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Abstrakt: 

Detta är en diskursanalytisk C-uppsats som hanterar det svenska biståndet under 1962 och 1978, där 

fokusen ligger på det kommersiella biståndets relation till det svenska solidaritetsmotivet inom 

biståndspolitiken. Sveriges bistånd skulle baseras på tanken om solidaritet mellan Sverige och 

mottagarländerna, ett motiv som skulle förhindra svenska egenintressens inblandning i 

biståndspolitiken. Uppsatsen belyser hur det kommersiella biståndet passar in med tanke på detta 

motiv. Den viktigaste slutsatsen är att solidaritetsmotivet aldrig fick en tydlig definition utan kunde 

förändras och tolkas till det kommersiella biståndets fördel. 

 

Nyckelord: Bistånd, Kommersiellt bistånd, Solidaritet, 1962, 1978 och Diskursanalys. 
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1.0. Inledning 

Efter andra världskriget slut, när Europas infrastruktur och produktionsmedel låg i ruiner 

bestämde sig de Förenta Staterna att hjälpa till och den så kallade Marshall-planen uppstod. 

Denna aktion ska ha bidragit väsentligt för Västeuropas snabba ekonomiska återhämtning och 

erfarenheterna ifrån Marshall-hjälpen öppnade ögonen för hur de rika länderna i världen 

skulle kunna hjälpa de fattiga länderna att ta sig ur fattigdomen och få dem att upprätta en 

stabil ekonomi med en snabb ekonomisk tillväxt.1 

Under 1940- och 1950-talet var det statliga svenska biståndet relativt lågt gentemot vad 

det skulle komma att bli under 1960-talet. Bistånd gavs till ytterst få länder och den större 

delen av biståndet lämnades till Förenta Nationerna som sedan delade ut det till diverse 

biståndsorganisationer. Sveriges fokus under 1950-talet låg på att sprida information till u-

länderna för att stärka utlandets opinion om landet Sverige. Svenskt bistånd dominerades 

innan 1960-talet av frivilliga organisationer som Röda Korset och Rädda Barnen.2  

Detta tillstånd i den svenska biståndspolitiken skulle förändras 1961 då den 

Socialdemokratiska regeringen godkände ett förslag om att inrätta ett helstatligt organ som 

skulle handlägga biståndsfrågor, den statliga nämnden blev NIB (Nämnden för Internationellt 

Bistånd) och grundades den 1 Januari 1962. Året därpå 1962 tillsatte regeringen en 

arbetsgrupp som skulle utarbeta och framlägga en plan för en samlad svensk biståndspolitik. 

Detta arbete låg som grund när propositionen 1962:100 presenterades. Den fick namnet 

Riktlinjer för det svenska utvecklingsbiståndet.3 Denna proposition som la grunden för svensk 

biståndspolitik under 1900-talet fick tillslut smeknamnet ”Biståndsbibeln” på grund av dess 

grundliga utformande och tydliga riktlinjer för det svenska biståndsprojektet.4 

Propositionen förklarade att den svenska biståndspolitiken skulle grunda sig i solidaritet 

mot den fattiga befolkningen på jorden. Genom solidaritetsmotivet ansåg propositionen att 

de rika länderna i världen hade en moralisk plikt att ingripa och hjälpa den fattiga världens 

befolkning, eftersom tanken om människovärdet och de sociala jämlikhetskrav som präglat 

den utveckling som västvärlden genomgått inte längre kunde stanna vid nations- och 

rasgränserna. Inte heller skulle den svenska biståndshjälpen dikteras av några strategiska 

                                                      
1 Holmberg i Sundelius, 1989, s. 125. 
2 Statens Offentliga Utredningar 1977:13 – Samarbete med u-länderna, s. 203. 
3 Statens Offentliga Utredningar 1977:13 – Samarbete med u-länderna, s. 203–204. 
4 Andersson m.fl, 1984, s. 9–10. 



5 
 

motiv som, enligt propositionen, utövades av stormakterna i samband med biståndsgivning, 

detta i form av politiska påtryckningar, i form av krav av politiska reformer, eller ekonomiska 

fördelar för givarländerna.5  

För att inte binda ihop hela biståndet valde Sverige att dela upp det i fyra olika sorter: 

Humanitärt, tekniskt, finansiellt och kommersiellt. Det humanitära biståndet innebar hjälp vid 

naturkatastrofer och nödhjälp som kunde uttrycka sig i form av livsmedelsprodukter. Tekniskt 

bistånd innebar teknisk hjälp vilket kunde innebära att Sverige skickade kunnig personal inom 

till exempel administration, medicinskt kunnande och familjeplanering. Finansiellt bistånd 

bestod av lån eller gåvor som delades ut direkt till u-länderna eller internationella institutioner 

med verksamheter inriktade på u-ländernas utveckling. Det kommersiella biståndet sticker 

nämligen ut som något speciellt inom den svenska biståndspolitikens historia vid en 

jämförelse mot resterande biståndsformer eftersom att det bara indirekt ger bistånd till u-

länderna, pengarna som delas ut gick istället till det svenska näringslivet när de exporterade 

eller investerade i u-länderna. Det är det kommersiella biståndet som kommer belysas i den 

kommande uppsatsen, mer specifikt hur förhållandet såg mellan det kommersiella biståndet 

och solidaritetsmotivet. Detta bistånd skulle användas för att hjälpa det svenska näringslivet 

med deras insatser i u-länderna. Åtgärderna skulle reducera de risker som svenska företag 

gjorde när de valde att investera eller exportera till de fattiga länderna i världen6.  

1.1. Problemformulering 

Den svenska biståndspolitiken behövde alltså gå balansgång i och med det kommersiella 

biståndet och det är detta som gör ämnet intressant. Det kommersiella biståndet kunde anses 

gagna Sverige inte åsidosätta det svenska solidaritetsmotivet, det skulle finnas till för att säkra 

mottagarländernas ekonomiska utveckling. Det kommersiella biståndet avsågs att reducera 

de risker som enskilda företag gjorde när de valde att exportera/investera till u-länderna, 

risker i form av utebliven betalning eller förstatligande av industri vid politiska skiften i 

mottagarländerna, till exempel i form av kommunistiska revolutioner.  

 

                                                      
5 Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1962 Nr 100. s. 5–7 
6 Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1962 Nr 100. s. 10–18 
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Det är tveksamt i vad mån dessa statliga åtgärder är att betrakta som bistånd. Men de kan 
uppenbarligen, rätt utformade, ha en positiv effekt på u-ländernas ekonomiska utveckling. Den 
svenska biståndspolitiken måste därför spänna även över detta fält. De åtgärder som därvid 
kan komma i fråga får i de konkreta fallen vägas mot mera direkta biståndsformer.7 

Som citatet visar ställde den Socialdemokratiska regeringen sig positiv till det kommersiella 

biståndet trots riskerna för att biståndet endast skulle bli ett medel för att hjälpa det svenska 

näringslivet att etablera sig utomlands. De rättfärdigade det kommersiella biståndet bland 

annat genom att hänvisa till andra industriländer där ett omfattande exportkreditskydd och 

investeringsskydd redan utvecklats.8 Sverige var också ett speciellt land inom den 

internationella biståndspolitiken vilket motiverar mitt val att undersöka det svenska 

kommersiella biståndet. Som jag senare kommer gå in mer på utmärker sig Sverige som ett 

land som har hållit hårt på sina principer inom biståndspolitiken. Detta för att Sverige hade 

valt att försöka utesluta ett egenintresse i biståndet.9 Trots detta valde ändå 

Socialdemokraterna att införa ett kommersiellt bistånd vilket utgör en intressant grund där 

man kan fråga sig varför och hur detta var möjligt. 

1.2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur det kommersiella biståndets relation och 

konflikt till det svenska solidaritetsmotivet utvecklats och förändrats år 1962 och 1978. Valet 

av år kommer att förklaras mer utförligt under Källmaterial och avgränsning men grundar sig 

i att Sverige befann sig i två olika ekonomiska lägen under de utvalda åren. 1962 var goda år 

för den svenska ekonomin medan slutet av 1970-talet präglades av ekonomiska svårigheter.  

Jag vill samtidigt kunna svara på hur det kommersiella biståndet motiverats, alltså om 

det kunde motiveras endast utifrån solidaritetsmotivet eller om en annan motivering 

behövdes på grund av konflikten mellan kommersiella intressen och solidaritetsmotivet. Som 

citatet ovan visar ansågs det kommersiella biståndet inte alltid som ett rent bistånd utan 

                                                      
7 Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1962 Nr 100. s. 12. 
8 Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1962 Nr 100. s. 12–13. 
9 Holmberg i Sundelius, 1989, s. 138–140 och Jacoby, 1986, s 85–87. 
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hamnar mellan utrikespolitik10 och biståndspolitik. Detta utgör en intressant grund för min 

uppsats där relationen mellan solidaritet och kommersiellt bistånd lyfts fram.  

Uppsatsen utgår från två frågeställningar: 

 Hur såg det kommersiella biståndets relation till det svenska biståndets 

solidaritetsmotiv ut 1962 och 1978? 

 Hur motiverades det kommersiella biståndet 1962 och 1978? 

1.3. Källmaterial och avgränsning 

Källmaterialet som kommer används i uppsatsen är valda för att berätta hur de svenska 

makthavarna såg och tolkade den svenska solidariteten, dessutom hur det kommersiella 

biståndet stod gentemot solidariteten utifrån en kritisk diskursanalytisk metod, vilket 

introduceras längre ner. Jag använder mig därför av två typer av källmaterial. Propositioner 

och tillhörande debatter till propositionerna ifrån riksdagen. På grund av frågeställningarna 

hamnar uppsatsens fokus näst intill uteslutande på vad solidaritet innebar för 

riksdagspartierna och det kommersiella biståndets plats i biståndspolitiken. Områden som 

katastrofbistånd, tekniskt bistånd och humanitärt bistånd kommer inte att beröras. 

Propositionerna är från 1962 respektive 1978 och bär namnen 1962:100 och 

1977/78:135. Båda propositionernas uppgifter var att sätta ut riktlinjer för det svenska 

utvecklingssamarbetet, alltså det svenska biståndsprojektet. Varje proposition debatterades i 

riksdagen i första och andra kammaren 1962 och en debatt hölls även angående propositionen 

från 1978.  

Detta källmaterial kommer ge mig en bred bild av vad solidaritet innebar utifrån den 

sittande regeringen vid tidpunkten och vad oppositionen ansåg att solidariteten innebar. 

Källmaterialet kommer även svara på frågan hur kommersiellt bistånd passade in i svensk 

biståndspolitik och inte bröt mot solidaritetsmotivet. Hur biståndet motiverades av 

makthavarna kommer också finnas med i de  olika källmaterialen, speciellt utifrån debatterna 

på grund av den diskursanalytiska metoden. Valet av år grundar sig i att den statliga svenska 

biståndspolitiken utformades först på allvar, med tydliga riktlinjer och mål år 1962 och 

därefter byggdes ut ytterligare under 1960- och 1970-talet. Sverige befann sig också i två olika 

                                                      
10 Utrikespolitikens betydelse utifrån biståndets synsätt är att det präglas av egenintresse medan 
biståndet skulle styras av mottagarländernas intressen. 
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ekonomiska lägen under de utvalda åren. 1962 var goda år för svensk ekonomi där det fanns 

plats för stora reformer i statsbudgeten med stort kapitalkrav, vilket biståndet skulle komma 

att bli till. 1970-talet präglades istället av ekonomisk nedgång på grund av ett flertal 

anledningar. Oljekrisen hade fyrdubblat oljepriserna, industriländerna produktion hade för 

första gången på flera år stagnerat under 1974-1975 samtidigt som inflationen ökat. Förenta 

Nationerna hade också röstat genom en Ny Ekonomisk Världsordning under FN:s sjätte extra 

generalförsamling 1974 där u-länderna bland annat bad om utökat stöd till deras 

industrialiseringsprocess.11 Det ekonomiska klimat hade alltså förändrats sedan tidigt 1960-

tal och det gör det därför intressant att undersöka hur solidaritetsmotivet hållit sig fast och 

utvecklats under de förändrade omständigheterna för givarlandet Sverige. Det är dessutom 

olika ideologier som styrde Sverige under de utvalda åren. Propositionen från 1962 skapades 

av en Socialdemokratisk regering med statsminister Erlander och propositionen från 1978 av 

en koalitionsregering ledd av statsminister Fälldin, sammansatt av de borgerliga partierna i 

svensk riksdag. 

Problemet med källmaterialet är att förändringar mellan åren inte bearbetas, det finns 

till exempel en proposition från 1968 angående svenskt bistånd. Propositionens huvudsakliga 

innehåll var 1 % målet, livsmedelsförsörjning och familjeplanering samt en diskussion 

angående om Sverige skulle införa ett svenskt system för investeringsgarantier, vilket var 

mycket kort.12 Jag har tagit del av denna proposition med tillhörande statlig offentlig 

utredning och kommit fram till att propositionen inte har den betydelse som mina andra 

utvalda propositioner har för undersökningen. Detta på grund av avsaknaden av en stor debatt 

kring det kommersiella biståndet.  

En annan kritik mot mitt utvalda källmaterial är att det endast var en liten del av alla 

riksdagsledamöter som engagerade sig i biståndspolitiken och på så sätt får representera hela 

partiets ställningstagande angående biståndspolitiken. Jag har trots detta valt att se partiernas 

ledamöter som representanter för partiets åsikter i biståndspolitiken eftersom det oftast är 

de sakkunniga inom partierna som deltar i debatterna. 

