
   

 

 

 
Statsvetenskapliga institutionen Självständigt arbete på C-nivå, 15 HP 

Statsvetenskap C, 30 HP, HT 2016   
 

 

 

NPM i svenskt bistånd 

 

Resultatstyrningens utveckling 

på Sida och dess påverkan på 

biståndsinsatserna 

 

Kajsa Asplund





 

 

Abstract 
 

This essay investigates how employees on the Swedish international development 

cooperation agency (Sida) perceives that the new public management (NPM) reform, result 

based management (RBM), have affected the international aid. And also, how the 

employees think that managing based on results works together with a holistic approach to 

aid. The material for the study was collected through qualitative interviews with five senior 

employees on Sida, mostly people that today sits on leading positions in the agency. The 

interviews had a reflective character where the respondents looked back on the twenty-year 

period that the agency have managed via results. What became evident in the study was that 

RBM have looked very different over the years, with different effect on the international 

aid as a result. There have been waves of result based management, and an oscillation 

between quantitative and qualitative results. The Swedish international aid through Sida 

has changed over time, some changes can be attributed to RBM, while others are due to 

political priorities, a changing world, and trends in the international aid. RBM effects the 

aid, primarily as it is supposed to. For example, the best performing organisations and actors 

in a sector gets the aid. But it also affects the aid in a manner perceived negative by the 

respondents. This when the focus lies on quantitative results. The focus on results have 

oscillated over the years between a quantitative and qualitative focus, with consequences 

for which aid-projects that get support from Sida. When focus lies on quantitative results, 

easily quantifiable, concrete projects gains ground to the disadvantage of non-quantifiable 

projects, and for example big reform processes. The respondents do not think that there are 

any discrepancies between a holistic approach to aid and result based management, if the 

focus on results are balanced and leaning towards easily quantifiable results. When the focus 

tips over towards quantifiability, a holistic view on aid is hard to maintain. 

 

Nyckelord: NPM, resultatstyrning, result based management, utvärderingar, holism, Sida 
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1. Inledning 
 
New Public management (NPM) är bara en av många stora förändringar i offentlig sektor 

som realiserats i Sverige under de senaste årtiondena. Ser man tillbaka till perioden 1952–

1974 så var det kommunsammanslagningarna. Under 1970-talet kämpades det för att 

vitalisera den lokala demokratin i landet samtidigt som den kommunala verksamheten 

kraftigt utvidgades. När NPM trädde in i bilden låg fokus på att decentralisera staten och 

göra offentlig verksamhet mer företagslik. Under 1990-talet började många 

näringslivsinspirerade metoder och arbetsformer implementeras i offentlig förvaltning och 

bl.a. resultatstyrningen fick ordentligt genomslag (Almquist 2006, 9–10).  

Utvecklingsbiståndets mål i Sverige är sedan 1962 års proposition (Prop:100) att förbättra 

levnadsförhållandena för människor som lever i fattigdom och förtryck. Detta bl.a. genom 

att arbeta långsiktigt för demokrati och mänskliga rättigheter, för hållbar utveckling både 

ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Denna strävan kräver ofta långsiktiga projekt och 

reformarbeten med långsiktiga mål då det i många fall handlar om att påverka 

samhällsstrukturer för att nå fram till metaresultaten, som t.ex. kan vara att ” … stärka 

kvinnors deltagande och inflytande i politiska processer” (Skr. 2016/17:60, 17). 

Resultatstyrningen är något som genomsyrar varje led av biståndsarbetet och 

biståndsinsatserna, från planering till utvärdering, till styrning av hela projekt- och 

verksamhetscykeln. Kari Örtengren (2015, 3) beskriver det som, ”att hantera processen 

från ax till limpa”. Vissa forskare menar dock att det finns avigsidor med denna styrning 

då den kan leda till att i huvudsak kvantitativ information om prestationer samlas in. Detta 

kan potentiellt leda till allt från missvisande resultat, till felaktiga incitamentsstrukturer som 

uppmuntrar till att använda sig av icke-relevanta resultatmått (Lindgren 2006). Hood (1995, 

93 & 107) menar på att NPM inte i huvudsak går ut på att förändra vad som produceras i 

offentlig sektor, i Sidas fall biståndsinsatserna, utan att man genom reformerna försöker 

ändra hur man styr, kontrollerar och utvärderar dessa varor och tjänster. Men är det möjligt 

att göra sådana genomgripande förändringar av hela organisationer utan att detta påverkar 

vad som produceras? På biståndsområdet talade biståndsminister Gunilla Carlsson för några 

år sedan om hur många ”spisar biståndet kan dela ut” (Paulsson, 2012). De svenska 

biståndspengarna skulle således fokuseras på ytterst konkreta resultat, med svag korrelation 

till de biståndspolitiska målen.  

 

Sidas kommunikationsavdelning skrev 2012 en artikel om RBM som förhållningssätt för 

organisationen där bl.a. riskerna med användning av RBM lyftes fram, risker såsom att 
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biståndsaktörer väljer projekt som är enkla, snabba och kvantifierbara för att dessa ska passa 

modellen (Sida, 2012). Sida menar alltså att detta är en risk med resultatstyrningen. Projekt 

som väljs ut och utformas på ett visst sätt, inte för att professionella på området eller 

forskning menar att det är den bästa vägen att ta, utan för att de ska passa in i ramen som 

resultatstyrningen innebär. Detta väckte ett intresse hos mig att undersöka hur situationen 

ser ut på biståndsområdet, och mer specifikt på Sida. Hur påverkar fokus på output, resultat 

och utvärderingsbarhet biståndet egentligen? Det finns en risk i att fokusera för intensivt på 

vad som kommer ut ur processen, en risk i form av att resultaten blir målen och att man 

därmed tappar den helhetssyn och kontextmedvetenhet som krävs för ett effektivt bistånd. 

Leder resultatstyrningen till fragmentisering på biståndsområdet? Problemet jag ämnar 

undersöka är således om metoder som används inom NPM är ett hinder för ett effektivt 

biståndsarbete, och om det påverkar biståndsinsatserna på ett icke önskvärt sätt.  

 

1.1 Bakgrund  

 
I svenskt bistånd har det existerat en resultatstyrd agenda lika länge som Sverige utdelat 

bistånd. Redan i regeringens proposition 100 från 1962 talas det om att ”biståndets effekt 

ska följas” (prop. 1962:100, 8) och att samarbete mellan givarlandet och mottagarlandet 

behövs för att göra biståndet effektivt. Sedan dess har flera effektiviseringsansatser gjorts, 

en av de inflytelserikaste är Parisdeklarationen (2005) vilken sedan sin tillkomst utgör 

grunden för arbetet mot ett effektivt, resultatstyrt bistånd. I denna deklaration togs fem 

principer mot ett effektivare bistånd fram: ägarskap, givaranpassning, harmonisering, 

ömsesidigt ansvar och resultat. Inför efterföljande högnivåmöte i Busan gjordes en 

utvärdering av Parisdeklarationen där den svenska regeringen tryckte på att det krävs 

ytterligare tonviktsförskjutning mot resultat i kommande revidering (Riksdagen 2011).  

Ifall man jämför proposition 100 (1962) med den biståndspolitiska plattformen (Skr. 

2013/14:131) så ser man att det övergripande målet med biståndspolitiken inte förändrats 

nämnvärt över de 50 år som passerat. Biståndets mål är fortfarande att skapa bättre 

levnadsvillkor för fattiga och förtryckta människor. Förutom ökat fokus på jämställdhet och 

miljö är målen ungefär detsamma. En förändring som skett är dock hur resultat premieras i 

de två dokumenten. I 1962 års proposition läggs det inte lika stor vikt vid detta, det 

omnämns och anses vara en viktig del, men arbetet struktureras inte upp kring denna 

strävan. Vilket görs i den biståndspolitiska plattformen från 2013.  

 

Resultatstyrning gjorde tidigt intåg i offentlig sektor. Logical framework approach, LFA, 

utvecklades 1969 av Leon. J Rosenburg på beställning av USAID för projektstyrning vid 
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utvecklingsbistånd. Olika varianter av denna modell spreds från utvecklingsbiståndet till 

andra sektorer under 1970–1980 talet.  Samtidigt utvecklades det under 1960-talet en modell 

som satte fokus på finansiell kontroll och kostnadsberäkningar, tonvikten lades på styrning 

av input-sidan. Det fokuserades på mänskliga resurser, verksamhetsfunktion och 

kapitalkostnader. Planning programing and budgeting systems (PPBS) kallades denna 

modell och den förespråkade Programme management by activity (PMA) under 1970–80 

talet, vars flera olika verktyg och tekniker kombinerades för att planera och schemalägga 

aktiviteter. Dessa metoder och tekniker trycker istället på implementering av aktiviteter 

enligt ett planerat schema, och kan ses som ett alternativ till resultatstyrningsteorierna 

angående vad som gör en lyckad styrning. Utvecklingsbiståndets styrning kännetecknades 

i allmänhet fram till slutet på 1980-talet fortfarande av budgetering, aktivitet och kontroll 

istället för styrning mot resultat (Vähämäki, Schmidt & Molander 2011, 11).  

1988 blev resultatstyrning den officiella styrningen för alla offentliga organisationer (Politt 

& Bouchhaert. 2011: 308). Under 1990-talet började result based management (RBM) 

implementeras inkrementellt i flertalet av de bilaterala och multilaterala 

biståndsorganisationerna. RBM, resultatstyrningens form inom biståndet, är en del av NPM- 

filosofien. Denna filosofi menar på att modernisera och marknadsorientera offentlig sektor 

(Lindgren 2006, 17). Under första åren av 2000-talet antog OECD/DAC länderna RBM och 

snart följde resten av utvecklingsbiståndsgemenskapen efter (Vähämäki, Schmidt & 

Molander 2011, 12). Idag är resultatstyrning en naturlig del av verksamheten och den metod 

som vi använder för att utveckla och kontrollera det svenska biståndet. En naturlig påföljd 

av användningen av resultatstyrning är utvärderingar. För att kunna se om ett 

tillfredställande resultat uppnåtts, behövs mål att styra mot och utvärderingar och 

uppföljning för att analysera om resultaten uppnåtts (Lindgren 2006, 17). Utvärderingarna 

anses ha ökat i omfattning och antal i och med en mer resultatorienterad förvaltningspolitik 

enligt Lindgren (2006, 45–46).  
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1.2 Syfte & Frågeställningar 

 
Huvudsyftet med denna uppsats är att genom intervjuer med anställda på Sida undersöka 

hur de uppfattar att biståndsinsatserna påverkats av resultatstyrningen på myndigheten. För 

att kunna göra detta kommer resultatstyrningens och biståndsinsatsernas utveckling att 

undersökas. Avsikten är också att undersöka om resultatstyrningen i praktiken stämmer 

överens med en holistisk syn på biståndet.  

Frågeställningar: 

1) Hur har biståndsinsatserna förändrats från mitten av 1990-talet fram till idag? 

2) Hur har resultatstyrningen utvecklats över tid? 

3) Hur påverkar resultatstyrningen biståndsinsatserna? 

 

1.3 Avgränsningar 

 
Flertalet avgränsningar har gjorts för att göra denna studie mer hanterbar, detta då det är ett 

stort område att undersöka, och det kan göras utifrån flera olika vinklar. En första 

avgränsning som gjorts är att inhämta materialet till studien via intervjuer med anställda på 

Sida. Samt att undersökningen endast kommer behandla det internationella svenska 

utvecklingsbiståndet som hanteras av Sida. Undersökningen kommer att behandla en period 

på dryga 20 år, från mitten av 1990-talet-2016, alltså i grova drag sedan resultatstyrningen 

började implementeras på myndigheten till idag.  

 

1.4 Disposition  

 
Det första inledande kapitlet ger en kort introduktion till studien. Syftet med 

undersökningen presenteras också samt vilket problem som undersöks, genom vilka 

frågeställningar samt vilka avgränsningar som gjorts. I kapitel två följer en diskussion över 

metod och material. I kapitel tre behandlas det teoretiska ramverk studien baseras på medan 

kapitel fyra presenterar analysen. Det femte och sista kapitlet presenterar undersökningens 

slutsatser och en avslutande diskussion där också vidare forskning diskuteras.  
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2. Material och metod 
 

 Denna studie är intervjubaserad och går ut på att undersöka hur resultatstyrningen i NPM- 

kontext påverkat biståndsinsatserna från mitten på 1990-talet till idag på myndigheten Sida. 

I detta avsnitt redogör jag för de metodval som gjorts för att genomföra undersökningen och 

för en diskussion om material samt studiens validitet och reliabilitet. 

 

2.1 Material  

 
Materialet för analysen består huvudsakligen av den information jag fått vid 

semistrukturerade telefonintervjuer med anställda på Sida. Att valet föll på just intervjuer 

beror på syftet. Vad jag vill undersöka är de konkreta effekter resultatstyrningen haft på det 

faktiska biståndsarbetet, de subjektiva upplevelserna av reformen hos de anställda 

(Esaiasson et.al. 2001, 280).  

 

Materialet i studien består av både primärmaterial (intervjuer) och en blandning av primär 

och- sekundärmaterial i form av böcker, vetenskapliga artiklar, myndighetsdokument och 

internetbaserat material. Ett viktigt kriterium för sekundärmaterialet är att materialet är 

aktuellt och oberoende.  

