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Abstract  The aim of this thesis is to describe and analyse the ideology behind Sida’s cultural aid by using 

postcolonial theory. We want to analyse the discourse on cultural aid that is found mainly in 
Sida’s publications. The interpretation of the sources are made with a hermeneutic base and by 
using postcolonial theory in combination with Paul Ricoeur’s theories on the function of 
ideology: 1. ideology as distortion , 2. ideology as legitimation , and 3. ideology as integration. 
Since Sida - the Swedish Agency for International Development Cooperation – works with 
former colonies and gives most of its cultural aid to Africa, we have chosen to have a special 
focus on traces of colonial ideology in Sida’s discourse and on ideas about African culture. A 
postcolonial perspective means focusing on certain themes like colonialism, neocolonialism, 
cultural imperialism, ethnocentrism, ”the Other”, the image of Africa, identity (especially 
cultural identity and national identity), cultural hybridity versus cultural ”authenticity” and 
globalization. Sidas’s discourse on cultural aid can also – or even foremost – be seen as 
expressing ideas on Sweden and the Swedish national identity. Whereas the general Swedish 
development aid discourse has a modernizing ideology which usually uses Sweden as a norm, 
the discourse on the cultural dimension of aid has a tendency to promote a view on African 
culture that is culturally conservative or anti-modern, and contrary to the normal habit of 
expecting countries receiving aid to follow in Sweden’s footsteps. It stresses the need for 
African culture to be ”traditional” and – thereby - ”authentic”. We see this as an ethnocentric 
discourse on African culture, which says more about the Western need of a ”cultural Other” than 
about Africa.   
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1. Inledning 
 

Att erövra världen, vilket för det mesta betyder att ta den ifrån dem som har en annan hudfärg 
eller litet plattare näsa än vi själva, är ingen vacker hantering om man synar den litet för noga. 
Det enda försonande är idén. En idé bakom alltsammans: inte ett virrigt känslotänkande utan 
en idé och en osjälvisk tro på denna idé – någonting man kan sätta upp framför sig och böja 
knä för och bringa offer… 
 
         Joseph Conrad, Mörkrets hjärta1 

 
 
Detta citat från Joseph Conrads roman Mörkrets hjärta visar vilken central roll den 
koloniala ideologin spelade i den europeiska erövringen av världen. En idé, en ideologi     
– en retorik som speglade en praktik, och vice versa.  
     Vi vill i denna uppsats, som skrivs i ämnet kulturpolitik, undersöka hur Sida ser på 
kulturens roll i utvecklingssamarbetet med andra länder, och problematisera frågan om 
kulturbistånd, främst genom att använda postkolonial teori vid vår analys. Vi tycker att det 
är viktigt att försöka placera Sverige och Sida i ett postkolonialt sammanhang. Eftersom 
Sverige som nation och Sida som denna nations biståndsorgan måste ses som 
representanter för ”vita västerlänningar”, och eftersom Sida ofta bedriver det de kallar 
”utvecklingssamarbete” i tidigare kolonier, så kan det vara intressant att se om de har en 
medvetenhet om de koloniala, postkoloniala och neokoloniala strukturer som kan påverka 
biståndsarbetet. Vad syns, och vad osynliggörs, i Sidas kulturbiståndsdiskurs?  
      
Sveriges biståndsorgan Sida är den enskilt största aktören inom den statsunderstödda 
kulturverksamheten utomlands, och genom Sida kanaliseras närmare hälften av dessa 
pengar.2 Även Sida har en ideologi som speglas i myndighetens retorik och praktik. Vi har 
i denna uppsats valt att göra en analys av de idéer och den ideologi som kommer till 
uttryck i publikationer från Sida som behandlar ämnet kulturbistånd. I denna textanalys 
använder vi oss av vissa i postkolonial teori förekommande centrala idéer och begrepp som 
är relevanta i vårt arbete med att kritiskt granska och problematisera Sidas kulturbistånds-
retorik/-diskurs. Vi vill på postkolonialt vis särskilt fokusera på de mest problematiska och 
oreflekterade sidorna av denna diskurs. I postkolonial teori intresserar man sig just för 
dolda maktförhållanden, inte minst i biståndet som ofta beskrivs som en neokolonial 
praktik.  
 