                                                      
11 Regeringens proposition 1977/78:135 om riktlinjer för internationellt utvecklingssamarbete m.m. s. 77. 
12 Kungl. Maj:ts proposition Nr 101 år 1968, s. 1–2. 
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1.4. Tidigare forskning och forskningsläge  

Den tidigare forskningen och forskningsläget kommer att utgå ifrån forskare som både skiljer 

sig åt och har gemensamma synpunkter om det svenska biståndet under 1960- och 1970-talet. 

Vad alla forskar har gemensamt är deras ställning att Sverige utmärker sig som något speciellt 

inom den internationella biståndspolitiken. Sverige kallas en mellanväg mellan väst- och 

östmakterna. Ruth Jacoby och Susan Holmberg anser att Sveriges solidaritetsmotiv och 

moraliska plikt mot u-länder bygger på avsaknaden av ett kolonialt förflutet. Holmberg menar 

att Sverige befann sig i en ovanlig position under 1960-talet eftersom landet kunde starta nya 

och fräscha relationer med före detta kolonialnationer. Ur ett politiskt synsätt kunde de nya 

relationerna stå emot supermakternas inflytande och på så sätt främja den svenska 

neutraliteten och solidariteten. Från en ekonomisk ståndpunkt kunde biståndet hjälpa 

mottagarländerna att stimulera sina ekonomier och ansluta sig till Sveriges frihandelspolitik 

som partners i den internationella handelspolitiken.13 Jacoby ansåg att avsaknaden av ett 

kolonialt förflutet bidrog till att Sverige höll hårt i sina biståndsmotiv som baserades på 

moralisk plikt och internationell solidaritet.14 

Solidaritetsmotivet och den moraliska plikten är något som alla forskare hänvisar till. Bo 

Karre och Bent Svensson menar att oavsett parti som sitter i regeringen har det alltid hävdats 

att biståndet var ett uttryck av svenska sociala värderingar, där medborgarna tog hand om 

varandra.15 Solidariteten har både guidat det svenska biståndet och begränsat utformningen 

av det. Jacoby utgår ifrån att det fanns två olika teman som dominerade allmänhetens och 

riksdagspartiernas ståndpunkter angående det svenska biståndets utformning. Biståndet 

skulle vara rent eller stort.16 Med rent bistånd menar Jacoby att det ska finnas en tydlig skillnad 

på bistånd och kommersiella intressen. Det är utifrån denna tanke som mycket av 

undersökningen kommer baseras på där vänsterpartierna stod för ett rent bistånd medan de 

borgerliga partierna förespråkade ett stort bistånd där kommersiella intressen inte sågs som 

negativt för mottagarlandet utan som en av de viktigaste bidragande faktorerna till en snabb 

ekonomisk utveckling i u-världen.  

                                                      
13 Holmberg i Sundelius, 1989, s. 123–124. 
14 Jacoby i Frühling, 1986, s. 86. 
15 Karre, Svensson i Stokke, 1989, s. 232. 
16 Jacoby I Frühling, 1986, s. 85–86. 
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Enligt Peter Schraeder, Hook och Taylor drevs det internationella biståndet av 

stormakterna USA, Frankrike och Storbritannien i dess första år av säkerhetspolitiska 

tankemönster där allianser kunde skapas. Under 1970-talet blev det dock uppenbart att det 

internationella biståndet till stor del drevs av självintressen, speciellt efter oljekrisen började 

Sverige direktera om sitt bistånd mot mer ekonomiskt gynnsamt för Sverige.17 Detta är en 

återkommande tanke bland forskarsamhället. Under 1970-talet förändrades det svenska 

biståndet mot ett utökat kommersiellt intresse. Enligt Jacoby hade den stora entusiasmen på 

1960-talet lagt sig kring biståndet och istället utvecklats till ett krav på effektivitet. På grund 

av den sjunkande ekonomiska tillväxten i Sverige blev det inte svårt att introducera svenskt 

näringsliv till en utökad roll inom biståndspolitiken.18 Sverige försökte trots det kommersiella 

intressets ökade makt att hålla isär en alltför stor beblandning. Trots det ökande inflytandet 

av kommersiella och ekonomiska intressen krävdes det ingen förändring av riktlinjerna för 

biståndet, Jacoby säger att det istället utspelade sig en balansgång mellan biståndets renhet 

och det växande kravet på ökat inflytande från näringslivet.19 Karre och Svensson är inne på 

samma spår som Jacoby då han drar slutsatsen att den svenska biståndspolitiken motiverades 

av samma riktlinjer trots att de ökade det kommersiella intresset i biståndspolitiken.20 

Att principerna inte förändrades när praktikerna inom biståndspolitiken förändras är en 

intressant utgångspunkt för mitt arbete då jag letar efter relationen mellan solidaritetsmotivet 

och det kommersiella biståndet 1962 och 1978, samtidigt som jag söker efter hur det 

kommersiella biståndet motiverades. Även om solidaritetsmotivet enligt Holmberg fick en 

mindre roll i biståndspolitiken under 1970-talet fanns motivet ändå kvar med en fortsatt 

betydelse att det skulle lägga grunden för den svenska biståndspolitiken. Ska vi tro på Jacoby 

spelade den moraliska aspekten en viktig del i det kommersiella biståndets utformning och 

varför principerna låg kvar. Hon menar att det under 1960-talet inte fanns ett stort behov för 

det kommersiella biståndet och att den moraliska aspekten hade växt sig för stark fram till 

slutet av 1970-talet för att kunna införa ett renodlad kommersiellt bistånd, vilket tvingade 

kvar principerna.21 

                                                      
17 Schraeder m.fl, 1998, s. 297–298. 
18 Jacoby i Frühling, 1986, s. 90. 
19 Jacoby i Frühling, 1986, s. 87–88. 
20 Karre, Svensson i Stokke, 1989, s. 232. 
21 Jacoby i Frühling, 1986, s. 87. 
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Att det skulle ha skett en förändring i den svenska biståndspolitiken är som sagt ingen 

nyhet inom forskarsamhället. Karlis Goppers lägger fokus på hur det bundna biståndet ökade 

på 1970-talet, som ett sätt att tvinga u-länderna att köpa svenska varor för en viss del av det 

utdelade biståndet.22 Holmberg håller med Goppers om att biståndet började utgå mer åt ett 

industriellt håll, till exempelvis genom att biståndet fokuserades på investering i industri 

istället för utbildning och sjukvård i mottagarländerna. Industri som skulle byggas upp med 

hjälp av det svenska näringslivets kompetens och kunskap. Holmberg hänvisar till hur 

kommersialiseringen av biståndet på allvar började ifrågasättas när den borgerliga regeringen 

presenterade industrifonden.23 Denna fond förklaras ingående under Historisk Bakgrund. 

Forskningsläget som jag kommer utgå ifrån i min undersökning baserar jag på fyra 

påståenden ifrån den tidigare forskningen.  

1. Det fanns två viktiga ståndpunkter inom den biståndspolitiska debatten. Det första är 

att biståndet skulle vara rent och fritt från egenintressen . Den andra ståndpunkten 

utgick från att ett stort bistånd är det bästa biståndet, där hänsyn till egenintresset 

inte skulle gå före hur effektivt biståndet var.  

2. Under 1970-talet förändrades biståndet mot ett ökat kommersiellt intresse. Trots 

detta förändrades inte de grundläggande principerna för biståndets utformning. 

Principerna låg kvar medan praktiken förändrades. 

3. Det svenska biståndet styrdes av solidaritet och en tanke om moraliskt plikt att 

hjälpa. Biståndet skulle alltid hänvisas till dessa grundmotiv. 

4. Den industrifond som presenterades av den borgerliga regeringen i propositionen 

från 1978 utgör en viktig del i biståndsdebatten om det kommersiella intressets vara 

eller icke vara. 

Tillsammans rättfärdigar påståendena mitt syfte, mina frågeställningar och mitt utvalda 

material genom att dessa fyra punkter motiverar min undersökning. Jag hoppas kunna 

utveckla och bidra till detta forskningsläge ytterligare. Till exempel ska undersökningen kunna 

svara på hur principerna från 1962 kunde förbli oförändrade 1978 medan biståndspolitiken 

allt mer introducerade ett ökat egenintresse från Sverige. Jag anser att mitt fokus är mer 

inriktat på att förklara vad den svenska solidariteten innebar till skillnad mot andra forskare 

                                                      
22 Goppers i Andersson m.fl, 1984, s. 103. 
23 Holmberg i Sundelius, 1989, s. 140. 
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som endast konstaterat att det kommersiella intresset fick större inflytande under 1970-talet 

och/eller att solidaritetsmotivet fick mindre inflytande, vilket inte förklarar på vilket sätt eller 

hur detta gick till. Jag har också som mål i undersökningen att inkludera en teoretisk syn på 

vad solidaritet kan innebära och hur den kan brukas och formas. 

1.5. Historisk bakgrund 

Jag har under inledningen kort beskrivit den historiska bakgrunden till biståndspolitiken men 

tänkte här gå in djupare för att ge en tydligare bild av vad biståndspolitiken var och hur den 

uppkom.   

Biståndet hade förändrats under tidens gång, det som startade under Marshall-hjälpen 

där USA gav bistånd till Europa övergick sedan till ett internationellt projekt. Det fanns dock 

en stor skillnad på biståndet som USA gav till Europa och det som västvärlden gav till den 

resterande världen under 1960 och 1970-talet. Marshall-hjälpens mottagarländer fick cirka 20 

dollar per invånare i 1970 års penningvärde vilket kan jämföras med de 3-4 dollarna som 

givarländerna delade ut till u-landsinvånare under samma år.24 Biståndets mängd var alltså 

inte lika omfattande till u-länder som under Marshall-hjälpen.  

Sveriges neutralitet och alliansfrihet hade under först hälften av 1900-talet gjort Sverige 

till ett tyst land i den internationella utrikespolitiska debatten. Att lägga sig i den 

internationella debatten ansågs kunna utge ett hot mot den svenska neutraliteten, detta fick 

en vändning mot slutet av 1950-talet.25  

Sverige hade dock byggt upp ett svenskt bistånd över lång tid med en långsam 

utveckling. Den svenska biståndshjälpen går tillbaka till 1860-talet då svenska missionärer 

besökte Etiopien. Relationen mellan Sverige och Etiopien växte och 1945 fick landet två lån 

från Sverige, som användes för att anställa bland annat svenska läkare, sjuksköterskor, jurister 

och lärare som kunde utbilda det Etiopiska folket. 1952 togs de första stegen mot ett statligt 

biståndsprogram där Etiopien skulle bli en av de första två länderna att få statligt svenskt 

bistånd.26  

1962 då den Socialdemokratiska regeringen presenterade proposition 1962:100 

förändrades det svenska biståndet från välgörenhet till att motiveras av en känsla av moralisk 

                                                      
24 Statens Offentliga Utredningar 1977:13 – Samarbete med u-länderna, s. 111–112. 
25 Andrén, 1990, s. 74. 
26 Heppling i Frühling, 1986, s. 16. 
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plikt och internationell solidaritet. Propositionen fick senare namnet Den svenska 

biståndsbibeln eftersom den lagt en tydlig och accepterad grund för det framtida biståndets 

utveckling.27 

Det svenska biståndet utvecklades i rask takt under både 1960- och 1970-talet med ett 

tydligt avstamp 1962 där summan mer än dubblades i jämförelse med 1961 men växte 

snabbast under 1970-talet. 

Diagram 1. Svenskt bistånd 1962-1978 i miljoner US dollar 

 

Källa: Frühling, 1986, s. 288–289 

Grafen ovan visar det svenska totala biståndet mellan 1960-1978 där siffrorna är den 

totala summan bistånd som delades ut efter det årets penningvärde, grafen är alltså inte 

justerad efter inflation där ett år är utpekat som utgångsår.  

Det som startade som en liten del utav den totala svenska statskassan skulle under 1970-

talet komma att uppnå till 1 % av Sveriges totala BNP. Samtidigt som det svenska biståndet 

förändrades i grunden. 1972 introducerade regeringen för första gången i svensk 

biståndshistoria bundet bistånd. 15 % av den totala biståndsbudgeten skulle användas av 

mottagarländerna för att köpa industriprodukter i Sverige.28 1970-talet var en förändrande tid 

för både svensk ekonomi som bistånd, vilket kommer uppmärksammas i det kommande 

arbetet. 

                                                      
27 Andersson i Frühling, 1986, s 28–29. 
28 Jacoby i Frühling, 1986, s. 88–89. 
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Eftersom arbetet behandlar det kommersiella biståndet som utdelades genom 

exportkreditgarantier och investeringsskydd vill jag kort beskriva vad detta innebar. 