 

Det material som använts för studien är mer omfattande än vad referenslistan antyder. Ett 

omfattande förarbete har gjorts, detta i form av undersökningar av uttalanden från Sida i 

ämnet, debattartiklar om NPM- och bistånd samt flertalet både akademiska skrifter samt 

beställningsbaserade utredningar om olika aspekter av NPM i allmänhet samt NPM och 

bistånd i synnerhet. Detta för att sätta de olika reformerna i sin kontext och få en mer 

generell förståelse av fenomenet. Den förförståelse som skapats vid läsningen av dessa 

ligger också till grund för avgränsningarna som gjorts ifråga om vilka reformer 

undersökningen fokuserar på. Avgränsningar ansåg jag vara nödvändiga då diskussion av 

samtliga NPM- reformer som mer direkt berört Sidas verksamhet, med mina respondenter, 

inte är passande på basis av en avvägning mellan omfattningen och djupet på studien, samt 

på grund av relevans för forskningsfrågan. Min studie berör tidsperioden mitten av 1990-

talet- 2016. Utifrån förkunskaperna som förkovrats genom förarbetet uppfattar jag den 

största NPM anknutna reformen som skett under denna tidsperiod vara implementeringen 

av resultatstyrning, samt i och med denna reform, den förändrade användningen av 

utvärderingar (Vähämäki, Schmidt & Molander 2011, 14). Frågorna i intervjuguiden är 
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således formulerade för att djupare undersöka hur dessa aspekter påverkat 

biståndsinsatserna.  

 

2.2 Strategiskt urval 

 
De fem respondenterna till studien har valts ut via strategiskt urval (Flick 2011, 77). Detta 

då ett slumpmässigt urval inte passar min metod i kombination med valt fall särskilt väl. 

Intervjuer har gjorts med anställda på Sida, vilka behövde uppfylla flertalet kriterier för att 

kvalificera för intervju. Senioritet inom myndigheten premieras då studien går ut på att 

undersöka hur biståndsinsatserna förändrats över tid, de behöver alltså ha arbetat inom 

myndigheten sedan 1990-talet och fram till idag. Utöver detta ska respondenterna under 

deras tid på Sida haft bra insyn i projekten, gärna arbetat direkt med handläggning av 

biståndsprojekt, men detta är inget krav. En urvalsprincip som har använts i det strategiska 

urvalet är principen om intensitet. Sida är en stor organisation och alla anställda är inte lika 

intressanta att intervjua för att besvara min frågeställning och hjälpa mig uppnå syftet med 

rapporten. Jag har valt intervjupersoner som har lång erfarenhet när det kommer till 

biståndsinsatserna, och överlag lång erfarenhet på myndigheten (Esaiasson et.al. 2002, 288). 

Detta gjordes på så sätt att samtliga avdelningar på Sida av intresse mailades, med 

specifikationer om vad jag var ute efter och varför. Efter att intensitetsprincipen applicerats 

användes något liknande ett bekvämlighetsurval för att slutligen välja ut respondenterna till 

studien (Flick 2011, 76). Detta gick till så att de som svarade på min förfrågan- och 

uppfyllde kriterierna fick vara med i studien.  

 

Resultatet av urvalet blev en blandning av respondenter, med stor individuell och gemensam 

erfarenhet på myndigheten. Fyra av fem har arbetat direkt med handläggning av 

biståndsinsatserna och majoriteten har arbetat ute på ambassaderna. Erfarenheter finns 

också från direkt utveckling av resultatstyrningen. Respondenterna har olika placeringar på 

myndigheten idag, men majoriteten sitter på olika chefspositioner.   

 

Ur generaliseringssynpunkt hade det varit optimalt att kunna göra ett slumpmässigt urval av 

ett omfattande antal analysenheter. Men faktorer i form av samtalsintervju som metod med 

särskilda kvalifikationer för att kvalificera, och djupet på studien gör ett slumpmässigt urval 

rent opraktiskt i detta fall (Esaiasson et.al. 2002, 175–176 & Flick 2011, 77). Efter att ha 

bekräftat detta och accepterat att representativitet i statistisk mening inte är aktuellt, vill jag 

flytta fokus mot den teoretiska generaliseringen. Genom att teoretiskt generalisera mina 

resultat till NPM- teori hoppas jag på att öka kunskapen om resultatstyrningens och kanske 
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också NPM- effekter (Esaiason. et al. 2002, 179). Målet med denna studie är inte att klargöra 

några definitiva samband mellan x och y, även om metoden och urvalsprinciperna skulle 

tillåta sådana generaliseringar. Vad som eftersträvas är att lyfta fram några åsikter från 

verkligheten, hur anställda på Sida uppfattar att deras arbete påverkats av reformen. 

  

 

2.3 Metod – Samtalsintervjuer analyserade via kartläggningsmetoden 

 

2.3.1 Samtalsintervjuer 

 

Till denna studie har jag valt att intervjua fem anställda på Sida som har god kunskap om 

biståndsinsatserna och har varit aktiva inom myndigheten från mitten på 1990-talet fram till 

idag. Att jag valde att utgå ifrån mitten av 1990-talet beror på att Sverige vid denna tid 

övergått till en mer resultatinriktad biståndspolitik. I och med den ekonomiska krisen i 

början på 1990-talet har den svenska staten letat efter sätt att ta sig ur budgetunderskottet, 

den vinnande metoden för detta blev att försöka förbättra styrningen av befintliga resurser, 

och detta genom tydligare resultatstyrning (OECD 1997, 89). Resultat har som tidigare 

nämnts varit viktigt inom biståndspolitiken i alla tider, men det har stegvist blivit viktigare 

sedan början på 90-talet. Sverige har haft autonoma myndigheter sedan länge, men arbetat 

under regel och – budgetstyrning. Under år 1993 kom ett krav mot alla svenska myndigheter 

att rapportera sina resultat till riksdagen eller regeringen, en prestationsrapport. Detta krav 

påverkade hur den svenska myndigheten agerade, men resultatstyrningen verkar inte ha 

slagit rot helt under denna tid. 1995 kom krav på myndigheterna att rapportera sina resultat 

och prestationer till regeringen halvårsvist, i en omfattande men inte lika stor rapport som 

den årliga. Vilket ytterligare uppmuntrade myndigheterna att ändra sitt arbetssätt för att 

anpassa sig till de nya kraven (OECD 1997, 90). Ytterligare steg togs från mitten av 1990-

talet och framåt för att stärka resultatstyrningen. Fortfarande 1997 menade OECD att 

resultatstyrningen inte var fullgott implementerad i de svenska myndigheterna men att detta 

stegvist förbättras (OECD. 1997:94). 

 

Att undersökningen har en longitudinell karaktär (endast en intervju har gjorts med 

respektive respondent men de har retrospektivt reflekterat över utvecklingen på 

myndigheten under det senaste 20 åren), samt att den undersökta tidsrymden är så pass stor 

påverkar utbudet av respondenter. Detta då många lämnat företaget, gått i pension etc.  

Formerna på intervjuerna blev samtalsintervjuer med en blandning av informant- och 

respondentkaraktär, med stark betoning på den sistnämnda (Esaiasson et.al. 2002, 253). 
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Fokus i undersökningarna har varit att lyfta fram respondenternas tankar om resultatstyrning 

och utvärderingar samt hur de anser att dessa påverkar biståndsinsatserna, mer än som 

givare av fakta. Dock har deras kunskaper använts för att öka förståelsen kring vissa 

skeenden (Ritchie & Lewis 2003, 110). Samtalsintervjun valdes alltså i syfte att möjliggöra 

en förståelse för- och undersöka respondenternas uppfattningar om valda reformer. Detta är 

något som inte går att undersöka på basis av sekundärkällor. Enkätundersökningar hade 

kunnat vara ett alternativ men då de är ytterst standardiserade lämnar de inte samma 

möjligheter för oväntade svar eller utrymme för uppföljningsfrågor, varvid jag valde bort 

dem (Flick 2011, 106). Genom att intervjua personer som besitter olika kunskaper, från 

olika områden i biståndsarbetet önskar jag få en bild från verkligheten av hur NPM- 

reformen påverkat biståndsinsatserna (Flick 2011, 112). Att samtalsintervjuerna gjordes 

över telefon har rent praktiska skäl. Det hade varit resurskrävande att åka fram och tillbaka 

över landet för att hålla i dem, detta då möjligheten inte fanns att hålla dem alla under samma 

dag eller ens samma vecka.  

 

Intervjuerna är semistrukturerade. Orsaken till att jag valde detta till fördel för 

ostrukturerade intervjuer är att jag vet vad jag är intresserad av att undersöka samt att jag 

har en uppsättning ämnen som skall gås igenom med samtliga respondenter för att analysen 

skall bli tillförlitlig (Flick 2011, 112). Intervjuerna har sin utgångspunkt i en intervjuguide 

(se bilaga 1). Samtliga frågor har besvarats av alla fem respondenter. Intervjuerna började 

med öppna, tematiska frågor i stil med ”vad betyder resultatstyrning för dig?” (Esaiason 

et.al. 2002, 290). För att mer djupgående kunna undersöka de viktigaste områdena 

formulerades också ett antal direkta frågor som ställdes om respondenterna inte berörde 

dessa områden under de mer spontana berättelserna (Esaiasson et.al. 2002, 291). 

Utformningen på frågorna har styrts av en kombination utav syftet med studien, 

frågeställningarna och det teoretiska ramverket. Intervjuerna gjordes över telefon och 

spelades in med respondenternas samtycke, för att sedan transkriberas och analyseras med 

hjälp av kvalitativ metod.  

 

2.3.2 För och nackdelar med samtalsintervjuer 

 

Anledningen att jag valt just samtalsintervjuer som metod för min studie är att de är ett 

utmärkt sätt att med relativt stor flexibilitet utforska individuella åsikter om ett ämne och 

område (Flick 2011, 112), vilket är målet med min studie. Det största problemet enligt mig 

med samtalsintervjuerna är att hålla intervjuerna just över telefon. Då man missar all icke-

verbal kommunikation och jag misstänker att det kan skapa en viss intervjuareffekt 
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(Esaiason et.al. 2002, 293). Det är svårt att läsa av sin respondent och jag tror att fler 

missförstånd kan uppstå och att dessa missförstånd kan fungera begränsande för intervjun. 

Alla frågor blev dock besvarade med samtliga respondenterna i mitt fall, men om dessa svar 

sett annorlunda ut och eventuellt varit ännu mer uttömmande om intervjun hållits öga mot 

öga är något som tyvärr inte går att besvara.  

 

2.4 Metod för bearbetning av intervjuerna 

 
För att bearbeta intervjuerna har jag valt en sorts kvalitativ metod som påminner om 

kartläggningsmetoden (Esaiasson et.al. 2002, 298). Denna metod har dock inte följts 

slaviskt och avviker på flera ställen från ”mallen” då den inte helt överensstämmer med 

syfte och frågeställningar. Liksom Esaiasson et.al (2002, 295) påpekar ”Varje analys 

kommer med viss nödvändighet att se olika ut beroende på att frågeställningar och 

teoretiska perspektiv skiftar”. Så istället för att ge en beskrivning av den metod som arbetet 

inspirerats av kommer nedan en beskrivning av hur jag gått tillväga vid bearbetningen. 

Efter flertalet genomläsningar av intervjuerna, för att låta dessa mogna och skapa viss 

distans till innehållet så kodades texten utifrån nyckelord. Detta för att få fram vad som 

egentligen sagts. Efter detta började letandet efter teman i den stora samlingen av nyckelord, 

för att finna samband mellan de olika nyckelorden. För att få fram de olika temana arbetade 

jag genom att ställa frågor till mig själv. Exempelvis: ”Kan jag på något sätt med några ord 

sammanfatta den underliggande meningen?” och ”är det några nyckelord som återkommer 

ofta? Hur hör dessa ihop? Vad står dessa ord för?”. Dessa teman är till stor del basen för de 

olika indelningarna i analysen. När jag funnit mina teman började jag skrivprocessen, och 

utgick från funna teman för att strukturera empirin och skapa en mall för upplägget på 

analysen.  

 

2.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet i kvalitativ forskning 

 

Jag har valt att diskutera kvaliteten på studien i dessa välbekanta, kvantitativa termer trots 

att alla forskare inte är eniga över om det är särskilt passande för en kvalitativ metod (Flick 

2011, 207). Jag håller dock med Åsberg (2001) i att distinktionen mellan kvalitativ och 

kvantitativ metod är överspelad och onödig på så sätt att det kvalitativa- eller kvantitativa 

bara hänvisar till ”egenskaper hos de fenomen vi söker kunskap om” (Åsberg 2001, 270). 

Det beskriver formen på den data som samlas in. Så bara för att dessa termer klassiskt 

används inom kvantitativ metod, ser jag ingen motsättning i att använda dem i detta fall. 

Det som krävs för att kunna applicera dessa kvalitetsmåttstockar på en studie av denna 
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karaktär är att noggrant problematisera den kvalitativa studien, och gå igenom vilka åtgärder 

som tagits för att öka reliabiliteten och validiteten. Nedan följer en redogörelse över detta.  

En nackdel med att använda sig av samtalsintervjuer som metod är att det finns en svårighet 

att i efterhand jämföra och återskapa materialet, och en risk inbyggt i kvalitativa analyser 

överlag att forskarens egna tolkningar påverkar materialet (Bergström & Boréus 2012, 30). 