Som avgränsning väljer vi att ha fokus på Afrika, vilket känns som ett naturligt val med 
tanke på att fyra av de sju länder som Sida valt att ge bilateralt3 kulturbistånd ligger i 
Afrika. Det finns alltså en tydlig afrikansk dominans i Sidas kulturbistånd. Detta gör det 
intressant att ta upp den västliga Afrikadiskurs som många postkoloniala teoretiker har 
kritiserat. Vi vill även försöka titta närmare på Afrikabilden/Afrikadiskursen i Sidas 
publikationer om kulturbistånd och i en del andra - för vårt ämne relevanta - texter som 
styr Sidas arbete, bl a från Utrikesdepartementet. När vi talar om Afrika så menar vi här 
Afrika söder om Sahara. Närmare bestämt talar vi främst om östra och södra Afrika, de 
delar som Sverige har störst utvecklingssamarbete med.  
 

                                                 
1 Conrad 1998, s. 10. 
2 Internationella kulturutredningen 2003 s. 16 
3 Bilateralt bistånd är bistånd från ett land till ett annat land. Jämför multilateralt bistånd, då biståndet ges 
från flera länder. 
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Biståndet och dess koloniala arv är alltså några av de saker som vi ska ta upp i denna 
uppsats, som behandlar ämnet kulturbistånd ur ett postkolonialt perspektiv. Arvet från 
kolonialismen är då en viktig sak att studera. Sida agerar inte ensamt på biståndsområdet i 
de forna kolonierna och torde behöva förhålla sig på något sätt till detta arv, och till de mer 
”kultur imperialistiska” nationernas projekt. Hur ser Sida på sin roll i detta sammanhang? 
Har vi som en nation fortfarande ett ”kolonialt tänkande” när vi närmar oss det 
”främmande”?  Kan man  t o m se biståndet som en modern/neokolonial variant av den 
koloniala tanken om ”the white man’s burden”?4 
      Det kan vara intressant att reflektera över det faktum att vi utan den koloniala ideologin 
och praktiken kanske inte skulle behöva ha vad som brukar kallas bistånd - eller 
”utvecklingssamarbete” som det ofta kallas nuförtiden - från ”Nord” till ”Syd, åtminstone 
inte på samma sätt, eller i samma omfattning. Handlar bistånd främst om att betala en 
historisk skuld – att sona gamla ”synder”? Eller handlar det om idealism, om solidaritet? 
Eller kanske både och? Handlar det kanske också om egenintresse, även om detta oftast 
inte sägs rent ut? Det är viktiga saker att begrunda om man ska förstå ideologin bakom 
biståndspolitiken. Frågan är också om Sverige som biståndsnation står utanför den 
koloniala och neokoloniala skuldproblematiken eller inte. Den neokoloniala skuldfrågan 
har inte minst uppmärksammats av postkoloniala teoretiker.  Är det så enkelt som att vi i 
Nord är goda och solidariska med våra fattiga ”bröder” och ”systrar” i  Syd, eller fungerar 
bistånd som en slags ”glasyr” som döljer en extremt orättvis ekonomisk världsordning, i 
vilken Nord exploaterar Syd och sedan ger tillbaka en minimal skärva av det som borde ha 
tillkommit Syd på helt andra vägar än just genom bistånd? (Jämför hur man t ex har 
framfört krav på ”trade not aid” från Syd.5) Det luktar inte så lite välgörenhet om bistånd, 
trots att det då man synar världens neokoloniala strukturer kan ifrågasättas vem som 
egentligen hjälper vem.  
 
