopp i de olika ordens mening.98  

För att förtydliga kan vi använda oss av ett exempel. Anta att utveckling under 1960-talet 

betydde ekonomisk tillväxt, allting som inte var ekonomisk tillväxt var vid denna fixering, 

inte utveckling. Men när tillväxt ställdes i relation till humankapital förändrades dock 

meningen av utveckling till att innefatta även detta. Humankapital, som ett element blev alltså 
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i relation till tillväxt, inom utvecklingsdomänen, ett moment och förändrade meningen av 

utveckling.  

Viktigt för Laclau och Mouffe är att denna fixering endast ska ses som ett tillfälligt stopp 

eftersom en mening aldrig kan vara definitiv.99  

Utveckling får utifrån Laclau och Mouffe en dubbel position i detta nätverk. Det är både ett 

element vars mening fluktuerar eftersom det inte fästs i en relation ännu, men är också vår 

nodpunkt eftersom det är kring den vi försöker fixera relationerna. Uppgiften för denna 

uppsats är alltså inte att upptäcka dessa element eller söka omvandla dem till moments, utan 

att se huruvida de relevanta moments i undersökningsmaterialet kämpar om att ge mening till 

vår nodpunkt, utveckling. Vår nodpunkt är i detta fall en floating signifier kring vilken 

diskurser kämpar om att ge nodpunkten mening.100 Metoden för att uppnå fixering mellan de 

olika meningarna är som tidigare skrivet uteslutning av meningar som inte är relevanta. Detta 

undersökt genom artikuleringar. Om de kringliggande elements artikuleras till exempel som 

”barn” eller ”uppfostran” kan utveckling hamna i en diskurs om barns personutveckling, men 

denna uppsats söker vilka diskurser som är aktuella för utveckling utifrån, 

”samhällsutveckling”, ”bistånd”, ”internationell samverkan” och så vidare. Vi kan således 

utesluta diskursen om barns personutveckling från vår diskussion. Vi har alltså redan 

identifierat vår nodpunkt: utveckling, och vi väljer själva att undersöka hur kringliggande 

diskurser kämpar om att befästa mening till nodpunkten.101 

Undersökningen kommer utgå från de fyra diskurser som alla har en betydelse för 

definitionen av utveckling. Dessa fyra är: Utveckling som ekonomisk tillväxt, Utveckling som 

fattigdomsbekämpning, Utveckling som frihet och Utveckling som rättighet. Alla dessa fyra 

har sedan tidigare varit del i kampen mellan diskurserna, vilket visas i avsnittet för tidigare 

forskning och teori. Uppsatsens uppgift är att se huruvida dessa diskurser är relevanta för 

primärmaterialet som kommer bestå av centrala policydokument, som ger uttryck för 

regeringens artikulation av begreppet utveckling samt intervjuer med de olika aktörerna, det 

vill säga Sida och företag som genom regeringens samverkan med näringslivet blivit aktörer 

med relevans för vår undersökning.   
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Avgränsningar 

Undersökningsmaterial och val av material 

Det primärmaterial som kommer analyseras för att söka svar på uppsatsens frågeställning är 

Sveriges Politik för Global Utveckling och Biståndspolitiska plattformen, de policydokument 

som styrt svenskt bistånd- och utvecklingsarbete sedan 2002 respektive 2014 och 

kompletterande intervjuer från Sida och ett av de företag som Sida samverkar med i sitt 

arbete. Förhoppningen var att fler intervjuer skulle kunnat ske men då detta inte varit möjligt 

har även tre andra företags hållbarhetspolicy använts för att se deras syn på utveckling och 

delaktighet inom området för global utveckling, även om dessa inte är direkt kopplade till 

Sida. Alla företag samverkar dock med Sida på olika sätt.102 Valet av PGU och 

Biståndspolitiska plattformen som två undersökningsmaterial var till viss del självklart, främst 

på grund av dokumentens betydelse för svensk bistånds- och utvecklingspolitik. Odén menar 

att PGU:n är den viktigaste samtida händelsen som format svensk bistånds- och 

utvecklingspolitik och Biståndspolitiska plattformen är det senaste dokument som visar 

regeringens riktlinje gällande utvecklingspolitiken. En annan anledning är att dessa två syftar 

till att föra samman alla politiska områden för att se till hur de kan vara en del av bistånds- 

och utvecklingspolitiken. Detta blir inte minst viktigt eftersom den kontext denna uppsats 

befinner sig i både innefattar en till synes klassisk biståndsorganisation, Sida, tillsammans 

med som av många ses som nya aktörer inom utvecklingssamarbetet: företag. Valet att se till 

samverkan med näringslivet är också utav detta syfte. Precis som presenterat i avsnittet för 

tidigare forskning menar Mawdsley att företagen och den privata sektorn har fått en viktigare 

del av biståndspolitiken på grund av finanskrisen 2008, vilket gör att deras artikulering av 

begreppet utveckling har en inverkan på hur svensk bistånds- och utvecklingspolitik brukas. 

Valet av intervjuer har bland annat varit ett praktiskt val, det kan vara svårt att få tag på 

dokument från företagen som behandlar deras syn på utveckling. Men det finns också en 

analytisk fördel med att använda intervjuer i denna typ av uppsats. Intervjuer kan göra 

artikulationen av en diskurs både tydligare och mer ingående på ett sätt som inte skulle varit 

möjligt vid användning av enbart dokument. Av denna anledning och för att sätta alla aktörer 

i samma möjlighet att formulera betydelsen av utveckling kommer även Sida intervjuas.  

Det material som använts i avsnittet för teori har avgränsas till vedertagna teoretiker och 

diskurser, främst för att försöka skapa ett så tydligt ”fiskenät” som möjligt och göra det 
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H&M:s fall avböjde de intervju men hänvisade till denna policy.  
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enklare att dra slutsatser. I den mån det varit möjligt har även nyare och till viss del kritiska 

teoretiker fått plats för att skapa ett djup i analysen och även för att kunna se till eventuell 

vidare forskningsbehov.  

Nedan följer en enkel matris över strukturen för uppsatsen.  

Begrepp/ 

nodpunkt  

 

                         

Relevanta 

bakomliggande 

diskurser  

 

Moments eller 

artikuleringar av 

diskurserna 

 

 

Undersökningsfråga 

 Utveckling som tillväxt Investeringar, tekniska framsteg, 

produktion, kapital, 

humankapital, sektorer 

 

UTVECKLING 

Utveckling som 

fattigdomsbekämpning 

Inkluderande tillväxt, riktade 

insatser, bistånd på mottagarens 

villkor, internationella 

utvecklingsmål, moraliskt 

ansvar, effektivitet, samarbete 

Vilken eller vilka diskurser 

är dominanta i begreppet 

utveckling inom det svenska 

internationella 

utvecklingssamarbetet, 

specifikt för Sida och deras 

samverkan med 

näringslivet? 