Dessa risker är något som är svårt att helt eliminera från studien, då forskarens uppgift trots 

allt är att tolka och analysera vad som sagts i intervjun. En åtgärd som har tagits för att i 

största mån minimera detta är att förtydliga vad som är min tolkning och vad som är 

respondentens ord. Detta genom en uppdelning i analysen av empirin och diskussionen, en 

öppenhet med intervjufrågorna under hela uppsatsen, samt en kritisk och detaljerad 

slutdiskussion av intervjuresultaten.  

 

En annan fara att akta sig för vid intervjuer är intervjuareffekter. Vissa av dem är svåra att 

eliminera, andra enklare. Risken är här att man i egenskap av intervjuare p.g.a. sin 

framtoning, position eller ålder etc. lockar fram mer eller mindre tillrättalagda svar från sina 

respondenter. Jag har såklart eftersträvat så icke- tillrättalagda svar som möjligt för att få en 

så ärlig bild av situationen på Sida som möjligt. Det sätt jag valt för att under intervjuerna 

försöka minimera dessa effekter, är att prata så lite som möjligt. Detta för att minimera 

risken att på något sätt styra respondenterna genom uttalanden, uppenbara tystnader eller 

andra verbala frivilliga eller-ofrivilliga yttranden (Esaiasson et.al. 2002, 293). 

 

En av de viktigaste delarna att få rätt vid en intervju är att man via frågorna korrekt 

operationaliserat valt teoretiskt begrepp. Frågeformuleringen ska på ett tillfredställande sätt 

”mäta” det teoretiska begreppet. Det finns inget rätt svar på vad som är den bästa 

formuleringen, men jag har valt att ha vissa tumregler i åtanke vid formuleringen av mina 

frågor för att försöka uppnå hög validitet på studien. Esaiasson et.al (2002, 270–277) menar 

på att svaren man får i undersökningar till viss del är en produkt av hur frågan formulerats 

och menar att enkla nivåskattningar då blir i princip menlösa. Därför kommer inga sådana 

nivåskattningar göras i denna studie. Utöver detta har ansträngningar gjorts för att hålla 

språket enkelt, frågorna öppna, vaga ord har undvikits och frågorna är nedkortade för att 

inte trötta ut respondenterna.  

 

Ett problem med en studie av detta slag är att faktumet att vissa delar av intervjuerna har en 

retrospektiv karaktär. Detta är ett problem då vi människor inte kommer ihåg allt som hänt 

här i livet. Det finns inget enkelt sätt att komma runt detta problem. En åtgärd som har tagits 
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är en arsenal med uppföljningsfrågor i ”hur” format, för att på så sätt få respondenterna att 

tänka igenom svaren en extra vända och djupdyka i sina minnen.  

 

2.6 Reliabilitets, validitets och generaliserbarhets slutsatser 

 

Nu är frågan om undersökningen lyckats med vad som eftersträvades. Undersöks empiriskt 

vad som påståtts på den teoretiska nivån? Det tycker jag. Esaiason et.al. (2002:61) tar upp 

två stycken variabler, begreppsvaliditet och reliabilitet, som tillsammans utgör en tredje 

variabel, resultatvaliditeten. Hög resultatvaliditet betyder att ”vi undersöker det vi påstår 

att vi undersöker” (Esaiason et.al. 2002, 67). 

 

Den teoretiska utgångspunkten i undersökningen är tanken om att resultatstyrningen 

påverkar biståndsinsatserna. Det som undersöks är i detta fall hur respondenterna anser att 

resultatstyrningen påverkat biståndsinsatserna. För att göra detta måste man fråga 

respondenterna om deras åsikter, och därmed blir samtalsintervju ett lämpligt verktyg (Flick 

2011, 112). Frågorna i intervjuguiden (Bilaga 1) är utformade för att undersöka detta. 

Respondenterna har ställts frågor om biståndsinsatserna och deras utveckling över åren. Om 

resultatstyrningen och hur den påverkat respondenternas arbete och vad de tycker om denna 

styrnings form. Respondenterna har också tillfrågats mer direkt om de anser att 

resultatstyrningen påverkat biståndsinsatserna, och på vilket sätt detta skett.  

För att hålla reliabiliteten i studien hög, spelades telefonintervjuerna in med ett innan 

intervjutillfällena noggrant testat inspelningsprogram på telefonen, med bra 

ljudupptagningsförmåga. Därefter gjordes transkriberingar av materialet vilka jag tog mig 

god tid att göra för att minimera slarvfel.  

 

Vad som måste poängteras i detta skede är att vad som undersöks i denna studie är den 

upplevda påverkan som resultatstyrningen har haft på biståndsinsatserna hos anställda på 

myndigheten Sida. Deras uppfattningar och tankar i ämnet (Flick 2011, 106). Jag kan inte 

uttala mig om någon faktisk påverkan utifrån den metod och operationalisering av teorierna 

som valts. Men vad som ämnats att undersökas har undersökts, och det har undersökts på 

ett noggrant sätt med tillförlitliga verktyg. Så jag uppfattar att resultatvaliditeten är hög.  

Att ha en hög extern validitet är inte något som prioriteras i denna studie, detta då syftet inte 

är att ligga till grund för några svepande generaliseringar (Esaiason et.al. 2002, 62). Vad 

som är målet med denna studie är att lyfta fram röster från verkligheten på Sida och 

undersöka respondenternas subjektiva åsikter kring resultatstyrningen och 

biståndsinsatserna, och hur de första påverkat det andra. Utöver detta önskar jag att skapa 
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en grund för andra forskare- eller mitt framtida jag att stå på vid ytterligare undersökningar 

av NPM i offentlig förvaltning.  

 

3. Teoretiskt ramverk 
 
För att effektivt kunna belysa förändringarna som skett i biståndsinsatserna inom det 

svenska biståndet, krävs verktyg för att förklara dem. Nedan följer en beskrivning av de 

teorier jag valt för att utveckla och organisera empirin.  Jag har valt att huvudsakligen 

använda mig av teorierna kring NPM och kritik mot denna. Utöver det kommer holism i 

biståndet att definieras för att kunna undersöka om situationen på Sida är kompatibel med 

det synsättet.  

 

3.1 New Public management som teori  

 
Den teoretiska hörnstenen för denna uppsats är NPM, enligt vissa är detta inte en enhetlig 

teori i sig utan mer en samling av idéer och principer (Lindgren 2006, 17). Vad som kommer 

göras är dock att använda den just som en teori, men begränsa och operationalisera den för 

att analysen ska bli meningsfull. Att valet av teori föll på NPM är ganska naturligt då 

andemeningen med studien är att undersöka hur NPM reformer påverkat biståndsinsatserna. 

Vilket leder till att jag rimligtvis måste definiera vad NPM är, vilka reformer som gjorts och 

berör Sidas verksamhet, vad NPM teoretiskt skall leda till och eventuella risker med NPM. 

Detta för att sedan med hjälp av intervjuerna utröna om- och i sådana fall hur 

biståndsinsatserna påverkats.  

 

NPM har varit rådande styrningsideal i offentlig sektor sedan tidigt 1990-tal i större delen 

av västvärlden. Vad som är dess huvuddrag och hur NPM ska konceptualiseras är något som 

flitigt diskuterats, och definitionerna varierar mellan olika forskare och fält. Pollitt & 

Bouckaert (2011, 10) menar att det är ett fenomen med två nivåer. För det första är det en 

teori, en syn på en offentlig sektor som gynnas av introduktionen av marknadskoncept, 

värderingar från marknaden och tekniker från densamma. För det andra är det flertalet 

konkreta koncept och praktiker inom offentlig förvaltning. En viktig del i NPM är 

resultatstyrning, framförallt genom outputmätning. En preferens för platta, små och 

specialiserade organisationsformer framför stora och multifunktionella. Kontraktuella 

relationer framför hierarkiska. Bred användning av marknadsmekanismer samt emfas på att 

behandla serviceanvändare som kunder och att applicera kvalitetsförbättrande tekniker. 
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Liknande menar Hood (1995) att de flesta beskrivningar av NPM innehåller följande 

kategorier. Ett skifte från policyskapande till styrningskvaliteter, fokus flyttat från process 

till output, en övergång från hierarkier till en mer konkurrensbaserad ansats för att förse 

medborgarna med service. En övergång från fast till prestationsbaserad lön samt en 

övergång till kontraktsbaserade relationer (Hood 1995, 95). Hoods beskrivningar av 

fenomenet påminner om Pollitt & Bouckaerts, men det finns uppenbarligen vissa skillnader 

i vars man lägger vikten. Almquist beskriver NPM som ett ”kluster av idéer, lånade från 

näringslivet” i sin artikel, Två decennier med NPM – Succé eller fiasko? (Almquist 2004, 

8). NPM är inte enligt Almquist skapad av praktiker, utan av forskare. Liksom Pollitt och 

Bouckaert (2011) talar Almquist om NPM som ett samlingskoncept som rymmer både en 

teoretisk rymd, liksom en mer konkret bestående av organisatoriska och styrningsmässiga 

förhållanden i den offentliga sektorn.  

 

3.1.1 NPM i svensk kontext 

  

Jag har valt att använda mig huvudsakligen av Almquist (2006) förklaring av NPM, och 

Lindgrens (2006) problematiseringar av resultatstyrning och utvärderingar som 

utgångspunkt i analysen, detta då de har en svensk förankring. Almquist fokuserar på 

idéerna om konkurrensutsättning, kontraktstyrning och kontroll, inom kategorin ”kontroll” 

hamnar decentralisering, intern kontroll samt mål- och resultatstyrning (Almquist 2006, 28). 

Denna beskrivning smalnar av analysen och gör det enklare att undersöka vilka aspekter 

som är viktigast för fallet Sida. Utgångspunkten Almquist har om NPM framväxt, uppkomst 

och de variabler som är intressanta att undersöka reflekterar Hoods tidigare forskning. 

Almquist tror Liksom Hood (1995, 93) att NPM- reformerna bottnar i ett skifte av den 

offentliga sektorns ”accountability”, eller på svenska; ansvarsutkrävande. Enligt denna 

förklaring placerar NPM-reformerna inte högst på agendan att ändra de produkter och 

tjänster som kommer ur offentlig sektor, utan reformerna söker snarare ändra sättet aktörer 

styr, kontrollerar och redovisar för denna output. De menar att NPM är en kritik mot den 

tidigare eran inom offentlig förvaltning som kallas PPA – progressive public 

administrations. En kritik mot den tidigare definitionen av accountability, som innefattade 

åtskiljningen av det offentliga och det privata, samt mot den tidigare regelstyrningen. Denna 

kritik har resulterat i minskad skillnad mellan det privata och det offentliga samt ökat fokus 

på resultat till nackdel för processansvaret (Almquist 2006, 23). Denna nya syn på 

accountability följdes av nya behov, annan styrning, mer uppföljning och mer redovisning. 

Almquist lyfter fram flera alternativa förklaringar till varför organisationer och myndigheter 

skulle genomföra dessa reformer. Enligt en av dem kan dessa reformer bottna i en önskan 
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om att stärka sin legitimitet. Detta är möjligt med dessa reformer då målstyrningsmodeller 

åtnjuter en status av att vara moderna, effektiva lösningar på styrproblem (Almquist 2006, 

115). OECD:s rapport från 1997 tar upp den svenska fiskala situationen, lågkonjunkturen, 

under början på 1990-talet som en orsak till viljan att ändra styrningen, då förbättrad 

hantering av befintliga resurser sågs som en viktig del för att förbättra situationen och ta sig 

ur lågkonjunkturen (1997, 89). 

 

Då Almquists (2006) och Lindgrens (2006) forskning är gjord i en svensk kontext hoppas 

jag att giltigheten för appliceringen på Sidas organisation kan stärkas. Hood (1995, 98) 

beskriver att NPM har implementerats olika i olika länder, olika principer har tagits fasta på 

till olika grad med stora skillnader mellan exempelvis Sverige och Tyskland. Dessutom har 

förändringarna i länderna skett under olika tider. Sverige kan hävdas ha varit i den ”tidiga 

gruppen” angående implementering av reformer mot NPM, med länder såsom 

Storbritannien och Australien. Hoods teori om att NPM implementering och utseende inte 

är globalt enhetlig ledde mig till slutsatsen att mer allmängiltiga definitioner av fenomenet 

för att beskriva Sidas situation rimligtvis inte är optimala. Då menar jag studier av NPM i 

andra länders kontext. Dessa riskerar att bli för breda, för snäva, eller lägga vikt på fel 

aspekter. Almquist menar att denna diskrepans går att spåra inte bara på landsmässig 

makronivå, utan att den även förekommer på mikronivå. Effekterna av NPM- inspirerade 

program är alltså inte enhetliga mellan organisationer inom landet, eller ens inom 

organisationerna själva, utöver detta menar Almquist att effekterna också varierar utifrån 

relationen till de olika intentioner som legat bakom förändringarna (Almquist 2004, 9). 