Som vi beskriver närmare nedan i teoriavsnittet så är frågor kring makt centrala i 
postkolonial teori, därav valet av uppsatstitel. Den är tänkt att vara dubbeltydig: dels 
anspelar den på ”kulturens makt”, på de positiva förväntningar som man ofta knyter till 
begreppet kultur inom kulturbiståndsdiskursen och biståndsvärlden, men dels är den också 
tänkt att få oss att reflektera över hur makt och kultur är intimt sammanflätade på ett mer 
problematiskt och negativt sätt - inte minst i de forna kolonialländer i Afrika med vilka 
Sida har s k utvecklingssamarbete. Vi vill undersöka om det finns en spänning mellan 
kultur som maktinstrument (t ex kolonialmakternas kulturimperialistiska projekt och även 
missionärernas ”upplysningssträvan”) och kultur som motstånds- och frigörelseinstrument 
(något som t ex märkts av i självständighetskampen som fördes på många håll i världen i 
de dåvarande kolonierna, ett exempel är Négritude-rörelsen). Kan man fortfarande se att 
detta ”kulturella spänningsförhållande” påverkar kulturområdet, och i förlängningen 
utvecklingssamarbetet?  
  
Vår strävan är att i denna uppsats försöka placera Sidas kulturbistånd i en ideologisk, 
idéhistorisk och historisk kontext. Det är omöjligt att analysera Sidas idéer och ideologi 
utan att se på det ideologiska arv som kulturbiståndsdiskursen avspeglar eller söker fungera 
som en motvikt till. Det finns en slags ”idéhistorisk dialog” och påverkan som är intressant 

                                                 
4 Uttrycket kommer från en känd dikt av ”the poet of British imperialism” - Rudyard Kipling. ”The White 
Man’s Burden” skrevs 1899, i samband med att USA fick kontroll över Filippinerna efter det spansk-
amerikanska kriget. Uttrycket ”den vite mannens börda” handlar om ”den vite mannens” uppdrag och ansvar 
att ”civilisera” och ”utveckla” resten av världen. (Modern History Sourcebook: Rudyard Kipling, The White 
Man's Burden, 1899.  http://www.fordham.edu/halsall/mod/Kipling.html  [2006-01-02]) 
5 Se t ex Palmberg 2000, s. 94ff. 
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att studera och analysera. Inte minst är den koloniala ideologin av intresse här, eftersom 
postkolonial teori har visat hur man ofta förbiser det koloniala (ideologiska) arv som 
fortfarande existerar. Kolonialismen kan inte ses som något avslutat, något som (bara) 
tillhör historien. Flera postkoloniala teoretiker har betonat hur starkt det ideologiska arvet 
från upplysningstiden är i den koloniala ideologi som legitimerade européernas erövring av 
andra länder. Vi kommer att titta närmare på framstegstänkandet, arvet från 1700- och 
1800-talen, synen på människans utveckling som en trappa. Det som från europeisk 
synvinkel ofta beskrevs som en utveckling från barbari till civilisation, eller upplysning.  
 
Några centrala begrepp och teman som vi kommer att analysera, problematisera och 
diskutera, och som man känner igen från postkolonial teori, är t ex: 
•  utveckling 
•  etnocentrism och eurocentrism 
•  centrum och periferi 
•  ”den Andre” 
•  Afrikabilden 
•  identitet, särskilt kulturell identitet samt nationell identitet 
•  tradition och modernitet 
•  globalisering och internationalisering 
•  kolonialism, imperialism, kulturimperialism och neokolonialism 
 

Syfte och frågeställningar  
 
Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka hur Sida ser på kulturens roll i utvecklings-
samarbetet med andra länder och problematisera frågan om kulturbistånd genom att främst  
använda postkolonial teori. Vi ska inrikta oss på att analysera de idéer och den ideologi 
som syns – eller inte syns - i Sidas publikationer om kulturbistånd och även försöka sätta in 
Sidas kulturbistånd i en idéhistorisk och historisk kontext. Det är centralt att syna 
(kultur)biståndsdiskursens eventuella (neo)koloniala eller imperialistiska sidor om man ska 
analysera vårt material ur ett postkolonialt perspektiv. I postkolonial teori anser man att 
texter aldrig kan anses vara neutrala, man bör alltid ifrågasätta ”avsändarens” motiv. Det 
handlar om frågor kring makt och definitionsrätt. Med ett afrikanskt fokus i vår uppsats 
blir en undersökning av Afrikabilden viktig. En intressant aspekt av en postkolonial analys 
innebär att man försöker ha ett omvänt perspektiv. Detta tar vi fasta på genom att försöka 
se hur Sidas (kultur)biståndsdiskurs också – eller t o m främst – kan ses som ett uttryck för 
(latenta eller manifesta) idéer om Sverige och den svenska självbilden. 
 