 

 Utveckling som frihet Inneboende värde, utökat 

frihetsutrymme, centrala 

förmågor, agentskap, leva sitt liv 

som en vill leva 

 

 Utveckling som 

rättighet 

Internationell rättighet, 

rättighetsansats, kravställande, 

ansvarsskyldighet, ett 

förhållningssätt om hur 

utveckling ska uppnås 
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Analys 

Denna uppsats söker svar på frågan om vilken eller vilka diskurser är dominanta i begreppet 

utveckling inom det svenska internationella utvecklingssamarbetet, specifikt för Sida och 

deras samverkan med näringslivet. Som metoden påvisat antar vi i denna uppsats att 

utvecklingsbegreppet inte har en fast mening utan ständigt omformas av olika diskurser. 

Syftet med denna uppsats är dock att söka en tillfällig fixering av begreppet utveckling utifrån 

de artikuleringar som görs kring begreppet i det material som presenterats ovan. Materialet 

bildar vårt fiskenät och det blir möjligt att se de bakomliggande strukturerna och moments 

bakom begreppet utveckling. För att identifiera de möjligt dominanta diskurserna bakom 

begreppet har vi till vår hjälp de fyra diskurserna som presenterats i teoriavsnittet.  

Ovan har fyra utvecklingsdiskurser identifierats, dessa har valts på grund av att de ständigt 

återkommer i litteraturen kring just utvecklingsdiskurser. Vissa diskurser har valts bort, främst 

den gällande neoliberala synen på utveckling som var framstående under 1980-talet. 

Anledningen till detta är att den största utvecklingspolicyn som användes inom denna diskurs, 

strukturella anpassningsprogram, avfärdats under 1990-talet och 2000-talet. Vissa begrepp 

och tyngdpunkter har dock levt vidare och är en del av de samtida och ovan presenterade 

diskurserna. Diskurserna som är relevanta för denna uppsats är således diskursen om 

utveckling som ekonomisk tillväxt; utveckling som fattigdomsbekämpning; utveckling som 

frihet och utveckling som rättighet. Artikuleringarna, eller moments, för dessa diskurser har 

sett olika ut och har framställts i teoriavsnittet och i sammanfattad form i metodavsnittet ovan. 

I analysen som följer kommer de olika diskurserna särskiljas med hjälp av deras uttryck eller 

artikuleringar som uppsatsens metod kräver.  

Det undersökningsobjekt som denna uppsats har är Sida och deras samverkan med 

näringslivet. Sida är en svensk myndighet som styrs av de förordningar regeringen ger dem 

och därför är det de förordningarna som blir del av uppsatsens undersökningsmaterial och 

som leder analysen av Sida. Sidas egna dokument om samverkan med näringslivet är 

undersökningsmaterial för uppsatsen och för att komplettera detta material har också två 

intervjuer genomförts; en med en av Sidas medarbetare för samverkan med näringslivet och 

en intervju med Volvos CSR-ansvarige. Till detta kommer också tre företags, Atlas Copco, 

H&M och Sandviks hållbarhetspolicys eller hållbarhetsrapporter. Undersökningens syfte är 

att försöka, om än tillfälligt, se om någon av de diskurser som identifierats ger en 

bakomliggande mening av vad Sida och deras samverkan med näringslivet menar med 

utveckling.  
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Sida styrs som skrivet av förordningar från regeringen, i gällande förordning från 6 juli 2015 

står att 

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) har i uppgift att stödja 

verksamhet som bidrar till att uppfylla målet för det internationella biståndet, 

som en del i genomförandet av Sveriges politik för global utveckling.103 

Det är således Sveriges Politik för Global Utveckling, PGU, som i grunden styr Sidas arbete 

och mål, men PGU gäller för alla politiska områden så för att precisera biståndet och Sidas 

arbete finns också den Biståndspolitiska plattformen104. I denna undersökning kommer båda 

dessa policydokument utgöra grunden för analysen.  

Den senaste skrivelsen gällande PGU överlämnades från regeringen till riksdagen den 28 juni 

2012, men det grundläggande dokumentet, som de två efterkommande dokumenten bygger 

på, är regeringens proposition 2002/03:122 (PGU2003), den överlämnades till riksdagen 15 

maj 2003 och är således 13 år gammal. I denna, PGU2003, presenteras vad regeringen 

föreslår vara politikens mål och perspektiv för global utveckling. Problemformuleringen och 

utgångspunkten för PGU är globaliseringens inverkan och att inget land står opåverkat vid 

globala förändringar. Regeringen skriver 

Effekter av ekonomiska framgångar och bakslag sprids som ringar på vattnet. 

Väpnade konflikter, miljöförstöring, terrorism och fattigdom är utmaningar 

som världens länder står inför tillsammans. Vi har ett gemensamt ansvar.105 

Det gemensamma ansvaret uttrycks som ett moraliskt ansvar då världens gemensamma 

rikedomar, kunskap och teknik gjort framsteg möjliga som ”vi inte ens kunde drömma om för 

några årtionden sedan” men som inte kommit alla människor till godo106. I denna 

ansvarsbeskrivning tar regeringen en svensk utgångspunkt för politiken där de menar att 

Sverige har något att bidra med i den globala utvecklingen, både som trovärdig aktör men 

också med erfarenheter kring uppbyggnaden av vårt eget välstånd.107  

I PGU2003 står också att, ”[v]ärldsfattigdomen är alltjämt mänsklighetens största gissel.”108 

Fattiga och fattigdom är det som politiken för global utveckling riktar sig mot och även om 

                                                 
103 Instruktion för Sida, SFS 2015:378, s. 1 
104 Sida1, http://www.sida.se/Svenska/Om-oss/Sa-styrs-vi/Policyer-och-strategier/, besökt 2016-03-09 
105 PGU2003, PGU2003, Regeringens proposition 2002/03:122, Gemensamt ansvar: Sveriges politik för global 

utveckling, s. 6s. 6 
106 PGU2003, s. 7 
107 PGU2003, s. 16 
108 PGU2003, s. 59 

http://www.sida.se/Svenska/Om-oss/Sa-styrs-vi/Policyer-och-strategier/
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det övergripande målet för politiken är att bidra till en rättvis och hållbar utveckling, står det 

också att det är de fattiga som ”ska ges makt och större möjligheter att dra nytta av de fördelar 

som det ökade globala utbytet innebär”109. Detta är också grundläggande artikuleringar, eller 

moments, som vi kan hitta i diskurserna om utveckling som fattigdomsbekämpning och 

utveckling som frihet och detta kommer visas under analysens gång. 