 

3.2 Avgränsningar 

 
Jag har valt att avgränsa mig till hur resultatstyrning och utvärderingarna påverkar biståndet, 

och därmed uteslutit andra aspekter av NPM som eventuellt hade kunnat belysa 

utvecklingen. Utifrån Hood (1995) och Almquists (2004) problematisering av NPM’s 

implementering i olika länder och organisationer har förstudier gjorts för att undersöka vilka 

aspekter av fenomenet det fokuseras mest på inom det svenska biståndet, och mer specifikt 

på Sida. Efter detta har undersökningar gjorts för att få fram underlag för att avgränsa 

aspekterna till de som mest troligt påverkar biståndsinsatserna mer direkt. Detta ledde mig 

till resultatstyrningen och utvärderingarna. Så av Almquists: konkurrens, kontrakt och 

kontroll kommer jag att fokusera på idéerna kring den interna kontrollen i organisationen 

(Almquist 2006, 85–121). Resultatstyrningen har utvecklats stegvist sedan början på 1990-

talet och fokus har under samma period förflyttats från bästa medel för att uppnå målen till 
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vad som kommer ut ur processen (OECD 1997, 89). Förändringsfokus låg i den för Sida 

väldigt inflytelserika parisdeklarationen (2005), på ökat resultatfokus. Den svenska 

regeringen efterfrågade än mer resultatbetoning inför kommande revidering av 

deklarationen inför toppnivåmötet i Busan (Riksdagen 2011) och i den biståndspolitiska 

plattformen från 2013 (skr. 2013/17:131) finns en stark betoning på resultat och vikten av 

resultatstyrning.  

 

3.2.1 Resultatstyrning 

 
Resultatstyrningen är i många fall en effekt av decentraliseringstrenden (Pollitt & 

Bouckaert. 2011, 307). I just Sidas fall stämmer detta inte helt då svenskt bistånd hanterats 

av fristående myndigheter sedan 1965, Sida har varit i sin nuvarande form sedan 1995. I 

detta fall är resultatstyrningen snarare baserad på en önskan om att göra de befintliga 

arrangemangen mer resultatorienterade (OECD 1997, 93). Den resultatorienterade politiken 

är menad att ge myndigheterna större spelrum att påverka politikens utfall.  Styrningen är 

ofta baserad på mål, eller någon annan form av uppsatt resultatinriktning som politikerna på 

respektive område formulerat. Dessa mål ska sen uppfyllas av förvaltningen som själva ska 

välja hur målen skall uppnås. Förhoppningen med denna typ av styrning är att öka 

effektiviteten i förvaltningen samtidigt som politikernas ledning över densamme stärks, en 

”top- down approach”. Resultatstyrning är något som används på alla statliga nivåer, mellan 

regering och riksdag, regering och myndigheter och inom myndigheterna. Sida mottager 

varje år ett regleringsbrev som kan ses som fundamentet i resultatstyrningen, i detta anges 

mål, budget samt återrapporteringskrav för myndigheten (Lindgren 2006, 45–46).  

Resultatstyrningen har inom biståndet tagit formen av RBM, results based management. 

Utmärkande för denna typ av styrning är att resultaten och uppföljning av resultaten används 

aktivt för att nå de uppställda målen (Almquist 2006, 92). Det krävs alltså information om 

prestation för att kunna förstå och anpassa utvecklingssamarbetet.  

 

3.2.2 Utvärdering 

 
I denna studie används ordet utvärdering, men betydelsen här innefattar egentligen mer än 

ordets egentliga definition, vilket kan beskrivas vara en ofta extern utvärdering som ofta 

sker vid särskilda tillfällen och innebär värdering och djupare analys. Det finns ingen riktig 

gräns där uppföljning övergår till utvärderingar, och det är i det gränslandet vi rör oss. 

Utvärdering innefattar i studiens fall ovanstående egenskaper med en brasklapp för att 

utvärderingarna kan göras internt och att de nödvändigtvis inte måste ske vid särskilda 



 

18 
 

tillfällen utan kan göras löpande (Lindgren 2006, 9–10). Det antas att användningen av 

utvärderingarna ökat som en följd utav resultatstyrningen (Lindgren 2006, 45). 

Utvärderingarna har flera användningsområden och används delvist för att öka kunskap om 

projekten, för att visa att redovisningsansvaret efterföljs samt som en hjälp vid 

beslutsfattande för att utforma strategier. Sverige har en lång tradition av att arbeta med 

utvärderingar men detta är en trend som stärkts och utvecklats under 1990-talet, då NPM 

tog över som styrningsfilosofi i det offentliga. Genom att NPM- reformerna lett till att 

statens roll minskat menar Almquist (2006, 24) att det för att fylla tomrummet lett till en 

ökad efterfrågan på redovisning, revision och styrning. Dessa ses av vissa som ideologiskt 

neutrala verktyg för att praktiskt applicera tankarna bakom NPM. Det viktigaste verktyget 

vid utvärderingar är den s.k. resultatkedjan bestående av fem länkar, input (resurser), 

activity (aktiviteter), output (producerade tjänster eller produkter), outcomes (troliga 

kortsiktiga effekter) och impact (troliga långsiktiga effekter) (Vähämäki, Schmidt & 

Molander 2011, 6). 

 

 Resultatstyrningen bygger på ett värderingssystem baserat på vägda indikatorer. Dessa kan 

vara subjektiva eller objektiva, kvantitativa eller kvalitativa. Med kvantitativ menas här att 

insamling av empiriska och kvantifierbara data sker för att följa upp ett skeende. En 

kvantitativ resultatindikator är en faktauppgift som kopplas till mål och- eller resultat. 

Denna redovisas sedan i form av ett tal, exempelvis ett antal eller medelvärde, eller i form 

av en procentsats. En kvalitativ bygger på vad man kan kalla mer ”mjuka uppgifter”, såsom 

normer hos en målgrupp. De kvalitativa resultatindikatorerna ger inblick i förändringar av 

exempelvis attityder och övertygelser samt förändringar i motiv och beteenden 

(Ekonomistyrningsverket 2007, 10). När organisationer presenterar sina resultat görs detta 

oftast i kvantitativa termer då det anses mindre trovärdigt att basera mått på subjektiva 

indikatorer. I utvecklingsgemenskapen förväntar sig finansiärer av projekt idag tydliga 

resultat, vilket innebär att fokus ökar på just kvantitativa indikatorer (Forss 2002, 3). En av 

orsakerna till att fokus flyttats mer mot mätning av indikatorer, är enligt Forss p.g.a. att 

ansvarsutkrävandeförhållandena har förändrats. Vad som tog prioritet under 1990-talet och 

dessförinnan var att vid förfrågan, eller när det var nödvändigt, kunna presentera 

utvärderingar och resultat till allmänheten och politikerna. Idag sker ansvarsutkrävandet 

genom mätning och analys av dessa indikatorer. Den stora faran med detta är att 

indikatorerna bara fångar en liten del av verkligheten, och utan att kring dessa utveckla en 

kvalitativ analys är de meningslösa och ibland till och med missledande (Forss 2002, 4). En 

förenklad och okvalificerad bedömning när man ska redovisa resultat kan i värsta fall leda 
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till att man förbiser resultatet, då de är uppenbart att siffrorna inte säger något om verklig 

utveckling, vilket innebär att de resurser som lagts på projektet anses vara bortslösade. För 

det andra menar Forss att inga bra beslut baseras på otillförlitlig information, vilket innebär 

att utvärderingssystemet inte bara är oanvändbart utan till och med skadligt (Forss 2002, 

21). Att utforma styrningen efter indikatorer endast kan alltså vara både distraherande och 

missvisande i förhållande till de övergripande målen som man vill uppnå med 

utvecklingsbiståndet. För de som ska transformera visionerna med biståndet till riktiga 

projekt innebär önskan att dessa ska ha mätbara resultat att val måste göras angående vilka 

åtgärder som ska tas, och inte tas. Där finns en risk att viktiga delar av insatsen får stå 

tillbaka, och hjälpinsatsen gör mindre nytta än vad den hade kunnat göra.  

 

3.2.3 Kritik mot resultatstyrningen och utvärderingarna 

 
Förutom Forss (2002) kritik mot kontextlös indikatoranvändning har röster höjts mot hur 

passande resultatstyrningen är i offentliga organisationer. Lindgren menar att styrning via 

resultat innebär att fortlöpande insamling av i huvudsak kvantitativ information om 

prestationer och effekter måste ske (ibid:48). Lindgren (2006, 64) talar om KRM, kvalitets 

och resultatmätning, vilket är samlingsnamn på metoderna som möjliggör 

resultatstyrningen. Här talas det om att det inom KRM finns ett antagande om att det går att 

bryta ner en målformulering i storheter som kan mätas och uttryckas i siffror. Samtidigt 

problematiseras detta på tre grunder, problematiska förutsättningar, genomförande och- 

användningsproblem samt perversa bieffekter. Vad som kommer göras i denna studie är att 

genom respondenternas utsagor undersöka om dessa problem uppstått på Sida som en effekt 

av resultatstyrningen.  

 

Under problematiska förutsättningar diskuteras det faktum att det inte bara är varor som 

erbjuds via statliga myndigheter, utan också tjänster. Kvaliteten på en tjänst påverkas inte 

bara av vad man får utan hur man får den, vilket är svårt att mäta och värdera. Det finns 

flertalet skillnader mellan offentlig och privat sektor. Till följd av dessa har offentlig sektor 

som yttersta mål att optimera välfärden i samhällen för vilket de krävs långsiktiga både 

sociala och humanitära mål, vilka är svåra att tolka om på marknadens villkor och därmed 

svåra att ha som utgångspunkt för de resultatmetoder marknaden utvecklat (ibid, 79).  

Lindgren menar att det finns genomförande och användarproblem, som resulterar i att det 

”bara är det mätbara som mäts” (2006, 87). Detta stammar enligt Lindgren ur 

problematiken i att operationalisera oklart formulerade mål, på ett sätt så dessa kan mätas i 

siffror. Vilket i förlängningen leder till att det som kan mätas mäts, det som inte kan mätas 



 

20 
 

i kvantitativa termer utelämnas. En aspekt som kan öka denna effekt är enligt Lindgren 

regleringsbreven, vilka genom åren har fått fler återrapporteringskrav, som gör att resultat 

som är mätbara lyfts fram.  

 

Som en sista kritik tar Lindgren upp den s.k. resultatparadoxen, som visar sig i perversa 

bieffekter. En av dessa bieffekter är att ”måtten blir mål” (2006, 103–104). Här menas att 

människor i organisationerna har lärt sig vad som mäts, och väljer att fokusera på detta då 

det är vad som lönar sig, eller i alla fall vad de tror lönar sig. Organisationen höjer därmed 

nivån på sitt resultat i förhållande till vissa mått utan att ökningen har någon riktig betydelse 

vare sig socialt eller professionellt. Ett annat närbesläktat fenomen är enligt Lindgren det 

som brukar kallas ”tunnel vision”, tunnelseende, vilket innebär att man väljer att arbeta med 

resultatmått som är enkla att kvantifiera, oavsett om dessa är relevanta för tillfället. Detta 

på bekostnad av aktiviteter som är svåra att kvantifiera. En sista aspekt av resultatparadoxen 

som kan anses vara intressant för denna studie är teorin om avprofessionalisering. Enligt 

Lindgren är det problematiskt att en tidigare professionellt bedömd verksamhet går över till 

att bedömas utifrån kriterium, mått och indikatorer som bestäms av externa instanser. De 

professionella på området kan uppfatta detta främmande då de anser sig veta vad som är bra 

respektive dåligt för verksamheten och reagera med misstro och betvivla sin egen 

professionalism (Lindgren. 2006, 109). 

  

3.3 Holism  

 
Holism i biståndet ses som något eftersträvansvärt och begreppet är något som återkommer 

frekvent i debatten. Holism i svenskt bistånd motsvarar enkelt en helhetssyn i 

biståndsarbetet. I policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet (regeringskansliet 

2016) trycker de på vikten av holism, i form av att målen i biståndet är allomfattande och 

hänger samman med varandra, att ett holistiskt perspektiv på lärande krävs då utbildning är 

en grundbult i det demokratiska systemet, samt att en holistisk ansats krävs för att integrera 

alla berörda aktörer i utvecklingssamarbetet och göra Sveriges röst hörd i det multilaterala 

systemet (2016, 11 & 35 & 42).  

 

Vad som kan bli problematiskt ifråga om den holistiska ansatsen är om det finns perspektiv 

som motarbetar denna. Resultatstyrningen kan leda till viss output fokusering och enligt 

Lindgren baserar sig resultatstyrningen på ett antagande om att man kan bryta ner en 

målformulering i ett antal storheter, vilka kan mätas i siffror (Lindgren 2006, 64). Utöver 



 

21 
 

detta menar Lindgren att denna styrningsform kan leda till att måtten blir mål, alltså att 

resultaten tar sig en övergripande position i relation till målen (ibid, 104).  

 

 

4. Intervjuer och analys 
 
 
”För mig, utan att vara cynisk på något sätt, både när det gäller ämnesval och former så 

är det mer trender och idéer som styr, och politisk vilja, än strikt resultat” (Respondent 1). 

 

Citatet ovan är talande för mina undersökningar. Det visar på att biståndet är ett komplext 

område där många variabler samspelar och potentiellt påverkar biståndets distribuering. I 

detta kapitel kommer jag med hjälp av mina intervjuer försöka beskriva och analysera det 

svenska biståndet via Sida och bena i om- och i sådana fall hur, resultatstyrning och 

utvärderingar påverkat biståndsinsatserna med hjälp av teorierna tidigare presenterade i 

uppsatsen.  

 

Upplägget på kapitlet utgår först och främst ifrån fyra stora områden baserade på mina 

frågeställningar och syftet. Resultatstyrningen och biståndsinsatserna, utvärderingar samt 

holism och målen med biståndet. Underkategorierna i dessa är sedan indelade efter 

tematiseringen jag gjort baserat på respondenternas svar på frågorna i intervjuguiden.   