Vår övergripande frågeställning är: 
Vilka idéer/vilken ideologi kommer till uttryck i Sidas kulturbiståndsdiskurs? 
 
För att få hjälp med att svara på den frågan har vi ett antal specifika frågeställningar: 
• Vad vill Sida med sitt kulturbistånd?  
• Hur ser Afrikadiskursen ut? Hur ser synen på kultur i Afrika ut? 
• Hur speglar biståndsdiskursen och kulturbiståndsdiskursen vår svenska självbild?  
 
Som avgränsning har vi valt att ha fokus på Afrika söder om Sahara. En annan avgränsning 
vi gjort är att inte så mycket diskutera den internationella svenska kulturpolitiken i stort,  
förutom att diskutera just Sidas kulturbistånd. Det skulle annars bli en alldeles för 
omfattande frågeställning. Vi har dessutom valt att inte se på medieinriktat bistånd, även 
om Sidas kulturbistånd inbegriper medieprojekt.  
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Val av uppsatsämne 
 
Vi är intresserade av denna problemställning eftersom vi vid flera tillfällen har besökt 
forna kolonier och har ett stort intresse för länder i den s k ”tredje världen”. (Numera 
används i biståndsdiskursen oftare begreppet ”Syd”.) Tidigare uppsatser som vi skrivit 
tillsammans på BHS har delvis behandlat detta ämne, t ex  Från ”vita elefanter” till 
”empowerment”  i vilken vi skrev om Sidas omvärldsbevakning ur ett genusperspektiv och 
delvis även tog upp frågan om en förändrad biståndsdiskurs. Vårt fokus här var bl a också 
att se vem som hade tolkningsföreträde när det gällde att beskriva verkligheten, Nord eller 
Syd? En annan uppsats, Från Babels torn till det nya Alexandriabiblioteket: Klassifika-
tionssystem i världen, tog upp ämnet angloamerikanska klassifikationssystem och huruvida 
dessa kan ses som uttryck för etnocentrism och inte alltid passar länder utanför Väst. Vi 
försökte även se om forna kolonier hade valt samma klassifikationssystem som deras 
”kolonialherrar” använde. Här såg vi ett tydligt samband, främst i Afrika. Det finns alltså 
en tydlig internationell inriktning i våra uppsatser, ofta med ett s k ”Sydperspektiv”. (Ett 
delvis absurt uttryck, då större delen av jordens befolkning bor i ”Syd”. Här tänker man 
gärna på vad den palestinske litteraturvetaren, och kände postkoloniale teoretikern, Edward 
Said skriver om den s k ”Orienten” i sin uppmärksammade bok Orientalism.6)  
     Vår första tanke var att närmare undersöka den kulturimperialism som ännu tycks 
förekomma i forna kolonier. Fortfarande verkar det koloniala kulturprojektet bedrivas,  
ofta i språkimperialistisk form, t ex genom kulturcentra som British Council, Alliance 
Française och Goethe-Institut. Det är knappast en slump att dessa kulturcentra drivs av de 
forna koloniala stormakterna. Men en studie av dessa institutioner, som ofta har bibliotek, 
skulle förutsätta att man reser utomlands och gör empiriska studier på plats. För att göra 
studien lättare att genomföra och mer avgränsad valde vi istället att se på Sidas roll vad 
gäller utvecklingssamarbetet på kulturområdet, men även här kan självklart arvet från 
kolonialismen vara en intressant sak att studera.  
 