Som skrivet är målet med PGU att bidra till en rättvis och hållbar utveckling men en entydig 

beskrivning av vad detta innebär finns inte beskrivet tydligt. Regeringen skriver tidigt i 

PGU2003 att de framsteg som gjorts de senaste åren varit stora och, fortsätter de, att 

en utveckling har skett som innebär att fler människor än någonsin tidigare kan 

äta sig mätta, är friska och har tak över huvudet. Spädbarnsdödligheten 

minskar och allt fler barn går i skolan. Medellivslängden ökar, liksom 

medelinkomster och valmöjligheter. Fler människor än någonsin lever i 

samhällen där viktiga steg tagits i demokratisk riktning och där de kan påverka 

sin egen situation.110 

Detta skulle således kunna ses som en beskrivning av vad utveckling är: en flerdimensionell 

syn på fattigdom och utveckling som innefattar både materiella och icke-materiella 

förhållanden. Detta bekräftas också när de senare i samma avsnitt skriver att ”[f]attigdom har 

flera dimensioner”111 och avsaknaden av inkomst och andra materiella resurser anses vara det 

grundläggande problemet. Men det visar också på en mer komplex bild av fattigdom när de 

skriver att fattigdom även kan ta sig i uttryck på andra sätt, som brist på näring, arbetslöshet, 

osäkra rättsförhållanden och bristande social service.112  

Fattigdom blir tydligt regeringens fokus och också en grundläggande struktur kring 

utveckling. Fattigdomens betydelse för vad utveckling innebär bekräftas vidare i PGU2003, 

PGU2008, PGU2012113 och Biståndspolitiska plattformen.  

Svensk politik för utveckling 

Att utrota fattigdomen, definierad som det tillstånd där många människor 

saknar resurser, möjligheter, makt och personlig säkerhet för att påverka beslut 

                                                 
109 Ibid.  
110 PGU2003, s. 9 
111 Ibid.  
112 Ibid.  
113 PGU2012, Regeringens skrivelse Skr. 2011/12:167, Genomförandet av samstämmighetspolitiken för 

utveckling – fokus: den globala utmaningen ekonomiskt utanförskap, 2012 
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och förbättra sitt liv, är en av mänsklighetens största moraliska, politiska och 

ekonomiska utmaningar.114  

I citatet ovan definierar regeringen vad fattigdom är och visar igen på dess mångsidiga 

innebörd. Att vara fattig innebär inte bara avsaknaden av resurser utan också avsaknaden av 

möjligheter och egenmakt. Detta för först tankarna till Sens syn på fattigdom som något mer 

än definierat utifrån ekonomiska termer; att det handlar om tillgången av exempelvis näring, 

utbildning och vård, men vid fortsatt sammanställning av regeringens syn på fattigdom 

framgår att den till största del ska bygga på hur fattiga själva definierar sin situation och 

verklighet.115 I regeringens olika policys står bland annat att fattigas behov, intressen och 

förutsättningar ska vara regeringens utgångspunkt när det kommer till att bidra till en rättvis 

och hållbar utveckling.116 Detta synsätt ingår även i Sens syn på utveckling där det mänskliga 

agentskapet är centralt. Enligt Sen ska en människa ha friheten att leva det liv hon själv vill 

leva. Fattigdom ses av Sen som ett hinder till detta och denna syn återkommer igen och igen i 

regeringens policys. Samtidigt blir människans eget agentskap tydligt, vilket också 

presenteras i diskursen om utveckling som frihet. Bland annat i PGU2003 där regeringen 

skriver att ”människor [är] inte mottagare av insatser. De är individer med kraft och vilja att 

skapa utveckling”, en syn som förstärks än mer i Biståndspolitiska plattformen.117 

Men regeringen ger också fler konkreta exempel på vad fattigdom innebär; bland annat att 

människor inte kan äta sig mätta, att länder inte kan tillgodose den samhällsservice som är 

nödvändig för att människor ska kunna leva hälsosamt eller kunna gå i skolan vilket i 

förlängningen innebär arbetslöshet, vilket försvårar situationen ytterligare.118 Betydelsen av 

fattigdom i ekonomiska termer återkommer vi till, men för att igen påvisa hur regeringen 

definierar fattigdom som mångdimensionellt står i PGU från 2003 att, 

Ekonomisk tillväxt är nödvändig, men inte tillräckligt för en rättvis och hållbar 

utveckling. Välstånd och utveckling kan inte mätas enbart i ekonomiska 

termer. Ekonomisk tillväxt måste vara hållbar och kombineras med satsningar 

på rättvisa och välfärd för att leda till utveckling.119 

Om fattigdom är problemet som utveckling ska råda bot på, ska utveckling enligt PGU2003 

alltså förstås som mer än ekonomisk tillväxt. ”Fattigdom är mångdimensionell, och därför 

                                                 
114 PGU2008, s. 6 
115 BP, Regeringens skrivelse Skr. 2013/14:131, Biståndspolitiska plattformen, s. 10 
116 PGU2003, s. 19 
117 PGU2003, s. 20; BP, s. 11 
118 PGU2012, s. 9 
119 PGU2003, s. 27 
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måste också fattigdomsbekämpningen vara det” och fattigdomsbekämpningen bygger enligt 

regeringen bland annat på den internationella agendan i och med de nya utvecklingsmålen och 

milleniemålen dessförinnan. 120 Men de internationella utvecklingsmålen ska ses som delmål 

för att uppnå det övergripande målet om att helt avskaffa fattigdomen121.  

Fattigdomsbekämpningens komplexitet är genomgående i PGU, och huvuddragen för 

regeringens utvecklingsmål är att den ska vara rättvis och hållbar122. Grundläggande för att 

detta ska ske är att utvecklingen genomsyras av respekt för de mänskliga rättigheterna, 

demokrati och god samhällsstyrning, jämställdhet, hållbart nyttjande av naturresurserna och 

omsorg om miljön, ekonomisk tillväxt och social utveckling och trygghet.123 I detta går vi 

vidare från Sens definition av fattigdom och diskursen om utveckling som frihet och hamnar i 

diskursen om utveckling som fattigdomsbekämpning. Inte bara på grund av 

utvecklingspolitikens övergripande mål utan också i och med att regeringen talar om riktade 

insatser som ska baseras på mottagarens villkor. Regeringen menar bland annat att 

ägandeskapet för utvecklingsfrågorna ligger hos de fattiga människorna och det tyngsta 

ansvaret hos deras stater.124 Ägandeskapet för de fattiga länderna är också en hållbarhetsfråga 

och svenskt utvecklingssamarbete ska präglas av tanken på ”mottagarens villkor”.125 Ett 

exempel för hur detta ska gå till är nationella fattigdomsstrategier som ett sätt att försäkra sig 

om att utvecklingen sker till de fattigas fördel.126 Ett annat sätt att garantera denna form av 

utveckling är att främja ett demokratiskt styrelseskick i utvecklingsländer. Demokrati är 

viktigt eftersom det stärker den enskilde personens möjlighet att utöva sitt agentskap och 

regeringen visar också på vikten av människans egenvärde genom att påpeka de mänskliga 

rättigheternas roll i utvecklingen. De mänskliga rättigheterna anses av regeringen vara en 

lägsta nivå på vad det innebär att leva ett värdigt liv, vilket också gör starka kopplingar till de 

internationella utvecklingsmålen och Nussbaums lista över de centrala förmågorna. 127 