 

 

4.1 Resultatstyrningen och biståndsinsatserna 

 
Hos respondenterna finns det överlag en positiv bild av resultatstyrningen. De menar att 

detta är en bra styrningsmodell då den bl.a. gör det enklare att säkerställa att de inte uppstår 

konflikter mellan olika resultat och att den förtydligar ansvarsutkrävandeförhållanden i flera 

led. Utöver detta lyfter flera respondenter fram att det i och med resultatstyrningen nu finns 

möjlighet att lättare styra om projekt som inte fungerar och att Sidas arbete är mindre 

detaljstyrt sedan införandet av denna styrningsform, att ”skall-kraven” (Respondent 5) 

minskat i omfattning. Vad respondenterna ställer sig bakom är en luftig resultatstyrning, där 

resultat sätts på en högre nivå och bryts längre ner i organisationen, med en öppenhet för 

hur detta ska operationaliseras, genomföras och mätas. Denna styrningsforms evolution på 

myndigheten har inte varit utan sina problem.  
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Det kommer i denna analys göras en distinktion mellan resultatstyrningen i stort, och 

resultatstyrningen i vad jag kommer kalla dess extrema form, med starkt fokus på 

kvantifierbara resultat.  

 

4.1.1 Vågor av resultatkultur 

 
Respondenterna talar inte om resultatstyrningen som en statisk företeelse, utan samtliga 

talar om den i termer av vågor av resultatkultur och/eller i form av en pendelrörelse. En av 

respondenterna tar upp tre vågor då hen upplevt resultatkulturen som starkare inom 

myndigheten. Den första kom i och med James Wolfensohns tillträde som chef på 

Världsbanken 1995, den andra i och med Parisdeklarationen 2005 och den tredje under 

Gunilla Carlssons tid som biståndsminister. Dessa vågor har haft olika riktat resultatfokus. 

Resultatagendan blev tydligare i och med Wolfensohns tillträde då det började talas om att 

länder med bra governance system ska få mer bistånd, då dessa länder kan förvalta biståndet 

med bättre resultat. Så det var under denna period resultatstyrningen klev in som vägledande 

princip i distribueringen mellan länder. I och med Parisdeklarationen slog man fast flertalet 

principer om hur man ville arbeta med resultat internationellt, vilket också stärkte fokus på 

resultatstyrning på Sida. Den tredje vågen kom i och med Gunilla Carlsson under tiden hon 

agerade som biståndsminister (2006–2013). Samtliga respondenter har tagit upp perioden 

under Gunilla Carlsson som en speciell period i resultatstyrningens era och perioden kring 

2010 har nämnts som en tid då stora förändringar i organisationen började märkas av. Fokus 

på resultat ökade, och detta i form av konkreta och kvantitativa resultat. Utöver att resultaten 

skulle kunna kvantifieras efterfrågades det specifika svenska bidraget, alltså vad de svenska 

biståndskronorna resulterat i och att detta skulle kunna urskiljas från resterande bistånd till 

länderna och projekten. Respondenterna pekar ut denna period som problematisk och 

negativ för biståndet i sin helhet: 

 

”…när det blir för mycket fokus på numreringar, eller som vi hade under en period, räkna 

ut det svenska bidraget, då blir det galet och sjukt. Det är att lägga energi fel” (Respondent 

3). 

 

Två av respondenterna tog upp att det ökade resultatfokuset, i konkreta, kvantitativa former 

skedde simultant som fokus ökade på internstyrning och kontrollfrågor i och med en kritik 

mot Sida 2010. Den dåvarande regeringen bytte då ut Sidas generaldirektör Anders 

Nordström och Sida förlorade kontrollen över budgeten. Respondenterna är överens om att 

situationen på dagens Sida inte alls är densamma som under Carlssons tid. Idag är det större 
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frihet i hur man mäter resultat och större tillit till Sida-medarbetarnas kompetens genom 

bortplockade kontrollfunktioner. En av respondenterna tar detta resonemang längre och 

menar på att det idag inte är fråga om någon direkt resultatstyrning längre, eller att man 

iallafall är på väg bort från detta: 

 

”… de skulle heta resultatstrategier under alliansregeringen, de heter inte de nya 

strategierna längre. Bara strategier. Så de har som distanserat sig från 

begreppsapparaten.” (Respondent 4). 

 

Respondenten exemplifierar detta genom att sittande socialdemokratiska regering börjat tala 

i termer av tillitsbaserad styrning, som motsats till och utveckling bort från 

resultatstyrningen. Det handlar då inte om att följa upp med indikatorer utan det baseras på 

ett förtroende för Sidas kompetens.  

 

Diskussion 

Almquist (2006, 23) talar om den ändrade synen på accountability som en orsak till NPM 

reformerna. I relation till detta lyfter Almquist en förklaring till organisationsreformer, med 

bas i en legitimitetssträvan. I detta perspektiv skulle dessa vågor kunna förklaras med en 

strävan efter att öka legitimiteten endera för biståndet i sig, eller för Sida som organisation. 

De vågor som respondenten tar upp ovan sammanfaller med ”kriser” i biståndets (eller 

Sidas) legitimitet. 1995 var det stora diskussioner både nationellt och internationellt kring 

biståndsberoende och bristen på utveckling i framförallt de afrikanska länderna, vilka också 

mottog merparten av det svenska biståndet under denna period (Svedberg 1995, 293 & 

Vylder De 1995, 641). 2005 kom biståndseffektiviteten återigen upp på agendan med 

förnyad kraft. Denna gång berodde det på att milleniemålsåtagandena skapat en oro över att 

endast biståndsnivåerna skulle stiga, samtidigt som kvaliteten på biståndet var för låg för att 

målen faktiskt skulle kunna nås (Concord). 2010 var det en legitimitetskris i form av kritik 

mot Sida vilket resulterade i avsättandet av generaldirektören och ekonomiska 

inskränkningar.  

 

4.1.2 Pendelrörelse mellan kvalitativa och kvantitativa resultat samt tillit och kontroll 

 

Majoriteten av respondenterna talar om att de känns som att de alltid arbetat med 

resultatstyrning. Men att det varit olika tydligt hur, och vad som efterfrågas. Olika system 

för att arbeta med resultatstyrningen samt olika metoder och representationer av detsamma. 
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De talar om en pendelrörelse mellan fokus på mer kvantitativa och kvalitativa resultat som 

en respons på dessa olika förhållanden, men också en pendel som reflekterar tillit och 

kontroll. Den första pendeln, som representerar en tonviktsförskjutning mellan fokus på mer 

kvalitativa och kvantitativa resultat, uppfattas viktig för hur biståndet distribueras och för 

vilka biståndsinsatser som har lättare eller svårare att få stöd. Samtliga respondenter anser 

att för stort fokus på kvantitativa resultat och s.m.a.r.t indikatorer (s.m.a.r.t indikatorer är 

indikatorer med vilkas hjälp man kan mäta projektets utveckling och resultat) kan göra att 

man missar i biståndet, och detta resulterar i att biståndsinsatserna vrids Detta både p.g.a. 

att vissa insatsformers resultat inte lämpar sig att kvantifieras, samt att vissa insatser pågår 

under så lång tidsrymd att dessa är svåra att bryta ner i de tidsramar som efterfrågas. Resultat 

kanske inte syns förrän efter många år när man arbetar med stora reformprocesser.  

Respondenterna beskriver att denna pendels extremläge, med starkt fokus på kvantitativa 

resultat, uppstod under perioden Gunilla Carlsson satt som biståndsminister. Men de menar 

att denna pendel börjat svänga tillbaka mot mer balanserad efterfrågan på vilken typ av 

resultat som önskas. Den starka kvantitativa fokuseringen sammanföll med en önskan om 

att disaggregera resultatet för att särskilja det svenska bidraget. En av respondenterna lyfte 

fram att detta resulterade i icke önskvärda sidoeffekter: 

 

 ”… jag tror att detta ledde till mer öronmärkning, för att man skulle kunna visa vad det 

svenska bidraget var… vi fick mycket svårare att argumentera för att jobba med viktiga 

reformprocesser, för det är svårare att aggregera resultatet från dem. De ledde till att vi 

liksom vred insatserna” (Respondent 2).  

 

Två andra respondenter tog upp en annan problematik kring fokus på kvantitativa resultat. 

Detta handlade om att man väljer ett resultat som man kan få in statistik på, fast det kanske 

inte är det mest relevanta: 

 

”… man tvingades nästan definiera resultat, utifrån material man trodde sig kunna få in, 

på indikatornivå. Som t.ex. vi har styrt på barnadödligheten, vi har tillförlitlig statistik på 

det så vi kan sätta ett resultat på det. De kanske var ett annat resultat man egentligen ville 

sätta, men man var osäker på hur man skulle få in statistik på det…” (Respondent 4). 

 

 Respondenten menar att detta leder till en styrning mot det mätbara, och att det material 

man tror sig kunna få in sätter resultaten. Samma respondent lyfte fram en annan aspekt 

rörande dessa indikatorer. Resultaten var kopplade till indikatorer, men istället för att vara 
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enbart ett mått på framsteg blev de som mål i sig. Hen menar dock att de inte ser ut så på 

dagens Sida. Resultat återrapporteras fortfarande, men inte på fördefinierade, kvantitativa 

indikatorer. En annan problematik som lyfts fram av respondenterna är en närsynthet, eller 

ett tunnelseende som kan uppstå vid för kvantitativt fokus i resultatstyrningen. En 

respondent beskrev det som att: 

 

 ”…när man kanske sätter för kortsiktiga resultat, som lätt går att mäta, och lätt går att 

följa upp, men man tappar perspektivet av vad man vill åstadkomma på lång sikt. Det är 

lite grann som att man inte ser skogen för alla träd.” (Respondent 1).  

 

Respondenten talar om att det i en kvantitativt fokuserad resultatstyrning finns en tendens 

till att man följer upp aktiviteter och prestationsnära insatser och tappar fokus på mer 

avlägsna och större skeenden. En annan respondent tog upp samma problematik men utan 

restriktionen till kvantitativt fokuserad resultatstyrning och lyfte en risk med att 

resultatstyrningen i allmänhet kan leda till att man missar helhetsbilden, ”… vad är det som 

händer med alla människor runt omkring? Hur förändrar vi människors vardag?” 

(Respondent 5). Respondenten menar att när fokus ligger på resultaten som ska 

åstadkommas, kan de närliggande målen skymma helhetsbilden.   

 

Kring år 2010 skedde också en förskjutning i den andra pendeln, som rör sig mellan tillit 

och kontroll. Denna pendel slog då över till fördel för kontrollen. Detta gällde inte bara 

kontroll av olika partners utan det innefattade kontroll i alla led på Sida. Stora insatser 

granskades i kommittéer på flera nivåer, på enhetsnivå och avdelningsnivå eller i en verks-

kommitté, och uppföljningen skulle ske genom indikatorer. Idag finns inte samma 

kontrollfokusering på myndigheten, flera av respondenterna upplever att det finns ett ökat 

förtroende idag för Sidas kompetens. En respondent beskrev skiftet som följande: 

 

”Pendeln har börjat svänga nu, från det kanske väldigt starka fokus på kontroll. Kontroll, 

kontroll i olika led till att man nu får bestämma vad för kontroll man behöver för att fatta 

beslut i en insats” (Respondent 5).   

 

Diskussion 

Den problematik som Lindgren (2006) uttryckt med resultatstyrningen (se avsnitt 3.23), att 

den tenderar att skifta fokus mot kvantitativa resultat, har alltså varit aktuell under en period 

på Sida. Problemen i form av att ”måtten blir mål” (ibid, 87), ”bara det mätbara mäts” 
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(ibid, 103–104) och ”tunnelseendet” (ibid, 109) har under perioden med Gunilla Carlsson 

varit en realitet på myndigheten. Respondenterna lyfte fram att de under perioden blev så 

att man ibland satte resultaten utefter statistik som man kunde få in, att man valde 

indikatorer på basis av vad som gick att kvantifiera trots att den informationen kanske inte 

var det mest relevanta för tillfället. Vilket resulterar i att ”bara det mätbara mäts”. En av 

respondenterna använde sig till och med av Lindgren egna ord (2006, 109), ”tunnel vision” 

eller tunnelseende (Respondent. 5), när hen beskrev situationen på Sida under perioden. Att 

man valde vissa resultatmått, kanske inte för att de var de bästa för att avspegla 

utvecklingen, utan för att dessa gick att kvantifiera. En intressant utveckling i relation till 

detta var att det under samma period var svårt att argumentera för att arbeta med stora 

reformprocesser, då dessa är svåra att kvantifiera resultaten på. Så det är inte bara så att det 

bara är det mätbara som mäts, utan de som inte kunde mätas fick inte utrymme på samma 

sätt i biståndet. Hur kvantitativa eller kvalitativa resultaten ska vara, styr alltså hur indirekt 

biståndet får vara. Efterfrågas konkreta, kvantitativa resultat då kan inte biståndet vara så 

indirekt och därmed blir de svårare att stödja reformprocesser. Respondenterna lyfte också 

fram att indikatorerna som skulle agera som en måttstock på utveckling mot målen, började 

upplevas som mål i sig, vilket leder till en av Lindgrens andra problematiseringar av 

resultatstyrningen, att ”måtten blir mål” (2006, 87).  