Kulturpolitik  
 
Sidas kulturbistånd hamnar självklart, eftersom det styrs politiskt av regeringsbeslut, under 
ämnet kulturpolitik. Både begreppen kultur och politik är omstridda begrepp och inte enkla 
att definiera. Kulturbegreppet är sällsynt komplext, t o m ”hyperkomplext”7. I  ytter-
kanterna finns på ena sidan ett estetiskt begrepp som innefattar konstarterna och studierna 
av dem och på andra sidan ett antropologiskt som innefattar allt mänskligt beteende som 
inte är rent biologiskt betingat. Den brittiske sociologen Robert Bocock beskriver fem 
aspekter av ordet kultur: 
 

1. Kultur är odlandet av jorden, grödor och boskap. 
2. Kultur är odlandet av människans sinnen, konstarterna, civilisationen (artefakter). 
3. Kultur är en allmän och universell process av social utveckling; upplysningstanken. 
4. Kultur är de betydelser, värden, sätt att leva som delas av specifika nationer, 

grupper, klasser eller perioder (Herders begrepp).  
5. Kultur är de praktiker som producerar mening (process).8 
 

                                                 
6 Said 1993. 
7 Jämför Frenander 2005, s. 36f. (Det är den danske kulturhistorikern Hans Fink som kallar kulturbegreppet 
”hyperkomplext”.) 
8 Frenander 2005, s. 35.  
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Vi kan se att den andra definitionen påminner starkt om det estetiska kulturbegreppet och 
har anknytning till s k ”finkultur”. För vårt ämne är den tredje användningen av ordet 
kultur extra intressant. Här ser man nämligen en klar koppling till europeisk upplysning, 
och inte minst tankar om en ”utvecklingstrappa” och ”kulturhierarki” som påverkat t ex 
den koloniala ideologin:  
 

Här laborerar man med ett universellt begrepp och en unilinjär utveckling, där Europas länder 
kommit längst och är mest ’kultiverade’. Andra länder och folk menas stå lägre på denna skola 
och kan möjligen, med benägen europeisk hjälp, höja sig till Englands, Frankrikes eller 
Tysklands med fleras nivå.9  

 
Intressant nog kan man, som Frenander påpekar, härleda ordet kolonialism till samma 
latinska ord som ordet kultur. Kopplingen är kanske lättare att förstå om man ser att 
latinets cultura betyder odling, och är en substantivform av verbet colere, odla. Även 
substantivet koloni kan härledas till colere. Som Frenander påpekar kan man dock 
ifrågasätta den etnocentriska värdering som ligger bakom valet av ordet ”koloni”. De 
europeiska erövrarnas grundande av kolonierna innebar knappast att de var de första att 
”uppodla” dessa delar av jorden. 10  
 
Även begreppet politik har – liksom kulturbegreppet – en snäv och en vid definition.  
Frenander visar hur man kan placera begreppen kultur och politik, med dess extrema poler, 
i ett fyrfältsdiagram som beskriver begreppet kulturpolitik. Han kallar det ett diagram över 
kulturpolitikbegreppets omfångsområde.11 
 
 
         Snävt kulturbegrepp 
                ”Estetik” 
 
 
 
Snävt politikbegrepp    Brett politikbegrepp 
”Offentliga åtgärder”                    Alla slags samhälleliga 
     interventioner 
 
 
 
 
         Brett kulturbegrepp 
         ”Antropologi” 
 
 
Figur 1: Kulturpolitikbegreppets omfångsområde 
 
I denna uppsats tar vi upp delar av kulturpolitiken som spänner mellan alla dessa olika 
poler, även om vi koncentrerar oss på Sidas kulturbiståndsdiskurs och därigenom kan sägas 
hamna främst i det snäva politikbegreppet, det som handlar om ”offentliga åtgärder”. Men 
detta gäller inte alls vår diskussion om kolonial ideologi och andra postkoloniala ämnen,  