Starkaste kopplingen från regeringens syn på relationen mellan utveckling och de mänskliga 

rättigheterna till diskurserna om utveckling ligger dock i det tydliga rättighetsperspektivet 

som styr politiken. Utveckling knyts samman med minskad fattigdom och för att den ska 

kunna ske behövs en politisk prioritering som innebär att fattigdomsbekämpningen har ett 

                                                 
120 PGU2008 s 6 
121 PGU2003, s. 13 
122 PGU2003, s. 16-18 
123 PGU2003, s. 23 
124 PGU2003, s. 58 
125 PGU2003, s. 63 
126 PGU2003, s. 71 
127 PGU 2003, s. 23 
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rättighetsperspektiv. Denna prioritering bygger som beskrivet på att människor är sina egna 

agenter som har rätt till bland annat god hälsa, försörjningsmöjligheter och att aktivt kunna 

delta i beslutsprocesser i samhället128. Denna rättighetsansats ska dock inte kopplas allt för 

starkt till tanken på utveckling som en rättighet eftersom rättighetsperspektivet i politiken 

verkar inte grunda sig i tanken om rätt till utveckling som en del av de mänskliga rättigheterna 

utan som ett uttryck för den enskilde individens egenvärde. Detta är en syn på människan som 

snarare kopplas till momentet i Sens uttryck av fattigdom och diskursen om utveckling som 

frihet. Detta förtydligas också när regeringen menar att kopplingen till de mänskliga 

rättigheterna främst handlar om de medborgerliga och politiska rättigheterna, då regeringen 

menar att de är avgörande i utvidgningen av en människas frihet och därmed också 

utvecklingsprocessen. Här förstärks alltså nödvändigheten av att utveckling ska gå till på rätt 

sätt och det sättet är ett där de fattiga (de som ska utvecklas) har möjlighet och förutsättningar 

för att stärka makten över sitt eget liv.129 Rättighetsperspektivet kan således också beskrivas 

som ett medel för att uppnå minskad fattigdom och därmed utveckling. Regeringen skriver att 

”[e]n rättvis global utveckling innebär respekt för mänskliga rättigheter och demokrati och 

uppnås genom tillväxt som leder till minskad fattigdom”.130 

Regeringen ser förtryck som grundläggande hinder för utveckling och ekonomisk tillväxt som 

grundläggande förutsättning.131 Dessa två, är också först ut i det som regeringen menar är de 

globala utmaningar som världen ställs inför. Resterande fyra är klimatförändringar och 

miljöpåverkan, migrationsströmmar, smittosamma sjukdomar och andra hälsohot samt 

konflikter och svikande situationer.132 Regeringen menar att förtryck oftast finns i ekonomiskt 

fattiga länder (vilket kanske skulle ifrågasättas av Sen eftersom förtryck kan vara så många 

saker och inte nödvändigt kopplat till materiell status) och de menar att det finns en koppling 

mellan just förtryck och ekonomisk fattigdom. 133 

Det förefaller som att utveckling inom PGU är just ekonomisk tillväxt men för att den ska 

vara rättvis och hållbar krävs också ett rättighetsperspektiv som till stor del bygger på 

millenniemålen. Detta perspektiv kan också kopplas till den samstämmighet som PGU syftar 

till: att utvecklingen ska vara effektiv.134  Effektiviteten och att rikta reformer och politiska 

                                                 
128 PGU2003, s. 29 
129 PGU2008, s. 7-8 
130 PGU2008, s. 6 
131 BP, s. 5 
132 PGU2008, s. 8-9 
133 PGU2008, s. 13 
134 PGU2003, s. 32 
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verktyg rätt är också ett tydligt moment inom diskursen om utveckling som 

fattigdomsbekämpning. Detta förtydligas i PGU eftersom att utveckling är något som ska 

riktas mot fattiga och öka deras möjligheter att förbättra sina levnadsvillkor.135 Tydligast blir 

detta i PGU2012 som fokuserar på ekonomiskt utanförskap och menar att ”[d]enna utmaning 

handlar om fattiga länders och människors bristande möjligheter att kunna delta i, bidra till, 

eller dra nytta av den globaliserade ekonomins möjligheter. För att bryta det ekonomiska 

utanförskapet behövs inkluderande tillväxt.”136 Och tillväxt har en tydlig roll i regeringens syn 

på utveckling, bland annat skriver de att ”[e]konomisk tillväxt är helt avgörande för 

fattigdomsbekämpning. En grundläggande och central aspekt av fattigdom är brist på resurser 

och ökade resurser skapas av ekonomisk tillväxt”.137 Men grunden för att skapa en situation 

där varje människa har denna möjlighet verkar också vara ekonomisk tillväxtfråga där det 

politiska motivet måste vara att den ekonomiska tillväxten ska omvandlas till social 

utveckling.138 Det må handla om investeringar, finansiella marknader, handel, skatterelaterade 

frågor så som skatteflykt eller det privata näringslivet; huvudsaken är att policyn innefattar ett 

rättighetsperspektiv som ökar möjligheterna för fattiga och att svenskt bistånd används för att 

bidra till att fattiga människor kan förbättra sina levnadsvillkor.139 Utmaningen om 

ekonomiskt utanförskap ska alltså hanteras genom inkluderande tillväxt, vilket innebär att 

hela samhällen, det vill säga ”även fattiga och sårbara människor, deltar, bidrar och 

gynnas”.140 Även detta, inkluderande tillväxt, är en tydlig artikulering av ett moment 

tillhörande diskursen om utveckling som fattigdomsbekämpning, där ska insatser riktas just 

mot de fattiga. Men det kan också kopplas samman med nyare tillväxtmodeller, beskrivna i 

diskursen om utveckling som ekonomisk tillväxt. I denna diskurs presenteras tillväxt som en 

följd av att investeringar som möjliggör utbildning och god hälsa och är helt avgörande 

komponenter för att uppnå tillväxt.141 På liknande sätt skriver regeringen i PGU2012 att 

jämställdhet skapar ökar produktionen vilket leder till tillväxt och därmed bidrar till 

utvecklingen.142  
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Sidas samverkan med näringslivet 

Den privata sektorn är basen för utveckling, menar regeringen, och den kan göra det ”genom 

till exempel sysselsättning, entreprenörskap och innovationer.”143 När svenska regeringen 

2010 satsade på den privata sektorns delaktighet i utvecklingssamarbetet fick Sida en central 

roll. Liknande samarbeten hade skett i flertalet andra stora biståndsgivarländer och syftet var 

att uppmuntra företag att genom sina verksamheter i utvecklingsländer, bidra till att förbättra 

situationen för de fattiga. Gällande Sidas uppdrag, att minska fattigdomen och deras syn på 

fattigdom, ska fattigdomen minska på individnivå men Sida gör inget urval i vilka dessa 

individer som ska främjas av samverkan med näringslivet är.144 Detta innebär alltså att när 