Exportkrediter delades och delas ut av Exportkreditnämnden och en statlig garanti innebär att 

staten tagit på sig ett betalningsansvar. Detta ansvar uppstår om och när den egentliga 

betalningsansvarige inte kan fullfölja betalningen, då staten tar på sig fodringen på den 

betalningsansvarige. Detta system skapades redan 1933 som en tillfällig lösning på det 

ekonomiska världsläget efter börskraschen 1929 för att sedan avvecklas vid återinträdandet 

av normala förhållanden, vilket den aldrig gjorde. Fram till 1963 var nämnden en provisorisk 

lösning som riksdagen årligen var tvungen att förnya. Det är viktigt att förstå att nämnden inte 

ingår i det svenska biståndsprojektet till 100 % utan verkar även utanför biståndet. Det som 

involverar garantisystem är de så kallade u-garantierna som infördes i samband med 

propositionen från 1962. De här garantierna riktade sig till export av kapitalvaror och tjänster 

som var viktiga för det aktuella u-landets ekonomiska och sociala utveckling istället för att se 

till det svenska näringslivets bästa.29  

I propositionen från 1978 introducerade den borgerliga regeringen en industrifond som 

jag vill förklara då den är en viktig del för biståndsdebatten från 1978. Propositionen ifrån 

1978 förklarar industrifondens huvuduppgifter följande. Att informera svenskt näringsliv om 

investeringstillfällen, öka möjligheten till samarbete mellan svenska företag och u-länderna, 

att uppmuntra svenska företag att investera i u-länderna och att samarbete med SIDA för 

industriell utveckling i programländerna. Projekten skulle både vara kommersiellt lönsamma 

och ha en positiv utvecklingseffekt i mottagarlandet. Det kommersiella intresset var viktigt för 

att motivera svenska företag att aktivt delta i det svenska biståndet.30 Industrifonden skulle 

därav bryta mot den norm som präglat det svenska biståndet sedan 1962 där kommersiella 

intressen och biståndet tydligt separerats.  

1.6. Diskursanalys 

Uppsatsens kommer bygga på en diskursanalytisk metod. Eftersom jag valt att använda mig 

av en diskursanalys blandas teori och metod samman, då det är praxis inom den 

diskursanalytiska forskarvärlden. Senare kommer jag diskutera solidaritet som begrepp inom 

                                                      
29 Sjögren, 2010, s. 13, 33–34, 54–55. 
30 Regeringens proposition 1977/78:135 om riktlinjer för internationellt utvecklingssamarbete m.m. s. 59–
60. 
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den teoretiska delen av uppsatsen. Det diskursanalytiska fältet är ett brett och odefinierat 

område där utbudet av olika metoder är många vilket kräver ett val av en specifik 

undersökningsmetod. I mitt arbete kommer Norman Faircloughs kritiska diskursmetod att 

används, vilket jag går mer in på senare. 31 

Det som enar de olika metoderna inom diskursanalys är deras kritiska inställning till 

kunskap. Kunskap betraktas inte som en objektiv sanning utan verkligheten nås genom att 

kategorisera världen genom kunskap och olika världsbilder. Tillträdet till verkligheten går alltid 

genom språket enligt diskursanalysen. Författarna Marianne Jørgensen och Louise Phillips av 

boken Diskursanalys som teori och metod illustrerar detta genom ett exempel vilket förklarar 

innebörden av detta på ett tydligt sätt. De visar hur människor uppfattar en översvämning av 

ett område där en flod stigit över sina bräddar. Denna översvämning kan ha skett utan 

mänsklig påverkan men vi människor har en tendens att försöka sätta in händelser i 

meningsgivande sammanhang, på så sätt hamnar översvämningen innanför diskursområdet. 

Ett flertal individer skulle välja att beskriva händelsen som ett naturfenomen men själva 

beskrivningen skulle bygga på en meteorologisk diskurs där översvämningen är ett resultat av 

stora mängder nederbörd. Andra diskurser skulle beskriva händelsen som en del av 

växthuseffekten, felaktig politik eller Guds vilja. Samtidigt som alla olika förklaringar om varför 

översvämningen ägde rum försöker diskurserna peka på olika handlingar som var möjliga för 

att förändra situationen. Därmed får de diskursiva förståelserna av problemet sociala 

konsekvenser. Jørgensen och Phillips menar att språket på detta sätt inte blir en kanal där 

information förmedlas, eller där ren fakta kommuniceras. Språket är däremot en maskin som 

konstituerar den sociala världen. En förändring i diskursen bidrar till att förändra sociala 

relationer. En oändlig strid pågar alltid på den diskursiva nivån som både förändrar och 

reproducerar den sociala praktiken.32 

Det som gör diskursanalysen intressant för min undersökning är tanken om att ord inte 

kan fixeras till en enda fastställd betydelse. Detta betyder inte att ord svävar helt fritt och kan 

inta vilken betydelse som helst, de styrs av strukturer. Strukturerna förändras i diskursiva 

praktiker vilket bidrar till en förändring av både språk och samhälle. 33 För att koppla detta 

direkt till min uppsats betyder det att begreppet solidaritet kan innehålla olika betydelser, 

                                                      
31 Jørgensen, Phillips, 2000, s. 7–10. 
32 Jørgensen, Phillips, 2000, s. 15–16. 
33 Jørgensen, Phillips, 2000, s. 17–18. 
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beroende på de diskursiva kamperna som pågår om begreppet. Diskurser betyder alltså ett 

sätt att tala om och beskriva världen. Den kritiska diskursanalysen kommer också hjälpa mig 

att se helheten i det kommersiella biståndet, hur det motiverades och passade in i 

biståndsprojektet. Skulle fokusen ligga på aktörer och deras intentioner skulle en 

diskursanalys inte fungera för undersökningen, men eftersom fokus ligger på vad partierna sa 

och hur de sa det, därför passar den kritisk diskursanalys för min uppsats. 

1.6.1. Kritisk diskursanalys 

Den kritiska diskursanalysen anser att diskurs både är en form av handling, där människor 

påverkar världen men samtidigt styrs av förhållanden inom samhället. För Fairclough är 

diskurser en viktig form av social praktik, där diskurser både reproducerar och förändrar 

kunskap, identiteter och sociala relationer men att de också formas av sociala praktiker och 

strukturer som ekonomi och det politiska klimatet. För att analysera en diskurs utifrån den 

kritiska diskursanalysen används två olika dimensioner, den kommunikativa händelsen som i 

min undersökning är de två propositionerna med tillhörande debatt. Den andra dimensionen 

är vad han kallar diskursordningen. Alla diskurser kan sorteras in i olika sociala rum som kallas 

diskursordningar. Dessa ordningar innehåller olika diskurser som är i ständig konflikt eller 

samspel med varandra, där de krigar om att få definiera diskursordningen. Diskursordningen 

formar en ram där olika diskurser hamnar och utgör resurser som står till förfogande för 

diskursbrukarna. Diskursordningen är aldrig fast bestämd utan är till en särskild grad öppen 

för förändring, speciellt när diskurser från andra diskursordningar införs. Ett exempel som 

Jørgensen och Phillips nämner är hur välfärdsdiskursen varit den dominerande diskursen inom 

det danska sjukvårdssystemet men för nu en kamp mot andra diskurser, som den nyliberala 

konsumtionsdiskursen som tidigare uteslutande varit förbunden med marknadens 

diskursordning. Nu används diskurser som talar om sjukvårdstjänster som varor till 

individuella konsumenter istället för medborgare. Fairclough kallar detta för marketization of 

discourse där marknadsdiskurser koloniserar offentliga institutionernas diskursiva praktiker.34 

Detta tankesätt inom den kritiska diskursanalysen skulle kunna kopplas samman med hur 

marknadsdiskurser koloniserade biståndets diskursordning på 1970-talet. 

                                                      
34 Jørgensen, Phillips, 2000, s. 68, 76. 
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För att genomföra en kritisk diskursanalys bör man använda sig av Faircloughs så kallade 

tredimensionella modell. De tre dimensionerna bygger på är att varje kommunikativ händelse 

ses som en text, en diskursiv praktik och en social praktik. För att genomföra dessa tre kriterier 

ska undersökningen innehålla en textanalys där språkbruket undersöks. Det andra steget är 

att analysera den diskursiva praktiken. Enligt den kritiska diskursanalysen bygger diskurser på 

tidigare texter och diskurser som används som stöd för den diskurs som presenteras. Slutligen 

ska forskaren presentera vilken social praktik som den kommunikativa händelsen är en del 

av.35 För att koppla detta till min undersökning kommer textanalysen innehålla vilka diskurser 

som påträffas, och deras mening, medan den diskursiva praktiken undersöker vad dessa 

diskurser bygger på för att sedan analysera hur diskurserna påverkade biståndets utformning. 

Till undersökningen har jag valt ut två analytiska begrepp ifrån den kritiska 

diskursanalysen som kan komma till användning, interdiskursivitet och intertextualitet. Det 

första begreppet används för att peka på när gränserna skiftas inom en diskursordning på 

grund av olika diskursers kamp. När diskurser blandas och sätts ihop på nya sätt leder det 

oftast till en förändring inom diskursordningen. Medan diskurser som blandas på 

konventionellt vis är en drivkraft för att upprätthålla, eller reproducera som det kallas, inom 

den kritiska diskursanalysen, den dominerande diskursordningen. Detta undersöks genom att 

analysera relationerna mellan de olika diskurserna i en diskursordning. I mitt fall kommer 

svenskt bistånd betraktas som en diskursordning där olika diskurser kommer att påträffas i 

mitt utvalda material. Det andra begreppet interdiskursivitet är ett uttryck för det förhållandet 

som kommunikativa händelser har mot tidigare händelser. En diskurs byggs alltså upp av 

tidigare händelser och diskurser, det går inte som Jørgensen och Phillips uttrycker det att börja 

om från början och skapa en diskurs som inte härstammar från något. 36 Skillnaden mellan 

begreppen är att interdiskursivitet sker när en diskursordning förändras eller reproduceras 

medan intertextualitet sker när en diskurs hänvisar till andra diskurser för att bygga på sin 

egen. Detta tankesätt kan komma till nytta för min undersökning, speciellt under 1970-talet 

då det kommersiella biståndet, enligt tidigare forskare, fick större plats inom den svenska 

biståndsdebatten. Den diskursiva förändringen som kan ha ägt rum bör därför ha byggts på 

tidigare diskurser. 

                                                      
35 Jørgensen, Phillips, 2000, s. 74–75. 
36 Jørgensen, Phillips, 2000, s. 77–79. 
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1.6.2. Solidaritetsmotivet 

Då det svenska biståndsprojektet bygger på solidaritet mot den fattiga delen av världen 

kommer jag därför presentera två forskares syn på vad solidaritet är, hur det kan uppstå och 

hur begreppet kan brukas. Forskarna jag valt är Lawrence Wilde och David Featherstone, 

eftersom både två presenterar solidariteten på ett mer allmänt plan utan att koppla det till 

specifika händelser. För att ta avstamp i solidaritetens värld behövs en förklaring om vad 

solidaritet i grunden är. Wilde anser att solidariteten i grunden är en känsla av ömsesidig 

sympati och ansvar bland medlemmar i en grupp, eller mellan grupper, som stödjer 

varandra.37 Featherstone pekar på att solidariteten ofta ses som en central del av den politiska 

vänstern men att den inte måste vara kopplad till vänstersidan. Han går vidare med att 

solidaritet ofta blivit förstådd som något mellan likheter, till exempel solidaritet inom 

arbetarrörelsen. Solidariteten bygger i själva verket på relationer mellan platser, aktivister och 

sociala grupper. Den grundar sig i en känsla av mänsklighet och kan inte definieras till att alltid 

betyda samma sak. I själva verket är solidaritet alltid något nytt som skapas och formas 

annorlunda beroende på den situation den skapas i.38 Solidariteten inom arbetarrörelsen är 

för mig en sluten solidaritet som har en gemensam ”fiende”, i mitt exempel är den fienden 

näringslivet. Den solidaritet som den svenska biståndspolitiken brukade är en mer moralisk 

solidaritet mellan olika aktörer men som båda har ett gemensamt intresse av att hjälpa eller 

bli hjälpt.  

Hur skapas då solidaritet enligt de utvalda forskarna? Featherstone anser att solidaritet 

är något nyskapande.39 Denna tolkning är inte svår att koppla ihop med det svenska 

biståndsprojektet där det svenska biståndet ansågs överlägset den resterande industriella 

världens, detta på grund av dess moraliska överlägsenhet som jag tidigare diskuterat. 

Solidariteten mellan Sverige och u-länderna skapade en politisk relation som inte bara 

inkluderade biståndsprojekt utan även ett samarbete mellan de två staterna då kontakter 

byggdes. Wilde skriver att solidaritet oftast är något som skapas mellan två aktörer när de har 

en gemensam fiende. Wilde exemplifierar detta genom att aktörerna kämpar för 

diskriminering mot neo-liberalers styrelsesystem i världsekonomin.40 Under 1960- och 1970-

                                                      
37 Wilde, 2007, s. 171. 
38 Featherstone, 2012, s. 5, 19. 
39 Featherstone, 2012, s. 6–7. 
40 Wilde, 2007, s. 174. 
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talet kämpade den svenska staten för att stå utanför det kalla krigets två block och för att klara 

detta behövdes det kontakter som också kämpade för samma mål. Förmodligen hade 

nationerna som precis tagit sig ur sin före detta kolonialherres grepp inga planer på att hamna 

under ett nytt förtryck. Detta formade en gemensam fiende för u-länderna och Sverige och en 

solidarisk gemenskap bildades. Vissa skulle säkert hävda att det är en aning djärvt att kalla 

detta för en gemensam fiende, istället är ett gemensamt mål är en bättre formulering. Målet 

var i så fall att stå utanför väst- och östblockets kalla krig.  