                                                 
9 Frenander 2005, s. 36. 
10 Frenander 2005, s. 34. 
11 Frenander 2005, s. 49. 
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t ex i diskussioner kring neokoloniala strukturer, där vi snarare hamnar i det breda 
politikbegreppet. Här handlar det om politik som utövande av makt.12 Samma pendlande 
rörelse kan sägas gälla begreppet kultur – det finns både delar av det estetiska kultur-
begreppet och det antropologiska i vår analys och diskussion. En sak som vi tar upp i 
kapitel sju är t ex att Sida själva i sin definition av kulturbegreppet tenderar att svänga 
mellan en vid och en snäv användning (med en skillnad i teori och praktik). Självklart är 
det också så, som Frenander påpekar, att man ska se linjerna i diagrammet som ett 
kontinuum. Man behöver inte alltid ”fastna” i de extrema polerna som beskriver begreppet 
kulturpolitik. Mellan de båda polerna som beskriver begreppet politik finns t ex 
mellanpositionen politik som ”auktoritativ värdefördelning”.13 
 
         
Disposition 
 
Här beskriver vi kort uppsatsens upplägg, kapitel för kapitel. 
 
I kapitel ett finns inledning, uppsatsens syfte, frågeställningar och avgränsningar. Här finns 
även bakgrunden till vårt val av uppsatsämne, en kort introduktion till begreppet kultur-
politik samt denna disposition.  
  
Kapitel två ger en bakgrund och introduktion till de i postkolonial teori och i vår analys 
centrala begreppen kolonialism, imperialism, neokolonialism och kulturimperialism. Vi 
behandlar även ämnet afrikansk kultur 14, särskilt då hur kolonialismen påverkade (och 
fortfarande påverkar) den afrikanska kulturen. Här tar vi upp tankar från Frantz Fanon m fl 
och drar paralleller mellan det som kallats ”kolonial hjärntvätt ” och den postkoloniale 
teoretikern Ashis Nandys tankar om ”kolonisering av medvetandet”. Sist i kapitlet försöker 
vi dessutom placera Sverige i ett kolonialt, postkolonialt och neokolonialt sammanhang. 
 
Metodfrågor behandlas i kapitel tre. Här presenteras våra tankar kring den kvalitativa 
textanalys vi valt att göra. Dessutom tar vi upp ämnet idé- och ideologianalys och 
urvalsprinciper vid textanalysen. När det gäller idé- och ideologianalysen har vi inspirerats 
av Ricoeurs tankar kring olika ”funktioner” för ideologi. Vi presenterar kort Ricoeurs 
idéer. Vi visar även i detta kapitel hur vi valt ut och kategoriserat det material vi använt, 
dvs publikationer från Sida samt annan litteratur som varit relevant för uppsatsen.  
 
Teoretiska utgångspunkter tas upp i kapitel fyra. Här beskriver vi den tvärvetenskapliga 
hållning som vi valt att ha när vi närmat oss ämnet, och introducerar den postkoloniala 
teorin. Postkolonial teori utmärks även den av att den är just tvärvetenskaplig. Vi tar även 
upp teman som ”den Andre” och Afrikabilden/Afrikadiskursen. En översikt över för 
uppsatsen relevant tidigare forskning finns också i detta kapitel. 
 
Bistånd och biståndspolitik tas självklart upp i hela uppsatsen, men speciellt koncentrerat i 
kapitel fem. Detta kapitel innehåller en analys av ideologiska och politiska frågor 