Sida och näringslivet till exempel startar projekt i utvecklingsländer, ser Sida att det konkret 

kan handla om att få människor i arbete, och därmed en ökad inkomst. Men det finns också ett 

större perspektiv menar Emma Ludvigsson, genom att människor får arbete ökar också 

möjligheten att utvecklingsprojektets effekter även lyfter övriga samhället.145 Tanken är alltså 

att företagens delaktighet i utvecklingsagendan ska accelerera det biståndet också försöker, att 

främja privata sektorer i utvecklingsländer. Det finns en förhoppning om att de investeringar 

som företagen gör ska ge en större utvecklingseffekt än den som det traditionella biståndet 

tros uppnå.146 Concord skriver i sin rapport om den privata sektorns delaktighet i 

internationellt utvecklingssamarbete att företagen har möjlighet att bidra med flera 

komponenter för en lyckad utvecklingsagenda och att företagens allt större plats inom 

internationellt utvecklingssamarbete beror på en ökad fokus på ekonomisk tillväxt och 

internationell handel.147 Flera av dessa komponenter är klassiska tillväxtkomponenter, som 

investeringar, innovationer och kapitalökning som relaterar till de moment som ligger bakom 

diskursen om utveckling som ekonomisk tillväxt. Concord menar vidare att ett antagande i 

den internationella debatten varit att företagens delaktighet kommer leda till ekonomisk 

tillväxt vilket sedan bidrar till en fattigdomsminskning148.  

                                                 
143 PGU2012, s. 2, 11 
144 Ludvigsson, Emma, Program Officer Private Sector Collaboration and Partnerships, Sida, intervju genomför 

6 april 2016 
145 Ludvigsson; Ripa, Malin, Senior Vice President CSR Management Volvo Group Headquarters, intervju 
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146 Svenska kyrkan och Diakonia, Näringslivet och biståndet – en uppföljande kartläggning om öppenhet, 
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Den privata sektorns del i den globala utvecklingen befästes genom tre internationella 

högnivåforum, Paris 2005, Accra 2008 och kanske främst i Busan 2011 då den privata sektorn 

också fick en plats i den styrgrupp som leder arbetet med att förverkliga de internationella 

överenskommelserna. Deklarationen från Busan påpekar tydligt att den privata sektorn genom 

sina innovationer, skapandet av arbetstillfällen, mobiliseringen av nationella resurser vilket 

skapar möjligheter som i sin tur leder till minskad fattigdom i samhället. Deklarationen menar 

att företagen kan bidra med detta om de också följer de internationellt överenskomna 

principerna om effektivt bistånd: utvecklingsländernas ägandeskap i prioriteringen av landets 

utveckling, resultatfokus, transparens och ansvarsskyldighet gentemot medborgarna och 

biståndsmottagarna. När styrgruppen möttes för första gången efter Busan, i Mexico 2014, 

befästes också näringslivets delaktighet som aktör i det internationella utvecklingssamarbetet, 

och inte bara för den globala utvecklingen. Styrgruppens möte erkände i sitt slutdokument den 

privata sektorns viktiga bidrag till att minska fattigdomen och skapa en hållbar utveckling 

genom att bidra till en stark och inkluderande tillväxt, skapandet av anständiga arbetstillfällen, 

utöka tillgången till varor och service för alla. Slutdokumentet hänvisade också till 

principerna om biståndets effektivitet men inte lika starkt som tidigare.149 Denna bredare syn 

på hur företagen ska agera för att skapa tillväxt och arbetstillfällen leder oss till att inkludera 

moments tillhörande diskurs om utveckling som fattigdomsbekämpning i vår analys.  

Sida delar denna syn på den privata sektorns delaktighet i det internationella 

utvecklingssamarbetet. Sidas samverkan med näringslivet på flera olika sätt, grundläggande 

för att skapa ett samarbete mellan Sida och ett företag är att företagen, genom hela sin 

verksamhet, bidrar till hållbar utveckling – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Företagen 

ska också följa de, genom FN, internationellt överenskomna reglerna om företagens 

uppförandekod. Samarbetsformerna kan se ut på lite olika sätt, bland annat genom Public 

Private Development Partnerships där Sida tillsammans med privata investeringar söker 

lösningar eller metoder för att hantera en fattigdomsrelaterad utmaning som sedan 

implementeras av en tredje part, eller Sidas Challenge Funds där företag får ”tävla” om 

finansiering av utvecklingsprojekt.150  Sida har också, tillsammans med ett tjugotal svenska 

                                                 
149 Concord, s. 7-8 
150 Sida2, Samverkan med näringslivet, 

http://www.sida.se/Svenska/Samarbetsparter/aktorsgrupper/Naringsliv/Samverkan-med-naringslivet/, besökt 

2016-02-20; Sida3, PPDP, http://www.sida.se/English/partners/our-partners/Private-sector/Collaboration-

opportunities/Public-Private-Development-Partnerships-PPDP/, besökt 2016-04-20; Sida4, Challenge Funds, 

http://www.sida.se/Svenska/Samarbetsparter/resurser/challenge-funds/ besökt 2016-05-02 

http://www.sida.se/Svenska/Samarbetsparter/aktorsgrupper/Naringsliv/Samverkan-med-naringslivet/
http://www.sida.se/English/partners/our-partners/Private-sector/Collaboration-opportunities/Public-Private-Development-Partnerships-PPDP/
http://www.sida.se/English/partners/our-partners/Private-sector/Collaboration-opportunities/Public-Private-Development-Partnerships-PPDP/
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företag, skapat ett nätverk kallat Swedish Leadership for Sustainable Development, SLSD. 

Nätverket fungerar som ”ett forum för värdefullt lärande och en plattform för nya partnerskap, 

konkreta projekt och samverkansmodeller för minskad fattigdom och hållbar utveckling.”151 

Nätverket startades i maj 2013 och i deras gemensamma uttalande från det första 

rundabordssamtalet befäster även nätverket företagens del i den globala utvecklingen.152 

Nätverket har tagit fram ett gemensamt åtagande där företagens roll inte bara tillskrivs 

utveckling utan nätverket menar att företagen är en naturlig del av vardagslivet och däri ligger 

också företagens potential att vara delaktig och ledande i styrningen av förändringarna som 

ska resultera i en hållbar framtid. Åtagandet är indelat i tre tematiska områden:  

- Minimera eventuell negativ inverkan på miljön, exempelvis inom 

kemikalieanvändning, vattenförbrukning, återvinning, användningen av växthusgaser 

och maximera de positiva bidragen som företagen kan ha gällande effektiv 

resurshantering.  

- Skapa anständiga (decent) arbetstillfällen, fokus ska ges till de mänskliga 

rättigheterna, främst den anställdes rättigheter, genom hela värdekedjan, öka den 

sociala dialogen inom arbetsmarknaden, samt skapa möjlighet för kunskaps- och 

kapacitetsutveckling.  