Något som Wilde diskuterar som inte Featherstone nämner är solidaritet utifrån ett 

europeiskt perspektiv. Solidariteten och välfärdsstaten var starkt sammankopplade under 

1950- och 1960-talet. Många socialliberaler och socialdemokrater såg dessa årtionden som en 

genuine framgång för solidariteten i och med välfärdsstaten. Detta på grund av ett flertal 

faktorer. Den statliga regleringen verkade ha förhindrat ytterligare ekonomiska kriser, 

samarbetet efter andra världskriget mellan nationalstaterna i Europa hade vuxit sig allt större 

och skapat en tro om att samarbete var vägen framåt där människor visade medkänsla mot 

varandra. Slutligen trodde européerna att imperialismen höll på att komma till ett slut, detta 

samtidigt som Förenta Nationerna utropar de mänskliga rättigheterna 1948 som tolkades som 

en start på universella sociala skyldigheter nationer emellan.41 Det är inte omöjligt att tänka 

sig att den solidaritet som det svenska biståndet bygger på delvis grundar sig i detta tankesätt. 

Propositionen nämner specifikt att den nya kommunikationen som tillkommit under 1950- 

och 1960-talet gjorde att det inte längre gick att blunda för det situation som u-länderna 

befann sig i. Wilde gör en koppling i hur solidaritet grundar sig i människors insikt om att se 

värdet i varandra och på så sätt se möjligheterna i ett samarbete. Solidaritet handlar på så sätt 

om att aktivt bry sig om varandra istället för att agera passivt mot varandra.42 

Det finns självklart flera andra perspektiv på solidaritet. Enligt Featherstone kan 

solidaritet byggas underifrån, genom organisationer eller grupper som står utanför politiken 

med ändå påverka den. Den skapas också lätt, enligt Featherstone, bland människor som delar 

en gemensam status i samhället eller bara delar kultur. Jag har valt att inte använda mig av 

detta synsätt eftersom de inte passar in med mitt syfte där det svenska biståndet ges ifrån 

                                                      
41 Wilde, 2007, s. 172–174. 
42 Wilde, 2007, s. 177. 
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den svenska staten, som är en del av politiken. Biståndet är inte heller solidaritet inom grupper 

i samhället utan något som hela det svenska samhället gemensamt delade ut.43 

Den solidaritet som fanns i biståndsprojektet under 1960- och 1970-talet kommer 

analyseras utefter en del påståenden som Wilde och Featherstone fastslagit.  

1. Solidaritet ser alltid olika ut beroende på den situation som solidariteten uppstod i. 

Jag vill använda detta genom att förklara att solidariteten 1962 och den 1978 kunde 

ha sett annorlunda ut och därför tolkats av riksdagsledamöterna på olika sätt. 

2. Solidaritet skapas oftast på grund av att aktörerna delar en gemensam fiende, eller 

ett gemensamt mål. 

3. Solidaritet uppstår genom kunskap om andra människors livssituation. Biståndet 

uppstod till viss del, enligt propositionen, på grund av kunskapen om situationen i u-

länderna. 

4. Solidaritet är en insikt om att samarbete är bättre än passivitet. Att ge ut bistånd är 

att aktivt delta och samarbeta med människor. 

Med dessa utgångspunkter hoppas jag kunna urskilja vad den svenska solidariteten betyder 

rent teoretiskt och hur den kom att skapas, brukas och formas under 1962 och 1978.  

                                                      
43 Featherstone, 2012, s. 5. 
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2.0. Undersökningen 

Undersökningen kommer att delas upp efter mina frågeställningar. Faircloughs 

tredimensionella metod kommer att ha en närvaro under hela undersökningens gång. 

Textanalys och analys av den diskursiva praktiken kommer att brukas i själva undersökningen 

och den påverkan som dessa kan komma att ha på den sociala praktiken är något som 

diskuteras i sammanfattningen, i och med att den diskursiva praktiken formar utfallet av den 

sociala praktiken. Under analysen gång kommer två tydliga grupper av aktörer framställas där 

det förts en diskursiv kamp från 1962 till 1978. Den ena gruppen bestod av 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Kommunisterna medan den andra gruppen innehöll 

de resterande borgerliga partierna Centerpartiet, Folkpartiet och Högerpartiet 1962 senare 

Moderaterna 1978.  

2.1. Vad är solidaritet? 

1962 

För att kunna genomföra en undersökning som kan svara på uppsatsens frågeställningar krävs 

det ett inledande kapitel om vad det svenska biståndets solidaritet kunde innebära när det 

brukades i samband med svensk biståndspolitik. Det var solidariteten som skulle utgöra 

grunden för det svenska biståndet vilket hade politiskt stöd från alla riksdagspartier under 

1962. Detta stöd bottnar nog i att solidaritetsmotivet aldrig tillgavs någon klar definition som 

skulle kunna separera Socialdemokraternas tanke om solidaritet mot till exempelvis 

Högerpartiets. Propositionen som är skriven av en Socialdemokratisk regering motiverade 

biståndet ”…ur känslor av moralisk plikt och internationell solidaritet.”44 där tanken om att 

hjälpa människor inte längre kunde stanna vid nations och rasgränserna. Detta tankesätt 

delades av riksdagsledamoten Nelander från Folkpartiet som ansåg att Sverige skulle göra så 

mycket vi förmådde för att bistå de fattiga folken och lindra den nöd som rådde i u-länderna.45 

Resterande partier instämde i att det solidariska motivet skapade en känsla av moralisk plikt 

som krävde ett statligt svenskt bistånd. Den svenska riksdagen använde begreppet solidaritet 

som Wilde uttrycker solidaritet, att det skapar en beredskap att dela resurser med andra 

                                                      
44 Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1962 Nr 100 s. 5. 
45 Riksdagens Protokoll År 1962 Andra kammaren, Nr 24:153. s. 159–160. 
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genom personlig uppoffring, genom beskattning och fördelning organiserat av staten. 

Solidariteten delade grundmotiv för den svenska biståndspolitiken med den så kallade 

moraliska plikten som uppstod av att de svenska politikerna såg möjligheten att hjälpa de 

utsatta i värden.46 Jag kan tänka mig att denna enighet kring solidaritetsmotivet uppstod på 

grund av svårigheten att gå emot tanken om solidaritet oavsett politisk ideologi. Eftersom 

begreppet inte definieras på ett tydligt sätt var det på så sätt möjligt för politikerna att ställa 

sig bakom solidariteten eftersom den endast innebar den löst definierade tanken om att 

hjälpa de utsatta. Den solidaritet som uttrycktes under 1962 överensstämmer med den 

solidaritet som Wilde utmärker 1950- och 1960-talet, den internationella solidaritet som 

skulle sträcka sig utanför nationsgränsen med den europeiska välfärdsstaten i ryggen. 

Diskurser inom biståndspolitiken styrdes starkt av denna betydelse av solidaritet, något som 

återkommer senare i undersökningen. 

Det fanns även en tydlig skillnad mellan den svenska biståndspolitiken och andra 

stormakter vilket skulle kunna kopplas till solidaritetsmotivet och den moraliska plikten som 

styrde det svenska biståndet. Schraeder, Hook och Taylor menar att USAs främsta mål med 

biståndspolitiken under det kalla kriget var att bekämpa kommunismen, medan Frankrikes 

bistånd baserades på tanken om att sprida fransk kultur och inriktade sig främst till fördetta 

franska kolonier.47 Solidaritetsmotivet och den moraliska aspekten var därför viktig för det 

svenska anseendet och för att Sverige skulle urskiljas som något speciellt inom den 

internationella biståndspolitiken för att inte kopplas ihop med hur andra industrinationer 

bedrev sin biståndspolitik som till exempelvis bekämpning av kommunismen. 

1978 

Både proposition som debatt inleddes från 1978 med samma inledande fras angående 

svensk biståndspolitik ”Solidaritet med människor i de fattiga länderna är det främsta motivet 

för ett omfattande svenskt biståndsprogram”48. Solidariteten sågs från 1962 som tillräckligt 

grundläggande motiv för ett svenskt biståndsprogram. Propositionen gav samtidigt en kort 

motivering för solidaritetsmotivet. 

                                                      
46 Wilde, 2007, s. 171–174. 
47 Schraeder m.fl, 1998, s. 310–311, 317–319. 
48 Regeringens proposition 1977/78:135 om riktlinjer för internationellt utvecklingssamarbete s. 1 och 
Riksdagens Protokoll År 1978/79 Nr 1:26 s. 9. 
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Detta motiv får ökad tyngd i och med att politiken i Sverige inriktas på att öka jämlikhet och 
jämställdhet med olika grupper och individer. Solidaritet måste tillämpas både inom landet 

och i det internationella samarbetet49 

Även om definieringen var lös är det i alla fall ett bevis på att solidariteten inom Sverige skulle 

spridas utomlands och inkludera hela världens befolkning och inte bara svenskarna, även här 

går det att urskilja tanken om att sprida välfärdsstaten utomlands och den solidaritet som den 

visar mot sina medborgare. Den dåvarande utrikesministern Hans Blix förklarade 

solidaritetsmotivet på följande sätt 

Det helt centrala motivet för Sveriges bistånds- och u-landspolitik är solidaritet med 
människor i andra länder, särskilt med dem som är fattiga och förtrycka. Vi verkar i vårt eget 
land för att varje människa skall ha rätt att säga sin mening och kunna känna trygghet. Sociala 
klyftor skall utjämnas och valfriheten vidgas. De värderingarna kan inte avse bara människor 
inom den svenska territorialgränsen; de måste omfatta också människor i andra länder, i de 

fattiga länderna50 

Solidaritetsmotivet fick varken 1962 eller 1978 en klar definition av vad det innebar att 

agera solidariskt emot tredje världen och u-länderna. Det fanns på så sätt ingen diskurs inom 

den nyutvecklade diskursordningen om svenskt bistånd som kunde sägas dominera vad 

solidaritet innebar, endast att solidaritet skulle vara en aktiv del av biståndspolitiken. Även om 

Socialdemokraterna skrev den proposition där solidaritet mot den fattiga världen fungerade 

som grundmotiv hade de resterande partierna godkänt och uppmuntrat principerna kring det 

svenska biståndsprojektet. På så sätt hade de borgerliga partierna kunnat inkludera tanken 

om solidaritet även i sin diskurs som skulle gå i kamp mot Socialdemokraterna och 

Vänsterpartiet Kommunisternas diskurs 1978, vilket jag kommer till senare. Tanken om 

solidaritet dominerade alltså diskursordningen och diskurserna inom den, det som kom att 

skilja diskurserna åt var hur solidaritet kunde tolkas och brukas vid utformning av det svenska 

biståndet.  

Samtidigt går det att urskilja tanken om en moralisk plikt att hjälp u-länderna. Som Wilde 

säger skapades det under 1950- och 1960-talet en insikt om att samarbete mellan nationer 

var en viktig del i den internationella solidariteten. Det går också att urskilja ett gemensamt 

mål som kunde skapa solidariteten som Sverige ville visa u-länderna, detta mål var att minska 

de sociala klyftorna. Sociala klyftorna applicerades alltså på den internationella ekonomiska 

                                                      
49 Regeringens proposition 1977/78:135 om riktlinjer för internationellt utvecklingssamarbete s. 9-10. 
50 Riksdagens Protokoll År 1978/79 Nr 1:26 s. 97. 
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situationen. Där u-länderna var längst ner i näringskedjan och industrinationerna på toppen. 

Att jämna ut klyftorna kan på så sätt tolkas mer övergripande än bara inom mottagarlandet.   

Den svenska solidariteten i biståndspolitik byggde därför på en moralisk plikt mot den 

fattiga världen men dikterade inte hur biståndet skulle komma att utformas.  

2.2. Solidaritetsmotivet och det kommersiella biståndet 

1962 

Nu när begreppet solidaritet presenterats som det löst definierade begrepp det var är det dags 

att övergå till relationen mellan solidaritetsmotivet och kommersiellt bistånd. Som jag redan 

nämnt fanns det ingen diskursiv kamp om solidaritetsmotivets vara eller icke vara under 1962, 

den kamp som utspelade sig mellan två diskurser handlade istället om hur stor plats det 

kommersiella biståndet skulle få och hur omfattande det skulle bli. Socialdemokratin förde en 

diskurs med fokus på försiktighet med rädsla för att dra förhastade slutsatser och drag innan 

kunskapen från några års biståndsarbete kunde analyseras. De borgerliga partierna framförde 

det kommersiella biståndet som en viktig del i u-ländernas utvecklingsmöjligheter.  