 

Den andra pendeln, mellan tillit och kontroll, som diskuteras ovan (se avsnitt 4.1.2) berör 

Lindgrens tankar om professionalism (Lindgren 2006, 109) och att en kvantitativt fokuserad 

resultatstyrning kan leda till att människorna som arbetar på området upplever att de finns 

ett misstroende för deras kompetens. Två av respondenterna tog upp att de idag upplever att 

det finns ett större förtroende för Sidas kompetens och förmåga, än under perioden då 

kvantitativa indikatorer skulle styra arbetet.  

 

4.1.3 Resultatstyrningen och dess påverkan på biståndsinsatserna 

 

Resultatstyrningen handlar för respondenterna om att styra mot och efter resultat. Ingen av 

respondenterna ser en problematik med grundtanken, att styra mot mål och resultat upplevs 

naturligt och positivt och som något man alltid gjort på Sida. Resultatstyrningen är idag lik 

den som var för dryga 10–15 år sedan, med en utveckling mot ännu friare resultatmätning. 

Men det har dessförinnan och därefter skett svängningar i dess utförande, vilket diskuterats 

i avsnitten ovan. Resultatstyrningen har enligt respondenterna till viss del påverkat 

fördelningen av biståndet, och biståndsinsatserna. Detta har skett på flera sätt. 
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Organisationer som kan presentera bra förslag utifrån vad man vill uppnå med tydliga 

planer, och har en bra struktur för att hantera pengar, får stöd. Organisationer som kan ha 

bra idéer, men inte kan få ner dessa på önskat sätt, får inte stöd. En respondent förklarar 

detta med de höga dokumentationskrav som följer med myndighetsbiståndet idag. Så färre 

svaga organisationer har tillgång till biståndsmedel idag. Utöver detta krävs det en viss 

utformning av projekten för att dessa ska få stöd idag. En respondent uttryckte det så här: 

 

”Det krävs en form. En form av projekt som innehåller ett större mått av resultatstyrning 

för att man ska få pengar… man kan inte komma med ett projekt med någon sorts svaga 

effekt idéer utan att ha några tydliga mile-stones på vägen, det går inte igenom vårt system 

längre” (Respondent 1).  

 

 Flera av intervjupersonerna beskriver också att biståndets former och vilka aktörer man 

väljer att arbeta med påverkas av resultatstyrningen, på det sätt resultatstyrningen ämnar 

påverka. Exempelvis: uppvisar inte en organisation så bra resultat medan en annan 

organisation gör det kan pengar kanaliseras om dit resultat uppvisas, och fungerar det inte 

med programstöd så kan formen exempelvis ändras till projektstöd. Flera av respondenterna 

lyfter fram att biståndet idag ofta kanaliseras via FN, och en respondent beskriver att FN på 

vissa områden har något av en monopolställning. En av respondenterna menar att detta till 

viss del kan förklaras genom att biståndet idag ofta går till svåra konfliktmiljöer i vilka det 

är svårt att hitta organisationer som kan arbeta. Samtidigt tar respondenten upp 

problematiken i att ge bistånd till många små aktörer och menar att detta delvis beror på 

resultatstyrningen. Att arbeta med många olika aktörer leder till mycket arbete med 

uppföljningar, och kapaciteten för att följa upp ett sådant arbete finns inte. Hen 

problematiserar samtidigt denna monopolliknande situation på basis av exkludering av 

känsliga grupper, då FN:s riktlinjer gör att vissa grupper hamnar utanför: 

 

”FN har sina riktlinjer att följa, och de stöter ut de allra mest känsliga och de svåraste… 

MR försvarare och grupper med utsatta roller som försöker ändra i sitt samhälle” 

(Respondent 3).  

 

En respondent lyfte upp resultatstyrningen i dess extrema form som ett hinder för 

givarsamordning och harmoniseringen av biståndet och menar att dessa två arbetssätt 

motverkar varandra. Resultatstyrningen, med fokus på att veta vart de svenska 
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biståndspengarna gått, gjorde att länder blev mindre benägna att samordna insatser då det 

blev mer oklart vilka resultat som var vems.  

Samtliga respondenter menar också på att resultatstyrningens utveckling resulterat i att det 

är fler projekt med mätbara, kvantifierbara resultat idag än för 20 år sedan, att detta är krav 

som ställts mot Sida, och Sida i sin tur ställer mot aktörerna. Med en brasklapp för att de är 

mindre krav på kvantifierbarhet idag än under perioden då allt skulle kvantifieras på 

Carlssons tid som biståndsminister. 

 

Diskussion 

Lindgrens teori (2006, 48) om att resultatstyrningen leder till att i huvudsak kvantitativ 

information om resultaten samlas in, verkar delvist bekräftas av respondenternas utsagor. 

Resultatstyrningen har lett till att fler projekt är mätbara och kvantifierbara idag och det är 

svårare att få respons på projekt som inte kan mätas och kvantifieras. Men det är ingen 

omöjlighet att på dagens Sida få igenom projekt som använder sig av kvalitativa 

måttstockar, vilket det nästan var under den extrema perioden i resultatstyrningens historia. 

Så det verkar som att de är lite både och, det har skett en ökad användning av kvantitativa 

måttstockar, men det är inget krav att måtten ska ha denna utformning idag.  

Resultatstyrningen på Sida verkar också till viss del påverka biståndsinsatserna på så vis att 

större, stabilare aktörer premieras till nackdel för mindre aktörer. En respondent oroade sig 

för utvecklingen där FN tar allt större plats och känsliga frågor hamnar i skymundan. Detta 

stämmer överens med Hoods (1995, 95) beskrivning av NPM, angående en mer 

konkurrensbaserad ansats för att ge service. Om FN visar på en mer effektiv hantering av 

biståndsmedlen än andra organisationer, och bättre resultat, så ska mer pengar gå dit.  

 

4.1.4 Biståndsinsatsernas utveckling 

 

Det är svårt att visa på någon generell trend över hela Sida angående hur biståndsinsatserna 

utvecklats under de senaste 20 åren, detta är kanske inte så konstigt då det är väldigt många 

områden, sektorer, länder etc. som är mottagare av biståndet. Dessa har olika förutsättningar 

för att motta bistånd samt olika behov, och beroende på vilka resultat man vill uppnå 

används olika former och tekniker för att nå dessa resultat. Men utifrån respondenternas 

utsagor går det ändå att utröna en viss trend.  

 

Under 1990-talet bestod biståndet mer utav ”stat till stat” samarbeten på olika nivåer, det 

var mer offentligt samarbete och mindre stöd till civilsamhälle och näringsliv. Stödet var 

också mer uppdelat, på så sätt att man endera arbetade med staten, med civilsamhället eller 
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med näringslivet. Respondenterna upplever också att insatserna var mer homogena 

metodologiskt. Biståndet bestod ofta av projektstöd, och projekten finansierades ofta via 

resursöverföringar. En respondent beskrev projekten i form av att: ”…vaccinera 25´000 

barn eller så” (Respondent 5).  En av intervjupersonerna lyfter också fram att arbetet 

utfördes mera ”nedströms” på 1990-talet till skillnad från idag då det arbetas mer 

”uppströms” (Respondent 1). Respondenten exemplifierar detta med att beskriva att Sida 

arbetade mer direkt med biståndet själva, långt ut i verksamheten, innan och under början 

på 1990-talet. Idag sker arbetet mer uppströms och Sida arbetar mer med myndigheter, mer 

med normer och regler istället för ute i fält. Regelverket kring insatserna uppfattas ha varit 

mer flexibelt under denna tid och man förlitade sig på mer informell kunskap, på Sida-

arbetarnas professionalism. Arbetet uppfattas också ha varit mer aktivitetsbaserat, en 

respondent berättade att projekten startades på basis av ett konstaterande att ”…här har vi 

ett problem. Man gjorde ingen mer djuplodande analys i vad är problemen” (Respondent 

3). Med vilket också följde en lägre nivå av riskanalys. Samma respondent uppfattade också 

en problematik under denna tid i att stoppa misslyckade projekt, det fanns ingen inbyggd 

mekanism i systemet som gjorde det möjligt att styra om felriktade projekt.  

 

Majoriteten av respondenter lyfter fram förändringar i biståndet under början på 2000-talet. 

I och med detta ökar budget- och programstöd och från och med mitten av 2000-talet är de 

det dominerande biståndsformerna. Respondenterna kopplar samman detta med 

biståndseffektivitetsagendan, att det kom som en respons på önskan om att harmonisera 

biståndet med andra givarländer och minimera mängden öronmärkt bistånd. 

Transaktionskostnaderna skulle minskas för mottagarländerna och i och med 

parisdeklarationen 2005 stärktes fokus på givarsamordning bl.a. för att ytterligare sänka 

dessa kostnader. Utdelningen av biståndet byggde till stor del på samrådsmöten med 

mottagarlandet. Denna agenda menar majoriteten av respondenterna mer eller mindre är 

borta idag. 

 

Kring år 2010 ändrades kartan för biståndsinsatserna igen, i och med att fokus hamnade på 

mätbara resultat och på att särskilja det svenska bidraget. En respondent lyfte fram att 

resultatagendan som började föras, knuffade undan den tidigare dominerande 

givarsamordningsagendan: 
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”… där någonstans tror jag omedvetet det blev en konsekvens att de här med 

givarsamordning försvårades, för att länderna ville lägga beslag på sina egna resultat och 

inte ville dela på det…” (Respondent 4).  

 

I och med denna satsning försvann de tidigare stora budgetstödsprogrammen. Majoriteten 

av respondenterna anser att budgetstödet minskade i och med detta, då givarna efterfrågade 

mer konkreta, kortsiktiga resultat. En respondent tror att detta också beror på att det i dessa 

programs resultat är svårt att särskilja det svenska bidraget. Bidrar man med pengar direkt 

in i statsbudgeten är det problematiskt att urskilja hur mycket av den positiva utvecklingen 

som är just Sveriges förtjänst. Flera respondenter tar upp att de på senare år tillkommit 

flertalet ”nya” biståndsformer. Alla är inte helt nya, men de har under senare tid fått sig en 

popularitetsökning. Det handlar om bl.a. cash transfer, vilket är små utbetalningar till 

individer- och lån. Förklaringar till denna ökning av alternativa biståndsformer menar 

många av respondenterna beror på allmänna svängningar och trender i biståndet. En 

respondent knyter dock an det till att budgetstödet minskade, och viljan att knyta an 

resultaten till den egna finansieringen. Hen åsyftar specifikt cash transfer när hen lyfte fram:  

 

”… om man ser till det stora lappkastet mellan stora utbetalningar till staten, till små 

utbetalningar till individer. Socialbidrag, barnbidrag, den typen. Det där svänget är ganska 

stort... jag tror man ville knyta an resultaten till den egna finansieringen… cash transfer 

har blivit mycket lättare att mäta. ” (Respondent 4.) 

 

Respondenterna var inte nöjda med perioden som inföll kring 2010 och fram till 

regeringsskiftet 2014. Den kvantitativa fokuseringen i resultatmätningen ”vred insatserna” 

som tidigare beskrivits, att arbeta med svårkvantifierade projekt blev betydligt besvärligare 

och reformarbeten hade svårare att rationaliseras under det systemet samtidigt som insatser 

som var enkelt kvantifierbara premierades.  

 

Idag har pendeln slagit tillbaka, fokus ligger inte längre på strikt kvantitativa resultat trots 

att det är fler insatser med mätbara resultat idag, och resultat begreppet har återgått till att 

ha ungefär samma innebörd som det hade för 15 år sedan. Biståndet karakteriseras enligt 

respondenterna nu av ett brett ägarskap och många olika biståndsinstrument och tekniker. 

När respondenterna fick frågan, hur en typisk biståndsinsats ser ut idag, reagerade de flesta 

med att säga att de inte finns några typiska biståndsinsatser. Med vem, och hur, är ingen 

självklarhet på dagens Sida. Respondenterna talar om ett större samskapande till insatserna 
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idag, mellan partners och Sida. Sida är idag mer aktivt än förut i att tillsammans med 

mottagarna utforma projekten. Idag i jämförelse mot 1990-talet menar flera av 

respondenterna att man kan se utvecklingen av insatserna som en övergång från det smala 

till det bredare, eller som en respondent uttryckte det, att det arbetas mer up-stream. En av 

intervjupersonerna beskrev utvecklingen som följande: 

 

”… vi borrar inte brunnar längre, nej, de vi gör är inte att borra 50 brunnar utan vi stödjer 

vattenministeriets program, där det kanske ingår att borra 50 brunnar, men de är inte vi 

som bestämmer hur, när och var det ska göras. De tycker jag är den stora skillnaden.” 

(Respondent 5.) 

 

Diskussion  

Biståndsinsatserna har onekligen förändrats, både tillvägagångsmässigt, formmässigt och 

aktörsmässigt under de 20 år som studien undersöker. Den utveckling vi har sett är i stort i 

samstämmighet med NPM teorin, vi har resultatstyrningen som till stor del sker via output 

mätning, fokus har till viss del flyttats från process till output på Sida, aktörer väljs ut på 

basis av vem som presterar bäst (konkurrensutsättning), de är kontraktsbaserade relationer 

mellan Sida och biståndsaktörerna och kvalitetsförbättrande tekniker används (Pollitt, 

Bouckaert. 2011, 10 & Hood 1995, 95).  