- Kämpa mot korruption och oetiska affärsmetoder genom att dela erfarenheter och 

lärdomar för att minimera risken för korruption, samt höja ribban för synen om 

korruption internationellt. 153 

Vidare ska företagen också bidra till en hållbar utveckling genom att arbetet drivs av en 

jämlikhetsprincip och samarbeten mellan civil samhället, den offentliga sektorn, akademin 

och den privata sektorn.154  

Åtagandena gällande kampen mot korruption och principen om jämlikhet kan kopplas till det 

privata näringslivets förhållande till en rättvis utveckling och momenten inom diskursen om 

utveckling som rättighet. En vanlig metod för företagen är interna företagspolicys, som 

CSR155, men också att företagen agerar på marknader med syftet att respektera och undvika 

                                                 
151 Sida5, Swedish Leadership for Sustainable Development, http://www.sida.se/Svenska/sa-arbetar-

vi/Arbetssatt-och-metod/utvecklingsfinansiering/Swedish-Leadership-for-Sustainable-Development/, besökt 

2016-04-27 
152 SLSD1, Gemensamt uttalande 13 maj 2013, tillgängligt via: 

http://www.sida.se/globalassets/global/nyheter/statement_on_swedish_leadership_for_sustainable_development

_13_may_2013.pdf, besökt 2016-05-23 
153 SLSD2, Joint statement, tillgängligt via: 

http://www.sida.se/contentassets/ceba89c299e544e6a3d6a22f8a845c1b/20160318_joint-commitment--swedish-

leadership-for-sustainable-development.pdf, besökt 2016-04-18 
154 Ibid. 
155 Corporate Social Responsibility  

http://www.sida.se/Svenska/sa-arbetar-vi/Arbetssatt-och-metod/utvecklingsfinansiering/Swedish-Leadership-for-Sustainable-Development/
http://www.sida.se/Svenska/sa-arbetar-vi/Arbetssatt-och-metod/utvecklingsfinansiering/Swedish-Leadership-for-Sustainable-Development/
http://www.sida.se/globalassets/global/nyheter/statement_on_swedish_leadership_for_sustainable_development_13_may_2013.pdf
http://www.sida.se/globalassets/global/nyheter/statement_on_swedish_leadership_for_sustainable_development_13_may_2013.pdf
http://www.sida.se/contentassets/ceba89c299e544e6a3d6a22f8a845c1b/20160318_joint-commitment--swedish-leadership-for-sustainable-development.pdf
http://www.sida.se/contentassets/ceba89c299e544e6a3d6a22f8a845c1b/20160318_joint-commitment--swedish-leadership-for-sustainable-development.pdf
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att bidra till en negativ påverkan för de mänskliga rättigheterna.156 Detta innebär alltså en 

negativ rättighetssyn, där företagen inte har ett ansvar att verka för de mänskliga rättigheterna 

som staten har i rättighetsfrågor, utan ett negativt ansvar. Denna negativa rättighetssyn 

återfinns också i företagens hållbarhetspolicys, Atlas Copco skriver till exempel att företaget 

ska stödja och respektera de internationella reglerna om de mänskliga rättigheterna och 

undvika medverkan till kränkningar av de mänskliga rättigheterna genom att applicera 

principen om due diligence157,158. Att arbeta på ett sätt där företaget tar ansvar för att 

minimera riskerna för en negativ inverkan på samhället och miljön är inte bara central för 

Atlas Copco. Sandvik har också tydliga regler och metoder för att hantera riskerna som 

företaget ställs inför, där både Atlas Copco och Sandvik använder sig av ansvarsutkrävande 

metoder för de anställda. Exempelvis refererar Atlas Copco till ett internt system för att 

rapportera och utreda eventuella kränkningar av de mänskliga rättigheterna och Sandvik har 

ett liknande system.159 Dessa system är uppbyggda för att säkerställa företagens åtaganden 

gällande anti-korruption och transparens, två komponenter vilka också är relevanta för 

moments som god samhällsstyrning och demokrati vilka är framstående inom diskursen om 

utveckling som rättighet. H&M tydliggör också vikten av ett demokratiskt samhälle i sin 

företagspolicy för hållbarhet. Karl-Johan Persson menar att företagets syn på hållbarhet 

bygger på en demokratisk kultur som respekterar de mänskliga rättigheterna och miljön. Han 

fortsätter med att säga att de sätt som H&M utför sina affärer på ska göra platser bättre, ”det 

är inte en fråga om vi ska befinna oss i utvecklingsländer utan hur vi gör det”.160 Även Malin 

Ripa, hållbarhetschef för Volvo, påpekar detta. Hon menar att Volvo har erfarenheter som ger 

möjlighet för så kallade win-win-win situationer. Där får Volvo möjlighet att utöka sin 

delaktighet på nya marknader, lokal utveckling kan ske både genom konkreta 

utvecklingsprojekt (i intervjun diskuterades bland annat Volvos samarbete med Sida, USAID 

                                                 
156 PGU2012, s. 46-47 
157 Due diligence är ett omdiskuterat begrepp inom mänskliga rättigheter men tolkas häri som beskrivet i FN:s 

guidande principer om företagande och mänskliga rättigheter: “An ongoing risk management process…in order 

to identify, prevent, mitigate and account for how [a company] addresses its adverse human rights impacts. It 

includes four key steps: assessing actual and potential human rights impacts; integrating and acting on the 

findings; tracking responses; and communicating about how impacts are addressed.” Citat från Business and 

Human Rights Resource Center, http://business-humanrights.org/en/un-guiding-principles/implementation-tools-

examples/implementation-by-companies/type-of-step-taken/human-rights-due-diligence 
158 Atlas Copco, Atlas Copco Human Rights Statement, tillgängligt via: 

http://www.atlascopcogroup.com/content/dam/atlas-

copco/corporate/documents/sustainability/Atlas%20Copco%20Human%20Rights%20Statement.pdf 
159 Atlas Copco, s. 3; Sandvik, Uppförandekod, s. 50, tillgänglig: http://www.home.sandvik/globalassets/6.-

about-us/sustainable-business/sustainability-governance/code-of-conduct-pdf/swedish.pdf  
160 H&M, Sustanibility Report 2015, s. 3, tillgänglig: 

http://sustainability.hm.com/content/dam/hm/about/documents/masterlanguage/CSR/2015%20Sustainability%20

report/HM_SustainabilityReport_2015_final_FullReport.pdf  

http://business-humanrights.org/en/un-guiding-principles/implementation-tools-examples/implementation-by-companies/type-of-step-taken/human-rights-due-diligence
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och UNIDO som resulterat i yrkesskolor) och genom den hållbara och ansvarsfulla 

affärshållningen som Volvo har, dessutom får Sida och andra biståndsorganisationer 

möjlighet att bidra till utvecklingsmålens uppfyllnad.161 Regeringen menar också att svenska 

företag har en möjlighet att agera som goda förebilder och ha en positiv inverkan för lokal 

utveckling inom de marknader de är aktiva.162 Denna syn är något som bekräftar regeringens 

vilja att utveckling inte bara ska ske, utan den ska ske på rätt sätt. Detta är också något som 

kan ses i tydligt i moments kring diskursen om utveckling som fattigdomsbekämpning då den 

beskriver utveckling med komponenter av ett moraliskt ansvar. Denna syn på företagens 

inverkan i utvecklingsländer kan även tolkas tydligt utifrån diskursen om utveckling som 

rättighet eftersom dess moments är artikuleringar av kravställande, ansvarstagande och om det 

förhållningssätt som utveckling ska uppnå.  