                                                 
12 Jfr Frenander 2005, s. 48.  
13 Frenander 2005, s. 48. 
14 Vi är medvetna om hur konstigt det är att använda ett så generaliserat, förenklat och onyanserat begrepp 
som ”afrikansk kultur”. (Jämför t ex ”europeisk kultur”.) Men vi är ibland tvungna att göra det för att 
undvika att alltid bli för ”långrandiga”. Detta bör läsaren hålla i huvudet under läsningen av resten av 
uppsatsen! Jämför gärna vad Appiah säger om detta nedan på s. 10 , kapitel 2. 
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relaterade till biståndet vilka i förlängningen påverkar även kulturdimensionen i biståndet. 
Biståndsideologin genomsyrar självklart även kulturbiståndsdiskursen, även om den  
- åtminstone i viss mån – anpassas till detta område och därigenom uppvisar variationer 
och ”egenheter”. I kulturbiståndsdiskursen måste man även presentera idéer kring kultur 
som inte alltid finns, eller åtminstone inte tydliggörs, i den ”allmänna” biståndsdiskursen. I 
kapitel fem försöker vi placera den svenska biståndspolitiken i en ideologisk kontext. Vi 
försöker se vilka huvudsakliga idéer som förs fram i biståndsdiskursen, hur denna diskurs 
speglar Sveriges självbild, samt hur den förändras över tid. Samtidigt försöker vi koppla 
den svenska biståndspolitiken och - ideologin till frågor om makt. Biståndets förhållande 
till kristen mission och EU tas även upp. Vi presenterar även Hylland Eriksens idéer kring 
olika biståndsparadigm.  
 
Vi ger i kapitel sex en allmän översikt av Sidas organisation och en kort historik som 
behandlar Sidas utveckling, med särskilt fokus på kulturbiståndets utveckling nationellt 
och – till viss del – internationellt. Det gäller då särskilt påverkan från Unescorapporten 
Vår skapande mångfald. Det här är ett kapitel som vi tänkt ska ge en allmän bakgrund till 
ämnet svenskt kulturbistånd. En bakgrund som är bra att ha innan man läser nästa kapitel, 
där vi gör vår egentliga analys av kulturbiståndsdiskursen.  
 
Kapitel sju innehå ller den huvudsakliga ideologiska analysen av Sidas kulturbistånds-
diskurs. Här har vi dels arbetat utifrån intentionen att syna de idéer och den ideologi som är 
Sidas officiella linje i kulturbiståndssammanhang. Det handlar då om att titta närmare på 
övergripande mål för kulturbiståndet som ökad demokrati, minskad fattigdom etc. Vi 
kommer även att diskutera Sidas kulturbegrepp och hur Sida ser på kulturens roll i 
utvecklingssamarbetet.  
   Men vi har också försökt arbeta på ett annat sätt, då vi utifrån en postkolonialt inspirerad 
hållning försökt ”läsa mellan raderna” och se vad som är nedtystat och osynliggjort eller 
ämnen som behandlats väl ytligt. Vi utgår här till stor del från vissa i postkolonial teori 
centrala begrepp som vi tycker är värda en djupare analys och problematisering än vad vi 
funnit i Sidas kulturbiståndsdiskurs.  
 
Kapitel åtta innehåller vår diskussion och slutsatser, kapitel nio en avslutning med förslag 
till vidare forskning och kapitel tio en sammanfattning av uppsatsen. 
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 2. Bakgrund 
 
I detta kapitel kommer vi att ge en bakgrund till vårt uppsatsämne. Vi tar upp centrala 
begrepp som ska ge en historisk och idéhistorisk bakgrund till Sidas kulturbistånd med 
afrikanska länder, en inblick i den (neo)koloniala struktur som Sida är en del av genom sitt 
”utvecklingssamarbete” med forna kolonier. En viktig sak för att följa resonemanget i 
resten av uppsatsen är en förståelse för de i postkolonial teori så centrala begreppen 
kolonialism, imperialism och neokolonialism. Här försöker vi reda ut begreppen. 
     Vi utgår vidare ifrån postkolonial teori och diskuterar begreppen  kultur,  kultur-
imperialism, språkimperialism och kulturell identitet i en afrikansk kontext, historiskt och i 
nutid. Vi tar även upp frågor om arvet från kolonialismen och missionärer - kultur som 
maktinstrument, och studerar närmare spänningsförhållandet mellan det som har 
betecknats som europeisk ’upplysningssträvan’ och ’kolonial hjärntvätt’ d v s den 
ambivalens i kolonial och neokolonial praktik som uttrycks i en inre motsättning mellan 
förtryck/exploatering och upplysning/civilisation/ utbildning/mänskliga rättigheter. Är 
kulturimperialism något som försvunnit i och med koloniernas självständighet, eller 
existerar det fortfarande? I vilken form/skepnad?  
 