Socialdemokraterna ansåg visserligen att de kommersiella insatserna kunde vara av stor 

betydelse för utvecklingsländerna och värdet av att genom statliga åtgärder stimulera detta 

område var viktigt. Det som höll partiet tillbaka var rädslan för risken att egenintresset ifrån 

Sverige skulle ta över och förändra grunden i biståndspolitiken där mottagarlandets behov 

inte längre skulle gå före det svenska näringslivets behov.51 Socialdemokraterna ansåg att 

debatten kring det kommersiella biståndet präglades av en överbudskaraktär där de 

borgerliga partierna ständigt ville räkna upp de anslag som föreslagits av propositionen. En 

försiktig utveckling av biståndet och det kommersiella biståndet var nödvändig enligt 

Socialdemokraterna för att de svenska erfarenheterna än så länge var för otillräckliga.52 De 

borgerliga partierna var inte helt nöjda med hur det kommersiella biståndet behandlats och 

att det inte fått den plats inom biståndspolitiken som det behövde. De hade en mer positiv 

inställning till det kommersiella biståndet. Riksdagsledamoten Hanson ifrån Folkpartiet 

menade att de kommersiella insatserna ”måste spela en mycket stor roll i en vettig 

                                                      
51 Riksdagens Protokoll År 1962 Första kammaren, Nr 24:115 s. 127-8. 
52 Riksdagens Protokoll År 1962 Första kammaren, Nr 24:115 s. 130–132 och Kungl. Maj:ts proposition nr 
100 år 1962 Nr 100 s. 12–13. 
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utvecklingspolitik.”53 och fick gehör från Nordenson i Högerpartiet som ansåg att 

kommersiella insatser skulle vara det bästa sätt att öka möjligheten att bidra med resurser till 

u-länderna. 54 

Det som går att urskilja i denna diskursiva kamp är att solidaritetsmotivet alltid fanns 

som bakåtliggande tanke. Socialdemokraternas diskurs brukar solidariteten som ett begrepp 

där egenintressen kastas åt sidan och givarlandet offrar något till fördel för mottagarlandet. 

Denna typ av solidaritet blir ensidig och inte ömsesidig vilket går emot Wildes definition om 

att solidaritet i grunden är ömsesidig.55  

De borgerliga partierna hade inställningen att det bästa sättet att vara solidarisk mot u-

länderna var att agera på det mest effektivaste sättet. Det kan ha att göra med deras 

ideologiska föreställning eller något annat, det har ingen riktig betydelse för undersökningen 

men de ansåg att det kommersiella biståndet behövde mer plats då det ansågs vara ett 

effektivt sätt att hjälpa u-länderna på och på så sätt inte skulle gå emot solidaritetsmotivet. 

De två diskurserna hade anammat var sin ståndpunkt av de två som Jacoby påstod vara några 

av de viktigaste delarna i den svenska biståndspolitiken. Socialdemokratins diskurs stod för ett 

rent bistånd där egenintressen inte skulle släppas in medan de borgerliga fokuserade på 

mängden bistånd.56 I och med en utökning av kommersiellt bistånd skulle den totala mängd 

bistånd utdelat av Sverige öka. Diskurserna hade på så sätt, omedvetet eller medvetet, tagit 

var sin ståndpunkt i att definiera solidaritet, om den skulle vara ömsesidig eller ensidig. 

Något som är intressant att ta med sig ifrån 1962 är att den diskursiva kampen handlade 

om betydelsen av solidaritet. Skulle Sverige endast vara den part som offrade något, eller 

skulle både givarland och mottagarland utvecklas tillsammans och på så sätt hjälpa varandra. 

1978 

Som jag nämnde i den historiska bakgrunden fanns det ett flertal förändringar som var viktiga 

att veta om mellan 1962 och 1978. Till en början hade Socialdemokraterna förlorat 

regeringsmakten till de borgerligas koalitionsregeringar, oljepriset hade fyrdubblats, industrin 

hade stagnerat under mitten av 1970-talet och en ny ekonomisk världsordning hade röstats 

igenom i FN under 1974. Just nu kommer jag fokusera på den senaste, den nya ekonomiska 

                                                      
53 Riksdagens Protokoll År 1962 Första kammaren, Nr 24:115 s. 126. 
54 Riksdagens Protokoll År 1962 Första kammaren, Nr 24:115 s. 117. 
55 Holmberg i Sundelius, 1989, s. 130–131. 
56 Wilde, 2007, s. 85–86.  
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världsordningen. Det var ett krav från u-länderna som slagit sig samman i FN där de satte upp 

ett flertal punkter som de ansåg var av stor betydelse för deras nationers framtida utveckling. 

Två av dessa var kravet på ökat bistånd och ökad hjälp till industrialiserings utveckling i tredje 

världen.  

De borgerliga partierna som tidigare propagerat för ett utökat kommersiellt bistånd i sin 

diskurs kunde nu anamma den nya ekonomiska världsordningen genom användandet av 

intertextuellt och interdiskursivt. Att hänvisa till den nya ekonomiska världsordningen gjorde 

det möjligt för de borgerliga att genom diskursiv praktik bygga på sin egen diskurs genom att 

använda sig av redan existerande diskurser utifrån och på så sätt påverka den rådande 

diskursordningen genom att ta in utomstående element som kunde påverka hur den sociala 

praktiken i framtiden skulle se ut. Låt mig förklara. 

Biståndspolitiken byggde fortfarande i grunden på solidaritetsmotivet som ställde krav 

på biståndets utformning och som tidigare på grund av socialdemokraternas maktinnehav och 

dominerande diskurs förhindrat Sverige att allt för mycket gynna sitt eget näringsliv genom 

biståndspolitiken. På grund av den nya ekonomiska världsordningen kunde de borgerliga då 

hävda att rädslan för egenintresset inte fick gå före mottagarlandets suveränitet och rätten 

till att själva få bestämma sin egen utveckling. Proposition och debatt från de borgerliga 

öppnade alltså upp för att ett utökat kommersiellt bistånd var möjligt om mottagarländerna 

ville ha det.57 Det har ingen betydelse vad utfallet av detta blev för min undersökning. Det som 

är intressant är hur de borgerliga påverkade diskursordningen rent intertextuellt och 

interdiskursivt. De hade lyckats att förändra den rådande diskursordningen och på så sätt 

öppnat upp för det kommersiella biståndet att kunna ta mer plats i den biståndspolitiska 

debatten och praktiken. 

De borgerliga hade på så sätt lyckats att förändra diskursordningen där 

solidaritetsmotivet inte skulle undergrävas utan istället manifesterades i att Sverige skulle visa 

solidaritet genom att lyssna på mottagarländerna och följa deras önskemål. De borgerliga 

menade att vänsterpartierna ofta propagerade för att det krävdes ett nära samarbete med u-

länderna och att det var precis det som de tänkte göra.58 Om mottagarländerna ville ha en 

utökad närvaro av svenskt näringsliv i sitt land skulle det anses osolidariskt att inte ta 

mottagarlandets förfrågan i beaktande.  

                                                      
57 Regeringens proposition 1977/78:135 om riktlinjer för internationellt utvecklingssamarbete s. 10. 
58 Riksdagens Protokoll År 1978/79 Nr 1:26 s. 77-78. 
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Jacoby som döpt en av sina underrubriker till ”Fasta principer men ändrade praktiker” 

menade med det att det grundläggande solidaritetsmotivet låg kvar under 1970-talet men att 

biståndets praktiska del förändrades, i form av utökat kommersiellt intresse.59 Förvisso låg 

solidaritetsmotivet kvar men det är tveksamt om det går att säga att principerna var fasta. Om 

vi ska tro Featherstone är solidariteten aldrig fast utan något som förändras beroende på den 

rådande situationen som solidariteten befinner sig i.60 Solidariteten från 1962 kan på så sätt 

omöjligt uttryckas likadant under 1978, eftersom det är olika tidsåldrar med olika 

förutsättningar för hur solidariteten kan manifesteras. Det som de borgerligas diskurs 

förespråkade under 1962, att solidariteten skulle vara ömsesidig istället för ensidig fick på så 

sätt fotfäste och blev utmanade den rådande diskursordningen under 1978.  

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Kommunisterna förde en reproducerande 

diskurs som försökte behålla den rådande diskursordningen. Denna diskurs byggde på samma 

diskurs som från 1962 med förändrad kontext och hade fram till 1978 dominerat biståndets 

diskursordning. Holmberg anser att detta var en av svagheterna i den vänsterorienterade 

solidariteten vilket kunde användas av de borgerliga partierna till dess fördel. 

Vänsterpartiernas solidaritet såg inte mottagarländerna som jämlika, detta i form av att u-

länderna inte skulle påverkas av en lågkonjunktur i Sverige genom nedskärningar i 

biståndsprogrammet. Detta skapade en ensidig solidaritet som kunde tolkas som att 

mottagarländerna var hjälplösa och stod utanför gemenskapen.61 Detta kunde de borgleriga 

partierna utnyttja och jobba för att solidariteten istället skulle vara ömsesidig, där båda 

länderna drog nytta av biståndsprogrammet. Holmberg hävdar dessutom att 

solidaritetsmotivet hamnade allt mer i skymundan under 1970-talet på grund av den 

försämrade ekonomin.62. Detta handlar också om en tolkning om vad solidaritet är. Ifrån den 

svenska vänstern synsätt är detta förmodligen ett korrekt påstående eftersom det 

kommersiella biståndet skulle utökas men från ett borgerligt perspektiv kunde det säkert 

tolkas som att solidaritetsmotivet fick ökat inflytande över biståndspolitiken.  

Det handlade under 1978 på så sätt inte om att gå emot solidaritetsmotivet utan att 

tolka vad solidaritet innebar och att 1970-talets internationella politik gjorde det möjligt att 

                                                      
59 Jacoby i Frühling, 1986, s. 86. 
60 Featherstone, 2012, s. 19. 
61 Holmberg i Sundelius, 1989, s. 130. 
62 Holmberg i Sundelius, 1989, s. 151. 
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förändra den inhemska definitionen av solidaritet. Featherstone hänvisar till forskaren Richard 

Rorty som förklarar solidaritet inom det politiska fältet med att politikerna alltid kan skapa ett 

större eller förändrat synsätt på vad solidaritet är.63 Detta var precis vad det borgerliga 

partierna gjorde, de lyckades förändra innebörden av solidaritet och på så sätt förändra den 

sociala praktiken inom biståndsordningen.  

Denna del av undersökningen avslutas med att svara på min första fråga. Hur såg det 

kommersiella biståndets relation till det svenska solidaritetsmotivet ut 1962 och 1978? 

Det handlade alltså både under 1962 och 1978 om hur biståndets solidaritetsmotiv 

skulle tolkas. De borgerliga förespråkade redan 1962 att det var solidariskt att tänka på 

mottagarlandets bästa, och utifrån deras synsätt var det kommersiella biståndet ett mycket 

effektivt bistånd. Socialdemokraterna som var emot egenintresset ansåg att ett rent bistånd, 

där mottagarlandets intresse skulle gå före näringslivets behov. Det som blir intressant är att 

solidaritetsmotivet enligt min egen uppfattning inte tappade sin plats i rampljuset som 

Holmberg hävdar utan att de borgerliga partierna lyckades omdefiniera hur solidariteten 

kunde uttrycka sig. Enligt dem innebar solidaritet att man lyssnade på mottagarlandet och inte 

lät rädslan för egenintresset gå före mottagarländernas suveränitet och rätt till 

självbestämmande. Det handlade alltså inte om att Sverige förkastade solidaritetsmotivet, det 

var innebörden av vad solidaritet var som förändrades mellan 1962 och 1978. 

2.3. Hur motiverades det kommersiella biståndet? 

Jag har tidigare mestadels diskuterat solidaritetsmotivet och olika diskurser som gick i strid 

mot varandra i kampen om att bli den dominerade diskursen inom diskursordningen och på 

så sätt få definiera vad solidaritet innebar. Detta kapitel kommer till stor del präglas av vad de 

kritiska diskursanalytikerna kallar för diskursiv praktik, vilket betyder och visar hur 

textförfattaren eller talaren bygger sin diskurs på redan existerande diskurser. Det 

kommersiella biståndet kunde inte endast motiveras eller stoppas utifrån solidaritetsmotivet 

utan det krävs en stadigare ram att stå på och denna ram är vad jag ska försöka hitta eller 

peka på.  

1962 
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Jag börjar mer övergripande och inkluderar hur hela biståndet motiverades för att sedan 

övergå mer specifikt till hur det kommersiella biståndet motiverades. En viktig tanke att 

förhålla sig till är att det statliga biståndets diskursordning byggdes 1962 då staten utvecklade 

sitt biståndsprogram. Diskursordningen har därför byggts upp av diskurser från olika politiska 

ordningar. Jag har valt att peka på tre olika diskursordningar från 1962 som politikerna hämtat 

diskurser ifrån. De utrikespolitiska, ekonomiska och demokratiska diskursordningarna. Det är 

inte alltid en tydlig skillnad mellan de tre ovan nämnda men det blir tydligare vad för typ av 

diskurser som användes vid denna kategorisering. 

En diskurs som är hämtad från den utrikespolitiska diskursordningen och som används i 

propositionen är skapandet av de nya självständiga stater som tidigare varit kolonier. I och 

med deras självständighet hade medborgarna i dessa länder fått gehör inom den 

internationella politiken där stormakter och kolonialmakter tidigare dominerat. Genom 

utökade kommunikationsmöjligheter över världen hade industriländerna fått upp ögonen för 

den kritiska situation som rådde i u-länderna, till stor del deras ekonomiska situation. På så 

sätt hade den moraliska insikten skapats som i sin tur skapade ett incitament för ett utökat 

biståndssystem.64 Det är här den moraliska aspekten inom biståndsprogrammet skapas. U-

länderna behövde industrinationernas hjälp och Sverige var redo att hjälpa till utan att värdera 

in vad vi svenskar skulle kunna få ut av ett biståndsprojekt. Den moraliska aspekten är starkt 

sammankopplad med solidaritetsmotivet och som Wilde har lärt oss uppstår solidaritet 

genom att människor lär känna varandra och förstå sig på varandras problem.65 Detta 

tankesätt, enligt Jacoby, skulle komma att skapa den moraliska insikten som under 15 år 

mellan 1962 och 1978 skulle växa sig så pass stark att det kommersiella biståndet skulle bli 

svårmotiverat och inte fullt ut kunna ta den plats som det gjort i andra industrinationers 

biståndsprogram.66 Det är intressant hur den moraliska insikten kunde både motivera ett 

utökat bistånd och samtidigt begränsa en del av det biståndet som skulle utökas. Återigen 

handlade det om vad som kunde anses vara solidariskt och moraliskt inom biståndets 

diskursordning. 