Sverige menar alltså att näringslivet har en nyckelroll för sysselsättning och tillväxt.163 När 

Sida själva beskriver deras samverkan med näringslivet är målet att lyfta fram det privata 

näringslivets bidrag till global fattigdomsbekämpning och främja en inkluderande tillväxt 

genom inkluderande företagsmodeller.164 Vilket igen är ett tecken på att hur utveckling sker 

är viktigt. Syftet är att det privata näringslivet, genom sina erfarenheter, kunskap, 

investeringar med mera, ska bidra som katalysatorer för utvecklingen.165 Detta kan bland 

annat göras genom att sprida kunskap och förståelse för det privata näringslivet, så att fattiga 

själva kan starta verksamheter. Ripa visar på hur näringslivets samverkan med Sida också är 

beroende av det enskilda landets möjligheter och förutsättningar, det är utifrån detta och inte 

en generell mall som Volvo och Sida kan se vad näringslivet kan bidra med.166 Synen på att 

mottagarlandet av en insats är essentiellt för utformandet av insatsen kan ses som en 

artikulering av momenten för diskursen om utveckling som fattigdomsbekämpning, både 

eftersom det inom denna diskurs handlar om bistånd på mottagarens villkor men också kravet 

på effektivitet. Ludvigsson menar att svenska näringslivet har erfarenheter och kunskaper om 

hur man skapar synergieffekter men det är ingen skillnad på Sidas samverkan med 

näringslivet och Sidas övriga verksamhet utan Sida ska ses som en aktör.167 Samverkan med 

näringslivet har alltså samma fokus som Sida har i övrigt. Utvecklingsidén måste stämma 
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165 Ibid.  
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överens med någon strategi som Sida redan har och det yttersta målet för Sidas 

utvecklingsstrategier är just fattigdomsbekämpning.168 Även i samverkan med näringslivet 

blir alltså de fattiga, mottagarna av svenskt bistånd den viktigaste utgångspunkten.169 

Samverkan med näringslivet ska, samtidigt som det ska förbättra fattiga människors 

levnadsvillkor även uppmuntra uppbyggnaden av ett privat näringsliv, både ekonomiskt men 

också genom att inkludera de fattiga i företagen. Kravet på att samverkan med näringslivet 

ska ske inom företagens kärnverksamhet är ett sätt att uppnå dessa två mål men kan också ses 

som ett sätt att skapa hållbar utveckling.170 Hållbar utveckling är också något som vid flera 

tillfällen nämns i företagens egen policys och det gemensamma åtagandet av SLSD, vilket har 

presenterats ovan. Detta är en tydlig artikulering av moments tillhörande diskursen om 

utveckling som fattigdomsbekämpning.   

En viktig aspekt för att tolka var diskurserna kommer in är att samverkan med näringslivet 

inte handlar om direktinvesteringar så som en klassisk syn på utveckling som ekonomisk 

tillväxt skulle se ut. Istället menar Ripa att det handlar om att företagen har kunskaper och 

erfarenheter som bidrar till god och hållbar utveckling, företagen bidrar till att genomföra 

ansvarsfulla affärer på dessa högriskmarknader. Förhållandet mellan Sida och företag kan se 

ut som beskrivits av Ripa: att Volvo hade ett behov för att kunna etablera sig på marknaden 

medan biståndsorganisationerna, Sida och USAID, var intresserade av att skapa möjligheter 

för ekonomisk tillväxt, och som Ripa säger, därefter följer allting annat. Ripa menar vidare att 

Sidas position är unik för att förstå hur man använder näringslivet för biståndsagendan och att 

den samverkan som sker mellan Sida och näringslivet alltså skapar ett värde som används för 

att lyfta människor ut fattigdom.171 Ledande i detta är alltså också hur utvecklingen sker och 

vikten av att den sker på ett ansvarsfullt sätt som även representeras i diskursen om utveckling 

som fattigdomsbekämpning.  
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Slutsatser – Utveckling som vad?  

Undersökningsfrågan för denna uppsats har varit vilken eller vilka diskurser är dominanta i 

begreppet utveckling inom det svenska internationella utvecklingssamarbetet, specifikt för 

Sida och deras samverkan med näringslivet? Syftet har varit att, tillfälligt, fastställa vilka 

bakomliggande diskurser som är framträdande i Sidas arbete. Nedan följer uppsatsens 

slutsatser som bygger på det teoriavsnitt och analys som genomförts ovan.  

I teoriavsnitten av uppsatsen presenterades fyra diskurser som varit återkommande inom fältet 

för utvecklingsteori, dessa diskurser har i uppsatsen döpts till: utveckling som ekonomisk 

tillväxt; utveckling som fattigdomsbekämpning; utveckling som frihet och utveckling som 

rättighet. För att svara på uppsatsens forskningsfråga har de olika diskurserna beskrivits och i 

uppsatsens metodavsnitt har diskursernas bakomliggande moments presenterats i en matris. 

Detta för att förenkla det analytiska arbete och förenkla överskådligheten för läsaren. 

Materialet som analyserats med hjälp av teorin och metoden har varit omfattande och 

innehållet kan beskrivas innefatta moments som tillhör flera av de relevanta diskurserna.  

En central slutsats är att begreppet utveckling innefattar en analys av fattigdom och tydligt för 

Sidas arbete och deras samverkan med näringslivet är att de har en komplex syn på vad 

fattigdom innebär. Artikuleringarna för vad fattigdom innebär kan inte likställas med de 

klassiska momenten inom diskursen om utveckling som ekonomisk tillväxt utan 

artikuleringarna hör hemma i diskursen om utveckling som frihet, främst på grund av Sens 

definition av fattigdom som innehåller mer än ekonomisk status, exempelvis tillgången till 

arbete, sjukvård och utbildning, men artikuleringarna är inte kopplade till det mest centrala 

momenten i denna diskurs, vilka är att fattigdom är ett minskat frihetsutrymme och utveckling 

således en utökning av detta utrymme. Istället hör materialets artikuleringar hemma i 

momenten inom diskursen om utveckling som fattigdomsbekämpning. Här är det 

bakomliggande innehållet i momentet en syn på fattigdom som grundar sig i den fattiges 

perspektiv, något som ständigt påpekas inom Sida och deras arbete. Utveckling ska på detta 

sätt definieras från de fattiga själva och inte från biståndsorganisationen eller dess 

samarbetspartners. Men detta kan också kopplas till momenten bakom diskursen om 

utveckling som frihet, där den egna individen har ett agentskap och inneboende värde. De två 

diskurserna om utveckling som fattigdomsbekämpning och utveckling som frihet finns därför 

båda representerade i Sidas arbete.  