 

Som tidigare konstaterats uppfylls Lindgrens (2006) vision om vad resultatstyrningen 

tenderar att leda till, åren kring 2010. Då var det en styrning mot det mätbara, och detta fick 

konsekvenser för biståndsinsatserna. Lindgrens tankar om problematiska förutsättningar 

(2006, 79) finner också grund i denna period, de krävs långsiktiga sociala och humanitära 

mål för att optimera välfärden i ett samhälle, denna långsiktighet försvann under denna 

period när resultaten skulle synas snabbt, och enkelt kunna mätas. Till viss del finns det fog 

för att inte helt avskriva idén om att resultatstyrningen i stort också leder en styrning mot 

det mätbara. De är fler projekt som är kvantifierbara idag, för att detta krävs. Budgetstödet 

har minskat, fler enkelt kvantifierbara former av bistånd används (Cash transfer och lån 

bl.a.) och givarsamordningen är borta till viss del beroende på svårigheten att i ett samordnat 

bistånd urskilja det svenska bidraget. Vad som är kvarlevor från Gunilla Carlssons tid, och 

vad som är här för att stanna permanent är dock svårt att reda ut, och vissa av förändringarna 

kan bero på flertalet andra variabler såsom politiska prioriteringar och förändrade 

förhållandet för biståndet i världen etc.  
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Det är dock intressant att det inte finns någon riktigt kontinuitet i utvecklingen, de är inte så 

att verksamheten stegvist har gått till att fokusera mer på de kvantitativa resultaten, med 

kvantitativa indikatorer, utan detta har skett i och med pendelns svängningar. Ingen av 

respondenterna nämnde någon problematik med indikatoranvändningen under tidigt 2000-

tal, det var ytterst problematiskt kring 2010, och idag har användningen av fördefinierade, 

kvantitativa indikatorer minskat. Forss talar om att en kontextmedvetenhet och kvalitativ 

analys krävs vid användningen av indikatorer, för att dessa ska göra någon som helst nytta. 

Det verkar inte vara så att resultatstyrningen utesluter möjligheten för mer kvalitativ analys, 

men kraven på högre kvantifierbarhet i projekten underlättar inte heller för detta.  

 

4.2 Utvärderingar i biståndet 

 

Att använda utvärderingar som instrument för att styra biståndet är något som samtliga 

respondenter ställer sig bakom. Förutom att använda dem för att se att saker har gått till på 

rätt sätt, används de för lärande, för att driva verksamheten framåt (som vägledning) och för 

avstämning. En av respondenterna lyfter fram att de viktigaste man ofta får fram av 

utvärderingar är ett formaliserat lärande och att man gör ett ställningstagande, för att styra 

biståndet. Hen menar att det är sällan de kommer med så revolutionerande slutsatser. Ingen 

av respondenterna uppfattar att man vid någon speciell tidpunkt under den tid de arbetat på 

Sida börjat använda utvärderingar på något speciellt sätt, eller ett de skett någon stor ökning 

i användandet. Utan de anser att det varit ett jämt och tydligt fokus på dessa. Respondenterna 

har lyft fram tre former av utvärderingar som används flitigt i organisationen. Den första 

formen är den mest använda, och det är utvärderingar av biståndsinsatserna. På detta görs 

strategiska utvärderingarna. Dessa är mer övergripande i sin utformning och en problematik 

med detta som lyfts fram är att det kan vara svårt att dra slutsatserna från den övergripande 

nivån, ner till projekten. Den tredje formen är s.k. tematiska utvärderingar. Dessa görs i 

Stockholm på huvudkontoret, och resultaten från dem uppfattas vara svåra att ta till sig för 

de som sitter ute i fält. Respondenterna uppfattar att utvärderingar, om något, används i för 

liten omfattning. En respondent lyfte fram att det ibland blir att man ”klickar i boxen”, för 

resultatstyrningssyftet. Det görs en stor mängd utvärderingar men dessa hade alltså kunnat 

användas effektivare. Flera av respondenterna lyfte fram att man istället för att lägga så 

mycket tid på planering, istället borde lägga mer tid på utvärderingarna, och styra om 

projekten mer allteftersom. Det finns en tendens i organisationen till att man försöker utröna 

hur ett projekt ska gå, innan det ens startat, och att detta är lite bortslösad tid. 
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Majoriteten av respondenterna anser att utvärderingarna definitivt påverkar utformningen 

av biståndsinsatserna. En av intervjupersonerna uttryckte det såhär: 

 

”Ingen chef på en ambassad kan säga ja till fas två av ett projekt om utvärderingen sågat 

den vid fotknölarna, det är ett starkt instrument. Både för att avsluta, fortsätta med eller 

förändra ett projekt” (Respondent 1).  

 

Men respondenterna menar också på att utvärderingar kan vara bortslösad tid i vissa fall, då 

en utvärdering är mer tillbakablickande än framåtblickande kan de bli oanvändbara om 

kontexten förändras av olika anledningar: 

 

”…då är de inte säkert att man kan lära sig av vad som har varit och att de kan påverka 

vad som händer sen… man får inte ha för höga förväntningar om vad en utvärdering kan 

göra.” (Respondent 3).  

 

Flera av respondenterna tog dock upp en problematik med utvärderingarna, i form av en 

bias hos de som gör utvärderingen. Har utvärderarna en egen agenda vrider detta såklart 

utvärderingarna, och gör det problematiskt vid styrningen om detta inte genomskådas.  

 

Diskussion 

Att utvärderingarna skulle vara ideologiskt neutrala verktyg är något som jag finner ganska 

osannolikt utifrån respondenternas utsagor (Almquist 2006, 24). Flera av respondenterna 

talade om att de kan finnas bias hos de som utför utvärderingen, vilket gör utvärderingens 

resultat opålitliga. Ses detta bias inte igenom, så får man en utvärdering som inte reflekterar 

de egentliga resultaten. På basis av hur respondenterna talar om utvärderingar tror jag inte 

att Forss (2001, 4) oro över att använda indikatorerna ryckta ur sin kontext, utan kvalitativ 

analys, är befogad i Sidas fall. En kontextmedvetenhet verkar finnas hos respondenterna, de 

talar om att utvärderingar tappar sin vägledande och lärande funktion om kontexten ändras, 

vilket pekar mot att utvärderingarna inte bara används med bas i kvantitativa indikatorer 

utan att de läggs in i en kvalitativ kontext.  
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4.3 Holism och resultatstyrning  

 
Majoriteten av respondenterna ser ingen motsättning mellan ett holistiskt synsätt inom 

biståndet, och resultatstyrning. Att mer av samhället involveras idag än för tjugo år sedan, 

civilsamhället, näringslivet och staten, ser de som en förutsättning för holism. En av 

respondenterna menar att det ökade ansvarsutkrävandet och transparensen som uppstår i 

och med resultatstyrningen leder till en öppenhet och skapar debatt kring biståndet, vilket 

är bra för en helhetssyn på området då fler röster blir hörda. Dock tar flera av respondenterna 

upp tendenser inom resultatstyrningen som kan verka negativt för en holistisk ansats. En 

respondent talar om att ett för kraftigt fokus på resultat, på vad som skall åstadkommas, kan 

göra att man missar hur åtgärder påverkar människorna runt omkring, vilket kan sägas vara 

målet med biståndet. I relation till detta talar flera respondenter om att den närsynthet som 

tidigare nämnts motverkar en holistisk syn. När resultatstyrningen är i dess extrema form, 

finns incitament för att sätta upp enkelt mätbara, kortsiktiga och lätt uppföljningsbara 

resultat, vilket gör att perspektivet över vad som ska åstadkommas på lång sikt försvinner 

och luckor riskerar att uppstå i biståndet där det inte är lika lätt att sätta efterfrågade resultat. 

En respondent beskrev situationen så här: 

 

”långsiktigheten krympte… Om man tänker sig en problemhierarki så fokuserade man mer 

på problemen man försökte lösa, saknades det en mutter fokuserade man på den och inte 

på hela bygget” (Respondent 4).  

 

Respondenterna lyfte också fram att en allt för kvantitativt fokuserad resultatstyrning verkar 

negativt för det förutsättningsbyggande arbetet. Reformarbeten och arbete med förändringar 

i attityder och värderingar blir svårare att arbeta med. Detta då de ej lämpar sig för en 

kvantitativ resultatmätning. En av respondenterna beskriver den kvantitativt fokuserade 

perioden av resultatstyrningen som ett fragmenterat sätt att betrakta världen: 

 

 ”…den representerar inte en holistisk syn, det är liksom motsatsen till en holistisk syn på 

något sätt… det som pågick på makroplanet det var liksom inte viktigt utan vad som var 

viktigt var att följa ett antal indikatorer på mikronivå och det var helt omöjligt att fånga 

helheten på det sättet” (Respondent 4).  
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Samtidigt menar respondenten att detta är på väg bort idag, resultat måste inte längre 

rapporteras på basis av fördefinierade kvantitativa indikatorer. 

 

Diskussion 

Holismen kan ses stå i motsats till resultatstyrningen, om man i resultatstyrningen tillskriver 

kvantitativa indikatorer för mycket vikt. Det Lindgren (2006, 64) tagit upp som ett 

operationaliseringsproblem i resultatstyrningen, i form av att det är problematiskt att bryta 

ner mål i mätbara storheter, är problematiskt på basen att det måste brytas ner i mätbara 

storheter. Det verkar inte vara så att det är ett måste i resultatstyrningen, utan beror mer på 

vilken metod man väljer. Det är dock fler projekt idag som är mätbara i sina resultat, och 

respondenterna har problematiserat denna kvantifiering på flera grunder. Men systemet är 

mer flexibelt idag än för några år sedan. Projekt måste inte tillskrivas resultat med 

fördefinierade kvantitativa indikatorer idag. Resultatstyrningen i sin extrema form stämde 

ej överens med en holistisk syn. Närsyntheten verkar då ha tagit över och skymt arbetet mot 

de övergripande målen. Men så verkar fallet alltså inte vara idag, det är en mer balanserad 

efterfrågan på resultat och måtten verkar inte idag förväxlas med målen.   

 

4.4 Andra påverkansfaktorer 

 

Flera av respondenterna menar att de är svårt att säga att vissa utvecklingar direkt kan 

tillskrivas resultatstyrningen, och alla lyfter fram flertalet parametrar som också påverkar 

och styr utformningen av biståndet. Nya idéer och politiska prioriteringar är något de flesta 

respondenter lyfter fram som variabler som påverkar biståndsinsatserna. Ändras 

strategierna så påverkar detta också projekt och insatser. En respondent exemplifierar detta: 

 

”Nu har vi en regering som vill satsa hårt på miljö och klimat, och sådana styrningar går 

rakt igenom. Då handlar det inte om att vi har visat goda resultat på de områdena, utan det 

är en rent politisk styrning.” (Respondent 1).  

 

Utöver detta nämner samtliga respondenter under intervjuerna Sidas 

insatshanteringssystem, trac. Detta är ett system som började användas år 2012 på Sida, 

bl.a. för att följa upp resultaten, och systemet kräver att man ska kunna definiera vilka 

resultat som skall uppnås innan insatsen påbörjas. En respondent lyfter fram att detta system 

började användas i och med att fokus på kontroll i organisationen ökade. Både 

internstyrningen och kontrollen på Sida skärptes, samtidigt som det ställdes högre krav på 
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detsamma hos Sidas partners. Detta system gjorde insatshanteringen mer strukturerad och 

bedömningarna mer likriktade. Respondenterna tycker inte att systemet i sig påverkat vilka 

insatser som väljs, men de lyfter samtidigt fram det är ”en rigid form” (Respondent 2), som 

hindrar ett mer dynamiskt arbete och att systemet hade behövt ändras för att tillåta ett mer 

situations anpassat arbetssätt. Systemet kräver idag vissa former och det är många krav på 

projekten inbyggda i systemet. Förutom insatshanteringssystemet och politiska 

prioriteringar så tar de flesta upp att förändringar i distribueringen av bistånd, ändringar i 

aktörer och former, också kommer ur biståndets förändrade roll i olika länder samt 

organisatorisk utveckling. Exempelvis kan länder som tidigare behövde mer direkt bistånd 

kanske idag få stöd genom andra typer av investeringar istället. En respondent förklarade 

det som följande: 

 

”… dessa länder var tidigare väldigt biståndsberoende… och nu är det inte så längre. Nu 

är de alla möjliga typer av investeringar… och det är så det ska vara! Men då måste vi 

också förändras för att vara relevanta. Så jag skulle säga att detta är varför vi jobbar med 

flera typer av partners, mer samskapande. För att de ökar vår relevans för vad biståndet 

har för roll just nu” (Respondent 2).  

 

Diskussion 

Som nämnt i början av analysen är det viktigt att komma ihåg att resultatstyrningen inte 

infördes i ett vakuum. Flera andra organisatoriska förändringar har skett under den givna 

tidsperioden, biståndets roll har till viss del ändrats i världen och politiska prioriteringar 

påverkar ständigt utformningen av biståndet. Intressant i form utav alternativa förklaringar 

är insatshanteringssystemet trac. Detta nya system kom till av flera olika orsaker, en av dem 

var vad som har kallats ett ”flerfrontsanfall” (Danielsson, Dahlgren & Nilsson 2016, 24) 

mot Sidas professionalitet och trovärdighet. En annan orsak var att handläggningen tidigare 

uppfattats varit för individuell och individberoende, och att man därför ville öka 

likriktningen. Respondenterna tar upp båda av dessa anledningar. Sida har länge haft väl 

utarbetade rutiner kring insatshantering, och dessa har tidigare poängterat vikten av hänsyn 

till komplexiteten i biståndsinsatsernas verklighet, och vikten av avsaknaden av 

detaljstyrning vid insatshanteringen (ibid, 23). Kritiken som Sida mottog under denna 

period ledde till att de externa- och interna kraven på mål- och resultatstyrning och intern 

styrning och kontroll ökade, och en av lösningarna för att möta upp dessa krav var just trac 

(ibid, 25). Denna utveckling kan ses i ljuset av Almquist teori (2006, 115), om NPM 

reformer i avsikt att öka legitimiteten hos organisationer. Nu är det ju inte så att 
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resultatstyrningen infördes ännu en gång på myndigheten, men förändring av metoden med 

större fokus på kvantitativa indikatorer, och förstärkning av den befintliga 

resultatstyrningen var i detta fall vad som gjordes för att komma till bukt med 

legitimitetsunderskottet.  