Demokratin i Sverige hade skapat sig ett stadigt fotfäste och i propositionen från 1962 

kan man läsa att biståndet skulle inriktas så att den medverkar till en samhällsutveckling i 
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politiskt demokratisk riktning, detta för att skapa en framstegsinriktad samhällsstruktur.67 

Även de borgerliga riksdagsledamöterna Bohman från Högerpartiet och Wahlund från 

Centerpartiet menade att en så kallad export av demokrati var viktig för biståndets 

utformning. Biståndet skulle enligt Bohman lägga grunden för en fredlig demokratiskt 

utveckling till allmänt välstånd i mottagarländerna.68 Eftersom Sverige genomgått en 

demokratiprocess och utvecklats till ett högindustriellt land måste det varit en självklarhet att 

försöka sprida tanken om demokrati vidare till de nyligen självständiga länderna och på så sätt 

genom demokratin utveckla dem till starka ekonomiska nationalstater. Socialdemokraterna 

skulle under 1970-talet, enligt Jacoby, stöta på problem där den ideologiska övertygelsen 

skulle utmanas av deras starka band till arbetarrörelsen. Att argumentera för ett solidariskt 

och moraliskt bistånd skulle visa sig allt svårare när arbetslösheten ökade och 

exportintäkterna från svensk industri minskade.69 Med detta vill jag ha sagt att folkrörelserna 

kunde motivera ett starkt bistånd som grundade sig i demokratisk utveckling och på sikt en 

välståndsutveckling i u-länderna  och samtidigt tvinga biståndet mot ett ökat kommersiellt 

intresse när den svenska ekonomin försämrades. Jacoby menar att det är svårt att säga om 

socialdemokraterna hade hanterat situationen annorlunda om det suttit vid makten 1976-

1982 då de kommersiella intressena fick en allt större del i biståndsprogrammet.70 

Vänsterpartiernas diskurs skulle på så sätt kunna råkat ut för en negativ interdiskursivitet i 

form av att arbetarrörelsen påverkade diskursordningen genom att öppna upp för ökat 

egenintresse inom den svenska biståndspolitiken. 

Detta leder mig till diskurser hämtade från ekonomins diskursordning som användes för 

att motivera det kommersiella biståndets betydelse i biståndsdebatten. Denna diskurs kretsar 

kring tanken om den kommande internationella marknaden som skulle uppstå av u-ländernas 

snabba tillväxt på grund av industriländernas biståndsprogram. Propositionen menade att 

biståndet skulle kunna ses som en investering i framtida marknader där det svenska 

näringslivet skulle vara en del av uppbyggnaden. En stark internationell marknad skulle bidra 

till att öka Sveriges exportintäkter och det kommersiella biståndet skulle ses som en viktig 

drivkraft för näringslivets insatser i de underutvecklade länderna. Enligt propositionen hade 

                                                      
67 Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1962 Nr 100 s. 7. 
68 Riksdagens Protokoll År 1962 Andra kammaren, Nr 24:153 s. 162–169. 
69 Jacoby i Frühling, 1986, s. 99–100. 
70 Jacoby I Frühling, 1986, s. 100. 
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det svenska näringslivet propagerat för en utbyggnad av ett kommersiellt biståndssystem 

vilket motiverades av att andra industriländer redan etablerat liknande system till stöd för sina 

näringsliv. Propositionen uttryckte sig dock kritisk till ett för omfattande system på grund av 

att det lätt får karaktären av nationellt konkurrensmedel i kampen om u-landsmarknaderna.71 

De ovanstående motiveringarna för både biståndet som helhet och det kommersiella 

biståndet är Socialdemokraternas motiveringar eftersom de är hämtade från propositionen 

1962. Tidigare under diskussionen kring vad solidaritet innebar för svenskt bistånd var jag inne 

och vände lite kort om hur det kommersiella biståndet motiverades. Mer specifikt att 

Socialdemokraterna förespråkade ett rent bistånd och de borgerliga en ytterligare utbyggnad 

på grund av det kommersiella biståndets potentiella bidrag till biståndet som helhet. Detta 

var inte bara på det planet som de två diskurserna gick emot varandra. De borgerliga partierna 

inkluderade också i sin diskurs en tanke om att Sverige var på väg att hamna efter andra 

industrinationer. Detta i form av att inte utveckla sitt kommersiella bistånd i lika hög grad som 

till exempelvis Storbritannien och Frankrike. Högerpartiets Nordenson och Folkpartiets 

Hansson uttalade båda en besvikelse på den tid det tagit att utveckla det kommersiella 

biståndet och Socialdemokraternas inställning att inte oroa sig för vad andra länder gjorde. 

Hansson formulerade sig på följande vis: 

Det verkar som om herr Palme vill få oss att tro, att Sverige skulle ligga särskilt väl framme när 
det gäller att stimulera de privata investeringarna och insatserna i u-länderna. Men så 
förhåller det sig inte. När det gäller exportkrediter och skydd för investeringar i utlandet är 
Sverige, tillåt mig uttrycket, ett klart underutvecklat land i jämförelse med de flesta 

industristater som ägnar sig åt detta72 

Detta efter att Palme svarat på kritik om att Sverige inte agerat i denna fråga tidigare än 

1962. Palme menade att Sverige visst hjälp det svenska näringslivet, detta genom 

dubbelbeskattningsavtal73, tidigare exportkredit och investeringsskydd i gemenskap med 

andra industrinationer.74 Palme försvarade den socialdemokratiska diskursen mot de 

borgerligas angrepp och förklarade på ett tydligt sätt socialdemokraternas diskurs angående 

kommersiellt bistånds utbyggnadshastighet: 

                                                      
71 Kungl. Maj:ts proposition nr 100 år 1962 Nr 100 s. 12–13. 
72 Riksdagens Protokoll År 1962 Första kammaren, Nr 24:115 s. 128. 
73 Ett avtal där svenska företag skulle slippa betala skatt i två länder. (Sverige och det land som aktören 
var verksam i) 
74 Riksdagens Protokoll År 1962 Första kammaren, Nr 24:115 s. 128. 
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Jag tror säkerligen, att de kommersiella insatserna är av stor betydelse för 
utvecklingsländerna och att det kan vara värt att söka utforma statliga stimulansåtgärder för 
denna verksamhet. Men jag vill göra det klart, vilket jag hoppas herr Hanson inte bestrider, 
att vi skall vidtaga dessa åtgärder inte för att stödja svensk export eller ge svensk export 
speciella favörer – det gör vi i andra sammanhang. Denna hjälp skall vi ge därför att det finns 
en övertygelse om att näringslivet på grundval av sin praktiska erfarenhet och sitt kunnande 
på många områden kan göra en verkningsfull insats till stöd för de fattiga länderna. Den 
distinktionen tror jag är mycket nödvändig, när man resonerar om de kommersiella 

insatserna, för att man inte skall råka in på fel spår75 

Under 1962 fanns det från båda diskurserna en tro på näringslivets potential att hjälpa, det 

som skilde dem åt var istället i hur stor mån de skulle få hjälpa. Socialdemokraterna var 

förvisso inte emot ett kommersiellt bistånd endast på grund av tanken om ett rent bistånd, 

men som jag tidigare nämnt ville socialdemokraterna låta biståndet genomgå en lärande 

period och inte höja anslagen av ren ideologisk övertygelse.  

Det svenska biståndet skulle alltid drivas av solidariteten som bidrog till en moralisk plikt. 

Holmberg som kallar Sverige för ”darling och the third world” baserar just detta påstående på 

Sveriges envisenhet om den moraliska plikten och möjligheten för mottagarländerna att bli 

delaktiga i biståndets utformning.76 Vart jag vill komma med detta är hur tydligt den moraliska 

plikten och mottagarlandets rätt att medverka i biståndsprocessen dominerade den diskursiva 

kampen från 1978 som vi nu ska övergå till. 

1978 

Under 1970-talet hamnade de borgerligas diskurs i fokus, dels för att de borgerliga partierna 

då satt i regeringsposition och för att den utmanade den rådande diskursordningen som styrts 

av socialdemokraternas tillbakahållande ställning mot det kommersiella biståndets plats i den 

svenska biståndspolitiken. 

Mot slutet av 1970-talet skedde det en förändring i hur svenskt bistånd skulle utformas, 

specifikt det kommersiella biståndets plats inom biståndspolitiken. Detta påstående bygger 

jag på förslaget om att införa den så kallade industrifonden, denna stiftelse skulle arbeta för 

att hitta möjliga investeringsmöjligheter och exportmöjligheter för svenskt näringsliv i u-

länderna. Det är denna industrifond som utgör större delen av debatten från riksdagen där 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Kommunisterna såg med rädsla på hur kommersiella 

intressen höll på att växa ihop med biståndspolitiken, något som tidigare varit separerade. 

                                                      
75 Riksdagens Protokoll År 1962 Första kammaren, Nr 24:115 s. 128. 
76 Holmberg i Sundelius, 1989, s. 123. 
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Medan de borgerliga partierna såg fonden som ett svar på mottagarländernas krav om ökad 

närvaro från industrinationernas näringsliv. Det fanns åter två diskurser som stod i en diskursiv 

kamp inom diskursordningen. 

Propositionen presenterade fondens uppgift på följande sätt: 

I propositionen läggs också fram förslag om att inrätta en fond för att stärka Sveriges och 
svenska företags möjligheter att stödja u-ländernas försök att bygga ut sin industriella 
kapacitet.77 

För att de borgerliga partierna skulle kunna motivera fondens existens och samklang 

med solidaritetsmotivet krävdes det en intertextuell och interdiskursiv process. Det skulle inte 

ha varit möjligt för regeringen att enbart presentera fonden utan att förändra den rådande 

diskursordningen. På grund av detta blev den nya ekonomiska världsordning, som jag tidigare 

diskuterat, det främsta argumentet för fondens skapande. Framförallt den nya 

världsordningens krav på ökat inflytande från u-länderna, ökat bistånd och hjälp med 

industrialiseringen i u-länderna. För att återigen använda mig av dåvarande utrikesminister 

Hans Blix där han förklarade fondens plats och motiv på följande vis: 

Ett område där u-länderna – inte minst de socialistiska – är angelägna att vi skall vidta 
åtgärder för att hjälpa dem är industrialisering. De vill ofta ha den hjälpen inte bara i form av 
direkt bistånd utan också i form av engagemang av utländsk industri. Det är bakgrunden till 
regeringens förslag om en industrifond.78 

Det kommersiella biståndet motiverades på detta sätt genom att se till 

mottagarländernas önskemål. Denna pliktkänsla som jag tidigare diskuterat gjorde det på så 

sätt möjligt för de borgerliga att motivera ett utökat kommersiellt bistånd. 

Socialdemokraternas rädsla för en beblandning av bistånd och egenintressen var ändå något 

som måste besvaras av de borgerliga partierna. Att förändra en diskursordning är visserligen 

möjlig men inte hur mycket som helst. En utmanande diskurs i en diskursordning måste ta 

hänsyn till dominerande ståndpunkter inom diskursordningen, som i biståndets fall är 

solidaritetsmotivet. Hans Blix igen: 

När regeringen nu vill bättre tillgodose särskilt de fattigare u-ländernas önskemål, så innebär 
det inte att vi på ett otillbörligt sätt ”blandar ihop” bistånd och affärer, utan att vi skapar 
möjligheter för en samverkan mellan företag och bistånd i sådana projekt som u-länderna 
anser angelägna. Vad det handlar om är inte att kommersialisera biståndet, utan det handlar 
om att mobilisera även industrin för att hjälpa u-länderna i deras utveckling. Om det bara 

                                                      
77 Regeringens proposition 1977/78:135 om riktlinjer för internationellt utvecklingssamarbete s. 1. 
78 Riksdagens Protokoll År 1978/79 Nr 1:26. s. 103. 
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gällde att hjälpa svensk industri till investeringar och till lönsamma företag tror jag att vi finge 
vidta helt andra åtgärder än dem som vi har syftat till och försökt tillgodose i propositionen 

om en fond för industrisamarbete79 

Den makt som socialdemokraternas diskurs hade fått är påtaglig när man läser debatten 

ifrån riksdagen. De borgerliga partierna är noggranna med att poängtera att industrifonden 

inte hade en väsentlig del av det framtida utvecklingsarbetet som det framstod ifrån 

proposition och debatt. Sture Korpås från Centerpartiet var mån om att inte släppa tanken om 

ett separerat biståndsprojekt och kommersiella intressen som sedan 1962 styrt biståndets 

utformning. David Wirmark från Folkpartiet var också vaksam i sin formulering och hänvisade 

till u-ländernas självbestämmande rätt att göra vad de ville.80 Detta var diskursens stödpelare. 