42 

 

Vidare har diskursen om utveckling som rättighet också en tydlig plats. Detta på grund av att 

Sidas arbete ska utgå från ett rättighetsperspektiv. Här finns dock behov av att visa på vilka 

moments inom denna diskurs som inte är framstående inom Sidas arbete. Sida ser nämligen 

inte utveckling som en rättighet som kan likställas exempelvis rätten till liv eller 

yttrandefrihet. Rättighetsperspektivet bygger inte på varje individs rätt till utveckling utan 

istället på behovet av att utveckling ska gå till på rätt sätt. Vid flera tillfällen nämns att 

företagen inte ska kränka de mänskliga rättigheterna och då främst gällande arbetarens 

rättigheter. Företagen har således ett ansvar vilket är ett centralt moment i diskursen om 

utveckling som rättighet. I vissa fall har också möjligheten för i alla fall de anställdas att göra 

anspråk på företagens ansvar funnits. Detta är också ett moment i diskursen om utveckling 

som rättighet.  

Den diskurs som varit minst framträdande är den om utveckling som ekonomisk tillväxt. 

Trots att ett visst fokus har lagts på artikuleringar som passar in i diskursen om utveckling 

som ekonomisk tillväxts bakomliggande moment har oftast nämnts som i förbifarten eller på 

väg till den en fixerad mening bakom begreppet utveckling som istället tillskrivs diskurserna 

om utveckling som fattigdomsbekämpning, utveckling som frihet, och utveckling som 

rättighet. Detta behöver dock inte innebära att diskursen om utveckling som ekonomisk 

tillväxt inte är relevant i begreppet utveckling. Det skulle också kunna innebära att, som till 

exempel Mawdsley menar, ekonomisk tillväxt är så grundläggande för utveckling att det 

frånkopplats diskussionen om utveckling och ifrågasätts inte.  

En tillfällig fixering som uppsatsen syftar till ger oss möjlighet att reflektera över var vi 

befinner oss och var vi vill att innebörden av utveckling ska fortsätta. Det öppnar också upp 

för vidare forskning och vidare definiering av diskurser. En viktig slutsats i denna uppsats är 

till exempel att utveckling, som det uttrycks i Sidas arbete, ska bygga på hur fattiga själva 

definierar begreppet. Detta är en öppning för vidare forskning eftersom uppsatsen har till 

största del utgått från ett svenskt perspektiv och det vore därför värdefullt att fortsätta 

forskningen om vad begreppet utveckling innebär från ett icke-västerländskt perspektiv, det 

vill säga, vad innebär utveckling för de fattiga? En sådan fråga skulle dock ha ett annat syfte 

och en annan frågeställning än denna uppsats. 

En del av denna uppsats undersökningsfråga är om någon diskurs är dominant och det enkla 

svaret på det är att ingen har en sådan stark position som gör de andra diskurserna obsoleta. 

Istället finns alla tre diskurser överlappande varandra och deras moments ger alla en tillfällig 
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fixering av meningen bakom innebörden av begreppet utveckling i kontexten för Sidas arbete 

och deras samverkan med näringslivet. I denna uppsats har frågeställningen och syftet visat 

att begreppet utveckling har tre bakomliggande diskurser: utveckling som 

fattigdomsbekämpning, utveckling som frihet och utveckling som rättighet. Utveckling kan 

därför ses som fattigdomsbekämpning, frihet och rättighet.  
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Appendix 

Martha Nussbaums fullständiga lista över mänskliga förmågor:  

1. Liv. Att kunna leva till slutet av en normal mänsklig livslängd; att inte 

dö i förtid eller innan tillvaron förlorat all mening.  

2. Fysisk hälsa. Att kunna ha god hälsa, inklusive reproduktiv hälsa; att 

få tillräckligt med näring; att ha en fullgod bostad.  

3. Kroppslig integritet. Att kunna röra sig fritt mellan olika platser; att 

slippa utsättas för våld, inklusive våldtäkt och misshandel i hemmet; 

att ha möjlighet till sexuell tillfredsställelse och möjlighet att välja i 

fråga om reproduktion.  

4. Sinnen, fantasi och tanke. Att kunna använda sinnen, fantasin, tanken 

och förnuftet, och att detta sker på ett ”sant mänskligt” sätt som 

präglas och förfinas av nöjaktig utbildning, vilken omfattar – men ska 

inte begränsas till – läskunnighet och grundläggande kunskaper i 

matematik och vetenskap. Att kunna använda fantasin och 

tankeförmågan i samband med att man upplever eller skapar verk och 

aktiviteter som man själv har valt – religiösa, litterära, musikaliska och 

så vidare. Att kunna använda sina mentala förmågor på ett sätt som är 

skyddat av en garanterad yttrandefrihet med avseende på både 

politiska åsikter och konstnärliga uttryck, samt religionsfrihet. Att 

kunna ha njutbara upplevelser och slippa onödig smärta.  

5. Känslor. Att kunna ha band till yttre företeelser och andra människor; 

att älska dem som älskar och bryr sig om en, att sörja deras frånvaro; 

generellt att älska, sörja, uppleva längtan, tacksamhet och berättigad 

ilska. Att inte behöva hämmas av rädsla och ångest i sin 

känslomässiga utveckling. (Att främja denna förmåga innebär att man 

stöder den typ av mänskliga relationer som bevisligen är viktiga för 

dess utveckling.)  

6. Praktiskt förnuft. Att kunna bilda sig en uppfattning om vad som är 

gott och reflektera kritiskt över hur ens liv planeras. (Detta omfattar en 

skyddad ställning för samvets- och religionsfrihet.) 

7. Samhörighet. (A) Att kunna leva tillsamman med andra, att erkänna 

och bry sig om andra människor, att delta i olika former av socialt 

utbyte; att kunna föreställa sig någon annans situation. (Att skydda 

denna förmåga innebär att man skyddar institutioner som utgör och 
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främjar sådana former av samhörighet, och även att man skyddar 

mötesfriheten och rätten att uttrycka politiska åsikter.) (B) Att de 

sociala förutsättningarna för självrespekt och okränkbarhet; att kunna 

bli behandlad som en värdig varelse med samma människovärde som 

andra. Detta kräver förbud mot diskriminering på grund av ras, kön, 

sexuell läggning, etnicitet, kast, religion och nationellt ursprung.  

8. Andra arter. Att kunna leva med respekt för och i relationer till djur, 

växter och natur.  

9. Lek. Att kunna skratta, leka och ägna sig åt fritidsaktiviteter.  

10. Kontroll över den egna miljön. (A) Politiskt. Att kunna delta i politiska 

beslut som styr ens liv; att ha rätten till politiskt deltagande same 

yttrande- och föreningsfrihet. (B) Materiell. Att kunna inneha 

egendom (både fast och lös) och ha äganderätt på samma premisser 

som andra; att ha rätten att söka arbete på samma premisser som 

andra; att slippa utsättas för visitering och frihetsberövande på 

obefogade grunder. Att tilldelas mänskliga arbetsuppgifter i arbetslivet 

samt att kunna utöva praktiskt förnuft och inleda meningsfulla, 

ömsesidiga erkännande relationer med kolleger.172 

 

                                                 
172 Nussbaum, s. 41-43 