  



 

38 
 

5. Slutsatser och avslutande diskussion  
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur respondenterna anser att biståndsinsatserna 

påverkats av resultatstyrningen på Sida, jag har för att uppnå detta syfte undersökt en 

tidsperiod av tjugo år. Detta för att undersöka hur resultatstyrningen utvecklats, hur 

biståndsinsatserna utvecklats, och om dessa förändringar i biståndsinsatsernas utformning 

kan tillskrivas resultatstyrningen. Vad jag har funnit är att biståndsinsatserna har förändrats 

under de senaste 20 åren, både på gott och ont. Idag används fler biståndsinstrument, det är 

fler aktörer och aktörerna samverkar i biståndsinsatserna i större utsträckning än på 1990-

talet. Detta uppfattas som något positivt. Det kan konstateras att respondenterna uppfattar 

att det idag är svårare att få genomslag för projekt som inte kan mätas och kvantifieras, med 

en brasklapp för att det är enklare idag än under tiden Gunilla Carlsson satt som 

biståndsminister. Det är fler projekt idag än på 1990-talet som är kvantifierbara, och insatser 

med mer vaga effektidéer går inte igenom i systemet. Dessa insatser får alltså inte 

ekonomisk backning. Biståndsinsatserna under 1990-talet var till stor del i projektform, och 

Sida stödde dessa olika projekt oftast i form av rena resursöverföringar. Under början av 

2000-talet bestod biståndet till stor del av budgetstöd, där man stödde ländernas egna 

fattigdomsreduceringsprogram, med fokus på att minska öronmärkning och öka 

givarsamordning. Idag är biståndet sällan i form av budgetstöd, utan består av diverse 

former, exempelvis lån, tekniskt bistånd, resursöverföringar och cash transfers. Vilka 

aktörer som tar emot det svenska biståndet har också ändrats. Under 1990-talet gavs stödet 

ofta i stat till stat samarbeten, eller stat till civilsamhälle, eller till näringslivet. Det var mer 

uppdelat. Insatserna sker idag ofta i samarbeten mellan NGO:s, näringslivet eller regering 

och myndigheter.  

 

Resultatstyrningen har sett olika ut under åren som gått. Den har haft olika form beroende 

på metod och fokus. Detta har gett olika effekter i organisationen. Ökat intresse för resultat 

har kommit i vågor, och fokus på olika sorters resultat har skett i en pendelrörelse. 

Personerna jag intervjuat var samtliga nöjda med resultatstyrning i stort. Detta är när 

resultatstyrning har haft den bredare innebörden som den haft under större delen av tiden 

den varit aktuell styrningsform på Sida. Enligt denna definition innebär resultatstyrningen 

att man ”tar reda på det problem som ska lösas, sen utifrån det tar fram mål och resultat, 

sen planerar man verksamheten för att uppnå dessa mål och resultat” (respondent 3). Detta 

utan krav på att resultaten ska ha kvantitativa mått, då detta ska väljas utifrån lämplighet.  
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Resultatstyrningsvågorna, som innebär ökat fokus på resultat i organisationen, verkar 

komma i och med att legitimiteten för biståndet- eller Sida har varit ifrågasatt. Pendelns 

skiftningar mellan fokus på mer kvantitativa eller kvalitativa resultat reflekterar en liknande 

situation. Ökat fokus på mål – och resultatstyrning och ökat fokus på intern styrning och 

kontroll, ledde i alla fall under legitimitetskrisen för Sida kring 2010–2012 till ökat fokus 

på kvantitativa resultat i organisationen. Pendeln reflekterar olika politiska verkligheter och 

prioriteringar, men på Sida verkar till viss del utslaget av dess skiftningar vara ett mer eller 

mindre kvalitativt eller kvantitativ fokuserat bistånd, och mer direkta- eller indirekta 

insatser. En negativ inställning mot resultatstyrning med allt för kvantitativa resultat är 

något som varit genomgående hos respondenterna. Det finns en konsensus över att man i 

och med detta fokus missar viktiga delar i biståndsarbetet. Samtliga respondenter har tagit 

upp situationen som rådde på Sida under Gunilla Carlssons tid som biståndsminister, då 

resultatstyrningsagendan var väldigt stark och fokus låg på tydligt mätbara resultat. Under 

denna tid finns uppfattningarna att just kvantifierbara, konkreta projekt vann grund till 

nackdel för exempelvis mer omfattande, icke-kvantifierbara reformprocesser. 

Att arbeta med utvärderingar är något som alltid gjorts på Sida, och det upplevs inte som att 

de skett någon ökad, eller annorlunda, användning av dem oavsett hur resultatvågorna 

kommit eller pendeln har slagit. Utvärderingarna är själva verktyget för att kunna styra 

genom resultat, och utslaget i en utvärdering har stor kraft i att påverka en biståndsinsats. 

En problematik som respondenterna lyfter fram rör mest utsträckningen de används i, att de 

hade kunnat användas mer än de ibland gör i dagsläget. Det mest problematiska med 

utvärderingar är dock när de som beställts in för att göra utvärderingen har egna agendor. 

Händer detta resulterar inte utvärderingen i något lämpligt styrningsunderlag, det styrs då 

inte efter de faktiska resultaten.  

 

Att det skulle finnas en diskrepans mellan en holistisk syn på biståndet och styrning via 

resultat är något jag inte kunnat bringa riktig klarhet inom. Frågan är här igen var fokus 

ligger. Vilka metoder används för resultatstyrningen. Än en gång, finns det en balans mellan 

efterfrågan på kvalitativa och kvantitativa resultat? Finns det en balans, så uppfattas inte 

resultatstyrningen skymma den holistiska bilden. Samtidigt, är det ett för hårt styrt 

resultatsystem finns risken att biståndet blir för ”närsynt” (Respondent 1), vilket resulterar 

i kortsiktiga resultat som är lätta att mäta- och följa upp. Varvid man missar de långsiktiga 

målen och helhetsbilden. Har pendeln slagit över mot kvantitativt resultatfokus, är en 

holistisk syn på biståndet svår att upprätthålla.  
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Målet med resultatstyrningen och andra NPM reformer är kanske som Hood (1995, 93) 

säger, inte att påverka vad som kommer ut ur organisationen, vilket i Sidas fall innebär 

biståndsinsatserna. Men i verkligheten verkar detta ske, när den kvantitativa 

resultatrapporteringen premieras framför den mer kvalitativa. Då blir måtten mål, och det 

mätbara mäts på bekostnad av de som inte lika lätt kan mätas, och viktiga insatser kan 

prioriteras ned om dessa inte kan mätas med fördefinierade kvantitativa indikatorer. 

Kontextmedvetenheten blir svår att upprätthålla trots goda intentioner, då fokus på output 

blir för stark. Som en respondent uttryckte det ”… Saknades en mutter så fokuserades det 

på den och inte hela bygget.” (Respondent 4).  

 

Framtida forskning  

De insikter denna studie lett till har öppnat upp för andra frågor som hade varit intressanta 

att undersöka i framtiden. Under intervjuerna reagerade jag ibland på de begrepp som 

användes. En respondent talade bl.a. om Sidas VD, istället för Sidas generaldirektör. En 

annan pratade om Sida i termer av ”företaget”, istället för myndigheten. Det hade varit 

intressant att undersöka hur språket och begreppsapparaten förändrats på landets 

myndigheter utifrån ett NPM perspektiv, och vad detta kan få för implikationer för 

myndigheten ifråga. 

 

En annan fundering som väcktes i mig under denna studie handlar om 

avprofessionalisering. Om en organisation påverkats negativt av NPM- reformerna på detta 

område, att de anställda börjat betvivla sin egen professionalism p.g.a. att de förlorat rätten 

till att bestämma kriterierna över vad som gör en bra respektive dålig verksamhet. Hur 

påverkar detta effektiviteten i organisationerna? Detta känns ytterst aktuellt i skolvärlden. 

Hur påverkas skolan, där de professionella värdena är svårmätbara? Lärarlyftet från 2016 

exempelvis var tänkt som en belöning till ”särskilt skickliga lärare” där lärare utifrån vissa 

förbestämda indikatorer belönades på basis av resultat uppvisade i dessa indikatorer. Detta 

följdes av stort missnöje på Sveriges skolor. Många lärare som inte mottog denna 

löneökning kände sig kränkta. Hade man inte presterat i just de måtten, så var man inte värd 

en löneökning.   

 

En sista fundering som växts under denna undersökning är hur resultatstyrningen och andra 

NPM- reformer påverkar ”särintressenas” kamp om ”svagare organisationer” fått kliva 

tillbaka till fördel för de stora och starka. Svenskt bistånd via Sida går idag till stor del via 

starka organisationer, såsom FN, av flera olika anledningar. Men till viss del p.g.a. 
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resultatstyrningen som lett till att starka, välstrukturerade organisationer får företräde in i 

systemet. En tanke här är att större organisationer ofta blir mer slätstrukna och mattar ner 

viktiga men vassa frågor för att kunna ha en bredare tillgänglighet. Har 

effektiviseringstanken gått för långt? Offras viktiga påverkansmöjligheter, och områden, i 

rädsla för ansvarsutkrävandet och jakten på resultat? 
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 
Bakgrund  

1. Namn: 

- Hur länge har du jobbat på sida? 

- Vad jobbar du med?  

- Vad har du arbetat med tidigare? 

 

Tematiska frågor  

NPM  

1) Vad är NPM för dig? (vad tänker du på när du hör NPM) 

 

2) Vad är resultatstyrning för dig? (hur påverkar de organisationen?) 

 

 

3) Vad betyder utvärderingar för dig? (hur påverkar de organisationen, vad tycker du 

om dem)  

 

4) Kan du berätta hur det var innan reformerna? Minns du hur det var innan 

resultatstyrning och ökad användning av utvärderingar. Hur organiserades 

insatserna, på vilka premisser? (hur kontrollerade ni vad pengarna användes till, hur 

de användes?  

 

 

 

Biståndsinsatserna 

5) Kan du berätta för mig om hur en typisk biståndsinsats ser ut idag? (Alla är såklart 

olika. Men finns det några gemensamma drag, eller speciell typ som är mera 

dominant?) 

1.1) Vad kännetecknar dem? 

 

6) Kan du berätta för mig hur en typisk biståndsinsats såg ut på 90–talet? 

2.2) Vad kännetecknade dem? 

 

7) Upplever du någon skillnad i hur biståndsarbetet bedrivs/ vilka insatser som 

dominerar, om man jämför mot i början av din karriär och idag?  

3.1) På vilket sätt, hur upplever du att insatserna skiljer sig? 

3.2) Varför tror du det är så? 
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Direkta frågor  

 

Frågor om resultatstyrning 

 

1) Kan du berätta för mig om dina erfarenheter av resultatstyrning, vad tycker du 

om denna styrningsform? 

1.1) Hur har de påverkat ditt arbete? 

1.2) Vad är det bästa/sämsta med reformen? 

1.3) Bidrar denna styrningsform till att nå målen för biståndspolitiken? 
(Målen med biståndet - ”Målet för... internationellt bistånd är att skapa 

förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och 

förtryck. Sen sex delmål. 1. Stärkt demokrati och jämställdhet. 2. Förbättrade 

möjligheter för fattiga människor att bidra till och dra nytta av ekonomisk tillväxt 

och erhålla god utbildning.3. Förbättrad miljö, begränsad klimatpåverkan.4. 

Förbättrad grundläggande hälsa.5. Värnad mänsklig säkerhet och frihet från våld. 

6. Räddade liv och upprätthållen mänsklig värdighet 

 

2) Tror du att vi missar något viktigt i biståndet genom styrning via resultat?  

2.1) Vad i sådana fall? 

 

Frågor om Utvärdering 

3) Kan du berätta om dina erfarenheter av utvärderingar? 

3.1) Hur påverkar de ditt arbete? 

3.2)  Vad är positivt med dem och vad är negativt? 

3.3) Hur tror du att utvärderingar påverkar biståndet? 

 

Frågor om biståndsinsatserna 

4) Har utvärderingarna och resultatstyrningen ändrat hur biståndet distribueras 

enligt dig?  

4.1) Hur? På vilket sätt?  

4.2) varför tror du det är så? 

 

5) Tycker du man ser någon skillnad idag, i jämförelse mot innan reformerna, att 

vissa former av insatser stöds i större utsträckning än andra?  

5.1) Är de fler projekt idag än i början av din karriär som är mätbara och 

kvantifierbara? 

5.2) Är det svårt idag att få genomslag för projekt som inte kan mätas, 

utvärderas? 

 

6) Hur tror du denna styrningsmodell passar med den holistiska synen på biståndet, 

stämmer de överens?   

 

7) Vad tror du är de viktigaste förändringar som behövs idag för att göra biståndet 

bättre? 

 

 

 
 