Margaretha Af Ugglas som var riksdagsledamot för Moderaterna81 anklagade 

Socialdemokraterna för att inte ta u-ländernas egna krav och synpunkter i åtanke: 

U-länderna önskar inte att samarbetet enbart skall begränsa sig till statligt bistånd. De önskar 
en helhetssyn på relationerna mellan i- och u-land som innefattar handelspolitiken, 

industrisamarbete, forskning, kulturellt utbyte samt ökad u-hjälp82 

En tydlig koppling mellan de borgerligas diskurs och Holmbergs begrepp ”darling of the 

third world” som bygger på att svensk biståndspolitik skulle ta hänsyn till mottagarländernas 

önskemål och krav vid biståndets utformning och vart pengarna skulle gå. Samtidigt som de 

borgerliga allt mer anammade Wildes definition av solidaritet som grundas i ömsesidigt 

berikande utbyte med varandra. De borgerliga menade att Sverige hade ett ansvar mot u-

länderna, ett ansvar som innebar att lyssna och försöka möta u-ländernas krav på ökat 

industriellt bistånd. 

Detta får mig att övergå till Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Kommunisternas 

diskurs som ville reproducera den dominerande diskursen inom kommersiellt bistånd, som i 

grund och botten ville hålla isär biståndet och kommersiella intressen med en tydlig skiljelinje. 

Anna Lisa Lewén-Eliasson riksdagsledamot från Socialdemokraterna var tacksam för att de 

borgerliga till stor del fortsatt på de mål som de socialdemokratiska regeringarna målat ut från 

1962 och framåt. Hon ställde sig dock kritisk mot den utveckling som då höll på att ske: 

                                                      
79 Riksdagens Protokoll År 1978/79 Nr 1:26. s. 104. 
80 Riksdagens Protokoll År 1978/79 Nr 1:26 s. 41-49. 
81 Tidigare Högerpartiet 1962. 
82 Riksdagens Protokoll År 1978/79 Nr 1:26. s. 77. 
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Hur företagen och näringslivet ser på problemen [hur u-länderna ska utvecklas] och utvecklar 
sina aktiviteter är i mycket avgörande. Vi är väl underkunniga om man på den kanten haft 
föga respekt för den mening som annars hävdas att vi skall noga skilja på åtgärder av 
biståndspolitisk innebörd och sådana som har till syfte att främst se till svenska intressen: de 

må vara företagsekonomiska eller av något annat slag.83 

Den diskursiva kampen som utspelade sig var i grunden lik den som fördes under 1962. 

Socialdemokraterna mot de borgerliga där Socialdemokraterna var mer kritiska till att 

involvera det svenska näringslivet i allt för hög grad medan de borgerliga såg det mer positivt 

och som en grundsten i ett effektivt bistånd. Socialdemokraterna fick dock hjälp i sitt försvar 

för sin diskurs av Vänsterpartiet Kommunisterna. Deras riksdagsledamot Bertil Måbrink 

uttryckte sitt stöd för Socialdemokraternas diskurs: 

Jag har sagt att vår biståndspolitik inte kan särskiljas från vår utrikespolitik. Trots detta anser 
jag det viktigt att man slår vakt om de framsteg som en stark u-landsopinion har åstadkommit 
under årens lopp. Under de två år som den borgerliga regeringen har suttit vid makten har en 

markant sammanblandning skett av bistånd och kommersiella transaktioner.84 

Det fanns också skillnader mellan den diskurs som fördes 1962 och den som fördes 1978 

av vänsterpartierna. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommunisterna var i grunden 

inte emot att gå u-länderna till mötes i frågan om ett utökat industribistånd och hjälp i att 

industrialisera sina länder, det som de går emot är den väg som de borgerliga valt i form av 

industrifonden, ett annat system med mindre kommersiellt intresse ifrån Sverige ansågs mer 

önskvärt. Socialdemokraten Gertrud Sigurdsen anklagade de borgerliga för att fondförslaget 

föregåtts av en snabbutredning och att industrifonden borde beskrivas som ett 

utvecklingsbolag. Hon fortsätter ”…med de här anförda argumenten bryts principen att 

biståndet skall utgå från mottagarländernas prioriteringar. I stället skall det delvis styras av 

industrins intressen.”85  

Vänstersidan ville gärna få deras diskurs att framstå som något som försvarat det heliga 

i det svenska biståndet där Sverige kunde inkludera mottagarländernas egna intressen i 

biståndspolitiken utan att blanda in svenska intressen. Gertrud Sigurdsen, igen, menade att 

fondförslaget var ett beställningsarbete för att tillmötesgå de krav som näringslivet länge lagt 

på biståndspolitiken. Detta krav menade socialdemokratin att det som de lyckats stå emot 

enda sedan 1960-talet skulle riskera att kastas åt sidan. Hon var samtidigt rädd för att detta 

                                                      
83 Riksdagens Protokoll År 1978/79 Nr 1:26. s. 21. 
84 Riksdagens Protokoll År 1978/79 Nr 1:26. s. 28. 
85 Riksdagens Protokoll År 1978/79 Nr 1:26. s. 58. 
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var en risk att biståndsviljan i Sverige skulle minska när industrins intressen fått allt för mycket 

makt i biståndspolitiken.86 Det folkliga stöd och den gränsen mellan bistånd och kommersiella 

intressen var viktig för socialdemokraterna enligt Jacoby. Inte bara för att det var 

socialdemokraterna som överfört den solidariska tanken från sin ideologi utan också för att 

den moraliska plikt som utvecklats på grund av detta fungerade som en bromskloss, det vill 

säga hindrade ett fullt utvecklat kommersiellt intresse i biståndspolitiken som en del 

industrinationer utvecklat.87 Till exempel hade Japan, enligt Schraeder, Hook och Taylor, ett 

neo-merkantilistiskt biståndssystem som grundades på ekonomiska självintressen för att 

skydda Japans regionala geoekonomiska intressen.88 

Detta stoppade inte de borgerliga att utöka det kommersiella intresset men det skulle 

blivit svårt för dem att införa liknande system som stormakterna brukade, där bistånd och 

kommersiella intressen var en och samma.  

Socialdemokraterna var också rädda för att Sveriges goda anseende ute i världen skulle 

försämras. Detta anseende som Socialdemokraterna menade delvis byggde på att 

biståndspolitiken var frikopplad från kommersiella intressen.89 Åter används den moraliska 

plikten som argument i den diskursiva kampen, fast i detta samband i syftet att bibehålla det 

svenska internationella ryktet.  

Det som är intressant och av värde att ta med sig ifrån motiveringen för det 

kommersiella biståndet är hur omvärlden kunde påverka den inhemska biståndspolitiken. I 

och med den nya ekonomiska världsordningen öppnades möjligheten för de borgerliga 

partierna att utmana den diskurs som styrt svenskt kommersiellt bistånd sen början av 1960-

talet. Detta var självklart inte den enda bidragande faktorn till en förändring men den var 

ständigt återkommande under både debatt som proposition.  

Den kritiska diskursanalysen anser att det inte är möjligt att förändra en diskursordning 

allt för mycket på en och samma gång. Detta blir tydligt i motivationen när de borgerliga 

använder sig av redan etablerade tankesätt inom den rådande diskursordningen. Att använda 

sig av solidaritet och moraliskt plikt på ett sätt som gagnade deras egen diskurs blev ett 

                                                      
86 Riksdagens Protokoll År 1978/79 Nr 1:26. s. 58-59. 
87 Jacoby i Frühling, 1986, s. 87. 
88 Schraeder m.fl, 1998,  s. 311–314. 
89 Riksdagens Protokoll År 1978/79 Nr 1:26. s. 107–109. 
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effektivt sätt att stärka deras diskurs och på ett effektivt sätt utmana vänstersidan genom att 

hänvisa till u-ländernas krav om ökad närvaro från industrinationernas näringsliv.   

För att avsluta ska min andra fråga besvaras: Hur motiverades det kommersiella 

biståndet 1962 och 1978?  

Under 1962 var Socialdemokraterna inte emot ett kommersiellt bistånd men ville 

hantera det med försiktighet och en långsam utveckling för att inte låta ett svenskt 

egenintresse diktera det svenska biståndet. Trots risken för ett egenintresse motiverades det 

kommersiella biståndet med att resterande industrinationer utvecklat ett eget system för att 

skydda och få in sina näringsliv i u-ländernas nya expanderande marknader. De borgerliga 

partierna hade en mer positiv syn på det kommersiella biståndet och motiverade det med på 

samma sätt som Socialdemokraterna men att det behövde byggas ut ytterligare för att inte 

hamna efter industrinationerna ytterligare och på så sätt riskera ett försvagat svenskt 

näringsliv, dessutom ansågs det vara en av de mest effektiva biståndsmetoderna enligt de 

borgerliga i förhållande till solidaritetsmotivet. 

Under 1978 motiverades det kommersiella biståndet med att gå u-länderna till mötes, 

av de borgerliga, som grundade sig i att den nya ekonomiska världsordningen klubbats i FN. 

Det som skilde diskurserna åt var på vilket sätt Sverige skulle uppfylla u-ländernas krav på ökad 

närvaro från industrinationernas näringsliv. Socialdemokraterna hade sedan 1962 förespråkat 

ett bistånd som tog u-ländernas förslag och riktlinjer i bejakande. De var öppna för andra 

förslag för att gå u-länderna till mötes efter deras krav på en ny ekonomiskt världsordning 

men underkände det som den borgerliga regeringen presenterade då det ansågs att 

näringslivet fick för mycket inflytande över biståndspolitiken.  

Solidariteten spelade också en viktig roll i motiveringen men det jag vill peka på i denna 

frågeställning är vad som motiverade det kommersiella biståndet, förutom att det kunde vara 

solidariskt utifrån de borgerligas synsätt. Denna fråga undersökte också motiveringen på ett 

diskursivt praktiskt plan, alltså hur diskurserna byggdes upp på tidigare diskurser/händelser. 

2.4. Sammanfattande diskussion 

Under denna rubrik kommer undersökningen sammanfattas delvis tillkommer ytterligare 

tankar och funderingar kring materialet. Sammanfattningen kommer att delas upp efter 

frågorna där jag åter inleder med vad solidaritet var. Att utforma en sammanfattande 



38 
 

diskussion på detta vis gör det inte bara lättare för er utan också för mig att på ett överskådligt 

sätt summera mitt arbete.  

Svensk biståndspolitik 1962 och 1978 

Det svenska biståndet ville redan från dess start år 1962 utmärka sig som något speciellt, något 

ovanligt i den internationella politiken. Socialdemokraterna hade nästan regerat Sverige i 30 

år när biståndsproposition 1962:100 skulle skrivas. Det borde inte råda något tvivel om att det 

finns en överensstämmelse mellan utformandet av landets biståndspolitik efter partiets 

ideologiska övertygelse där folket levde bäst under en stark stat där solidaritet medborgare 

emellan fungerade som grund. Att alla svenskar skulle bli omhändertagna av varandra, oavsett 

social ställning och antalet sedlar i plånboken. Denna solidaritet utvecklade partiet till vad som 

kallades för internationell solidaritet i biståndsdebatten. Tanken om alla människors lika värde 

kunde inte längre stanna vid nationsgränsen utan skulle spridas till världens alla hörn. Denna 

tanke formade det grundmotiv som genomsyrade svensk biståndspolitik under 1960- och 

1970-talet. Det var på grund av solidaritetsmotivet och den moraliska plikten som gav Sverige 

insikten att de behövde hjälpa de fattiga länderna ur fattigdomen och till ett högt välstånd 

med hög ekonomisk utveckling.  

Som jag nämner i kapitlet som behandlar den svenska solidariteten tror jag att den breda 

uppslutning, från alla partier, över principerna till det svenska biståndet grundar sig i att 

Socialdemokraterna inte valde att tydligt definiera vad solidaritet innebar för biståndets 

utformning. Istället valde Socialdemokraterna att endast definiera solidaritetsmotivet i att 

Sverige skulle hjälpa u-länderna. Detta i sin tur gjorde det möjligt för alla riksdagspartier att 

sluta upp bakom solidaritetsmotivet, oavsett hur partierna tolkade vad solidaritet innebar. 

Rent diskursanalytiskt fick detta konsekvenser för det svenska biståndet. Solidariteten hade 

på så sätt grävt ner sina rötter inom biståndets diskursordning och blev en viktig del för de 

diskurser som skulle komma att utmana varandra inom ordningen på grund av möjligheten 

att definiera vad solidaritet innebar. Det skulle visa sig att det gick att ta olika ståndpunkter 

inom biståndspolitiken men endast inom den interdiskursiva ram solidariteten byggt upp. 

Med detta menar jag att diskurser inte kunde bortse från solidaritetsmotivet utan var tvungna 

att hänvisa till det. Solidaritetsmotivet lösa definition och dess stora betydelse inom 

biståndspolitiken gjorde diskurserna både fastlåsta och fria på samma gång, i den mening att 
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de behövde hålla sig inom solidaritetsmotivet gränser men var fria att tolka solidariteten efter 

partiernas ideologiska övertygelse om vad som kunde räknas som solidariskt. 

Hur såg det kommersiella biståndets relation till det svenska solidaritetsmotivet ut 1962 och 

1978? 

Som undersökningen visar fanns det två dominerande diskurser inom den svenska 

biståndspolitiken under 1962. Den som var mest dominerande, kanske i och med 

regeringsmakten, var den socialdemokratiska diskursen där fokusen låg på vad Jacoby kallar 

rent bistånd. Vad detta innebar var att det svenska biståndets viktigaste egenskap var att 

svenska egenintressen inte fått en stor plats inom biståndspolitiken. Det kommersiella 

biståndet som kan ses som svenskt egenintresse rättfärdigades med att hävda att 

solidaritetsmotivet styrde och formade det kommersiella biståndet till ett bistånd som 

utdelades till mottagarlandets fördel och inte givarlandets. Detta är nära sammankopplat med 

Socialdemokraternas ideologiska synsätt att människor skulle ta hand om varandra. 

Socialdemokraternas diskurs var inte emot att det svenska näringslivet skulle ha en plats att 

fylla i den svenska biståndspolitiken men ansåg att biståndets renlighet gick före biståndets 

mängd. Socialdemokraterna var dock inte emot ett stort bistånd 1962 men att det skulle 

utvecklas över tid och inte införas på en och samma gång. 

Det var just biståndets mängd som var den andra diskursens huvudinnehåll. Denna 

diskurs fördes av de borgerliga partierna Centerpartiet, Folkpartiet och Högerpartiet. De 

borgerliga partierna var tacksamma för att det kommersiella biståndet äntligen fått en plats i 

svensk politik men var inte nöjda med storleken. Riksdagsledamöterna från partierna som 

medverkade i debatten ansåg att en av de viktigaste biståndsmetoderna var just det 

kommersiella biståndets potential att bidra till u-ländernas ekonomiska utveckling.  

Det som blir intressant vid en undersökning av dessa två diskurser är att de båda utgår 

ifrån solidaritetsmotivet. Socialdemokraterna menade att ett rent bistånd utan egenintressen 

var det bästa möjliga sättet att dela ut ett solidariskt bistånd på och det mest moraliska. De 

borgerliga menade istället att mängden bistånd och hur effektivt biståndet var, skulle vara det 

bästa sättet att utdela ett solidariskt bistånd. Detta eftersom de ansåg att det kommersiella 

biståndet var ett av de viktigaste biståndsmedlen var det också en av de mest solidariska och 

moraliska biståndsmetoderna.  
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Att det fanns olika synsätt på vad solidaritet innebar blir tydligast i propositionen och 

debatten från 1978 där Socialdemokraterna fortsätter att propagera för ett rent bistånd 

medan de borgerliga står fast vid sin övertygelse om det kommersiella biståndets effektivitet. 

De borgerliga fick dock under 1970-talet möjligheten att förändra biståndets diskursordning 

på grund av händelser både inom och utanför Sveriges gränser. Den viktigaste förändringen 

var den nya ekonomiska världsordningen framröstad i FN på u-ländernas begäran. Denna nya 

världsordning gjorde det möjligt för de borgerliga att applicera solidaritetsmotivet utefter u-

ländernas önskemål. Vad är mer solidariskt än att gå de fattiga länderna till mötes?  

Solidaritetsmotivet var ständigt närvarande vid utformningen av det svenska biståndet, 

såväl i proposition som debatt. I grund och botten handlar det på så sätt om vilken definition 

av solidaritet som används vid diskursens argument. Forskaren Holmgren är i sin studie kritisk 

mot socialdemokraternas ensidiga solidaritet, eftersom hon anser att solidaritet ska vara 

ömsesidig och inte ensidig. Samtidigt som Wilde säger att solidaritet står för personlig 

uppoffring vilket var vad Socialdemokraterna och Vänsterpartiet Kommunisterna stod för. 

Något av de viktigaste att förstå med solidaritet är hur den aldrig ser likadan ut mellan olika 

platser, den formas också beroende på världens rådande situation, solidariteten 1962 ser 

alltså annorlunda ut mot solidariteten 1978. Med detta vill jag gå emot vad Holmberg påstår 

om att principerna låg kvar mellan 1962 och 1978 men att praktikerna förändrades. 

Principerna kan ha sett likadana ut på pappret, där solidaritet och moraliskt plikt var 

grundpelare i det svenska biståndsprojektet men att solidaritetens mening hade förändrats 

och även vad den moraliska plikten innebar.  

Hur motiverades det kommersiella biståndet 1962 och 1978? 

Den diskursiva kampen under 1962 angående kommersiellt bistånd var relativt liten mot 1978. 

Socialdemokraterna förespråkade en möjlighet för svenskt näringsliv att gå in i den 

kommande internationella marknaden och samtidigt inkluderas i det svenska 

biståndsprojektet med sin kunskap om industriutveckling. Socialdemokraterna krävde inte 

mer motivering än så då deras plan var att hålla det kommersiella biståndet lågt och inte som 

en stor del av biståndets helhet. De borgerliga partierna var förvisso tacksamma för att ett 

kommersiellt bistånd utvecklats på allvar, även om de ansåg att det var på tok för litet i 

jämförelse med andra industrinationers kommersiella bistånd.  
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Den moraliska plikt som genom solidaritetsmotivet utvecklats inom den svenska 

biståndspolitiken skulle då funka som en bromskloss för ett alltför utvecklat kommersiellt 

bistånd. Det används samtidigt som bromskloss för ett fullt utvecklat kommersiellt intresse 

inom det svenska biståndsprojektet men också som motivation för ett utökat industriellt 

samarbete mellan Sverige och mottagarländerna. Delvis för, som jag tidigare nämnt, den nya 

ekonomiska världsordningens krav på utökat bistånd och industriellt bistånd. 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommunisterna ansåg istället att näringslivets inte 

gick att lita på när det kom till att behålla biståndet rent. Vänsterpartierna försökte 

reproducera den rådande diskursordningen från 1962 där egenintressen inte skulle få utökad 

plats  och var rädda att denna tolkning av solidaritetsmotivet, där egenintresset inte skulle gå 

före mottagarländerna suveränitet och egna önskemål skulle smutsa ner Sveriges rena bistånd 

vilket skulle leda till ett minskat folkligt stöd och ett förlorat anseende i utlandet. Att gå 

mottagarländernas till mötes var enligt denna diskurs inget negativt men att göra det på 

bekostnad av det som utmärkte svensk biståndspolitiken var inte rätt väg att gå. 

Det som är intressant att ta med sig ifrån motivering av det kommersiella biståndet är 

att den socialdemokratiska diskursen lyckades förankra tanken om ett förbud mot 

egenintresset i biståndspolitiken. Detta märks tydligt eftersom de borgerliga partierna 

ständigt hänvisade till hur motiveringen inte gick emot den rådande diskursordningen utan 

istället utvecklade den genom den moraliska plikten i och med u-ländernas önskemål om ett 

större bistånd och kommersiellt bistånd.  
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3.0. Slutsats 

Solidaritet. Det är solidariteten som genomsyrade hela mitt arbete. Hur den tolkades, 

brukades och påverkade det svenska biståndet. Solidaritetens mening hade inte samma 

betydelse beroende på vilken aktör man utgår ifrån. Detta gjorde att solidaritetsmotivet inom 

biståndspolitiken både blev en styrande faktor och en faktor som kunde böjas efter partiernas 

politiska ståndpunkter. Om jag utgår ifrån den kritiska diskursanalysen och ser biståndet som 

en diskursordning skapade solidaritetsmotivet en tydlig ram för det svenska biståndet 

samtidigt som det gjorde diskursordningen bred och öppen för förändring. Detta gjorde att 

den biståndspolitiska diskursordningen var lättpåverkad rent social praktiskt eftersom det är 

den diskursiva praktiken som formar den sociala praktiken, alltså hur biståndet formas. Skulle 

solidaritetsmotivet varit strängare uppbyggt och innehålla tydliga krav på att solidaritet 

innebar att Sverige aldrig fick involvera näringslivet i biståndspolitiken skulle det ha varit 

svårare att anamma utomstående diskurser och på så sätt påverka den sociala praktik som 

formar biståndspolitiken.  

För att då svara på min första fråga Hur såg det kommersiella biståndets relation till det 

svenska solidaritetsmotivet ut 1962 och 1978? Så handlade det alltså om definitionen av 

solidaritet. Under 1962 var definitionen av begreppet för kritisk mot det kommersiella 

biståndets möjligheter inom biståndsprojektet, för att mot slutet av 1970-talet förändras till 

att det var solidariskt att gå mottagarländerna till mötes, oavsett om deras krav gick emot att 

ett egenintresse inte skulle finnas i svensk biståndspolitik. 

Detta visar hur odefinierade begrepp inom politiken kan göra det möjligt för snabba 

förändringar där tolkning går före betydelse. En tanke är om biståndspolitiken inte skulle 

grundat sig i Solidaritet utan i att Sverige inte på något plan fick blanda in självintresset i 

biståndspolitiken. Socialdemokraterna propagerade förvisso att inte blanda in självintresset 

men det var bara en tolkning av vad solidaritet innebar och inte ett utskrivet motiv för 

biståndet.  

Min andra fråga Hur motiverades det kommersiella biståndet 1962 och 1978/78? 

handlar till stor del om hur diskurserna rent diskursivt praktiskt motiverade det kommersiella 

biståndet. Under 1962 motiverades det kommersiella biståndet av att det kunde hjälpa u-

ländernas i deras ekonomiska utveckling men samtidigt motiverades det med att Sverige ville 

skydda sitt näringsliv på ett liknande sätt som andra industrinationer hade börjat göra, 
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skillnaden i de två diskurserna som fördes då var mängden skydd som näringslivet skulle få. 

Debatten från 1978 visar att det kommersiella biståndet motiverades av det svenska 

biståndets moraliska plikt, att gå mottagarländerna till mötes och att inkludera dem i 

biståndets utformning. Den borgerliga diskursen byggdes på av den nya ekonomiska 

världsordningen medan vänsterpartierna var kritiska mot den borgerliga regeringens förslag 

om en industrifond men inte emot ett ökat inflytande från u-länderna på svensk 

biståndspolitik.  

I avsnittet om forskningsläget pekade jag ut fyra viktiga punkter för min undersökning. 

Industrifonden, de två viktiga ståndpunkterna i form av biståndets renlighet och mängd, att 

principerna stannade kvar men praktiken ändrades och att det fanns en moralisk aspekt att ta 

hänsyn till i det svenska biståndsprojektet. Jag kan konstatera att industrifonden var en viktig 

del av biståndsdebatten under slutet av 1970-talet och blev det svar på mottagarländernas 

krav och de borgerligas omdefiniering av vad solidaritetsmotivet betydde. Under 

undersökningen ifrågasatte jag Holmbergs påstående om att solidaritetsmotivet hamnat i 

skymundan där jag istället menar att det beror på vem som tolkar vad solidaritet är. 

Industrifonden var det borgerligas sätt att visa solidaritet mot u-länderna och fullfölja deras 

krav på bästa möjliga sätt. Jag har kunnat applicera Jacobys påstående om att det finns två 

viktiga ståndpunkter inom den svenska biståndspolitiken. Renheten och mängden. Jag har 

kunnat peka ut att Socialdemokraterna stod för ett rent bistånd medan de borgerliga 

förespråkade ett stort/effektivt bistånd. Viktigt att tänka på är att världen inte är så svart och 

vit utan Socialdemokraterna var också de för ett stort/effektivt bistånd, på längre sikt medan 

de borgerliga säkerligen ansåg att deras biståndspolitik var rent. Men utifrån Jacobys syn är 

renligheten en definition på att egenintressen skulle lämnas utanför biståndspolitiken. Jag har 

förklarat den moraliska aspekten utifrån ett diskursanalytiskt synsätt och menar att den 

stoppade den svenska biståndspolitikens diskursordning från att genomgå en allt för stor 

interdiskursiv förändring, där gränsen inom och mellan diskursordningar förändras för vad 

som kunde sägas och genomföras. Det var möjligt för de borgerliga att utöka det kommersiella 

biståndet, men de var ständigt tvungna att hänvisa till solidaritetsmotivet och att deras 

biståndspolitik var moralisk. Utifrån detta forskningsläge tycker jag att min undersökning har 

kommit med nya synsätt på biståndspolitiken från 1962 och 1978.  

Det finns ett flertal framtida projekt som är möjliga att genomföra med mina resultat 

och jag har valt att presentera två. Inom biståndsforskningen skulle det vara intressant att 
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undersöka hur det svenska biståndet utvecklas efter 1978 och framåt. En möjlig frågeställning 

i ett sådant arbete skulle kunna vara Hur påverkade de borgerligas diskurs, där det 

kommersiella intresset fick ökad betydelse, den svenska biståndspolitiken efter 1978? 

Fortsatte Sverige att bygga ut näringslivets delaktighet i det svenska biståndsprojektet eller 

återgick Sverige till Socialdemokraternas diskurs ifrån 1962? Det skulle också vara intressant 

för biståndsforskning att undersöka om Socialdemokraterna fortsatte att kämpa för sin diskurs 

eller om deras diskurs allt mer närmade sig de borgerligas. En möjlig väg att gå är att anamma 

det som Featherstone kallar för marketization of discourse där marknadsdiskurser koloniserar 

offentliga diskursordningar. 

Ett möjligt forskarprojekt utanför biståndssfären byggt på mina resultat är att undersöka 

solidaritetsaspekten ytterligare. Eftersom mitt arbete visar att det svenska biståndsprojektet 

byggde på den inhemska solidariteten i Sverige skulle en intressant undersökning fokusera hur 

solidaritet applicerats och använts vid utbyggnaden av det svenska folkhemmet. Har 

solidariteten i detta sammanhang också varit lika fri att tolka? Hur har den inhemska 

solidariteten manifesterats och vem eller vilka har brukat den? Har den varit lika universell 

inom den inhemska politiken där både vänstern och de borgerliga partierna brukat den eller 

har den varit ett politiskt medel som dominerats av vänstern. 
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