Kolonialism, postkolonialism och kultur i Afrika 
 

Den europeiska eliten började frambringa en infödd elit. Man valde ut ynglingar. På deras 
pannor brände man med glödande järn in den västerländska kulturens grundbegrepp. Man 
stoppade in munkavlar med välljudande fraser i deras munnar, stora klibbiga ord som kletade 
sig fast vid tänderna. Efter en kort vistelse i ’moderlandet’ skickade man tillbaka dem, 
trimmade och förfalskade. Dessa personifierade lögner hade inte längre något att säga sina 
bröder. De hade förvandlats till resonanslådor.  

 
   Jean-Paul Sartre, förord i Frantz Fanons Jordens fördömda 
 
Frantz Fanon – psykiater från Martinique som ofta kallas ”den postkoloniala teorins 
fader”– upplevde själv något av det som Sartre beskriver ovan. Men istället för att 
reduceras till en ”resonanslåda” så insåg han, och beskrev med stark vrede, hur man som 
svart person uppfostrad i en kolonial (vit) kultur tvingas in i en slags ”schizofren identitet” 
– hur kolonialismen ”internaliseras” och raserar ens identitet, inte minst genom den 
rasistiska objektifieringen av svarta. Detta beskriver han bl a i Svart hud, vita masker och 
Jordens fördömda. Tänkvärd är t ex den passus i vilken Fanon beskriver hur de koloni-
serade ses som en ”tolererad del av landskapet” – de anses inte tillräckligt mänskliga för att 
höja sig över natur och djur. De bildar en ”naturlig kuliss” medan kolonisatörerna står för 
det mänskliga inslaget. Kolonialismen innebär enligt Fanon ”… en systematiserad negation 
av medmänniskan, en rasande vilja att förvägra medmänniskan alla mänskliga attribut…”15 
Man kan jämföra det som Fanon beskriver med den indiske psykologen och postkoloniale 
teoretikern Ashis Nandys idéer om ”en andra kolonisering” – dvs koloniseringen av 
medvetandet, ”den internaliserade fienden”. En mer eller mindre ”subtil” (omedveten) 
kolonisering som fortfarande pågår. Att göra motstånd mot kolonisatörerna är dock inte 
alltid en oproblematisk sak om man ska tro Nandy, då man ofta i motståndet använder sig 
av ett västerländskt tänkande som egentligen härstammar från ”fienden”. 16 Kolonialism 
innebär inte bara ekonomisk och politisk maktutövning utan även en stark påverkan på det 
kulturella området - en påverkan av individers och nationers ”kulturella identitet”. Inte 

                                                 
15 Fanon 1969, s. 190f.  
16 Nandy 1999, s. 179ff. 
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minst märks detta i den ”språkimperialism” som utövades/utövas i de forna kolonierna. 
Kolonialspråken blev (och är fortfarande) ofta de dominerande språken i 
undervisningssammanhang i de forna kolonierna, åtminstone när det gäller utbildning på 
högre nivå. Språket är en av de viktigaste ingredienserna i ”kolonial hjärntvätt”, eftersom 
språket är normgivande/normbeskrivande och dessutom avspeglar en kolonial diskurs.17  
Språket för med sig ”importerade värderingar”.  
 
Fanon har beskrivit hur européer under kolonialtiden ständigt hävdade att ”kulturen är vit 
och allt annat är okultur”. Den förkoloniala tiden beskrevs som en era av andligt mörker. 
Afrikas kultur sågs som homogen ”negerkultur” och fördömdes som ett enda block.18 
Denna negativa och onyanserade syn på traditionell afrikansk kultur tar även Kwame 
Anthony Appiah - professor i afroamerikanska studier och filosofi vid Harvard - upp och 
han diskuterar hur denna syn t o m påverkade och fördes vidare av vissa ledande 
panafrikanister (i alla fall i rörelsens början). Afroamerikanske panafrikanisten Crummell 
propagerade t ex för att ersätta afrikanska språk med kolonialspråket engelska. Men 
Appiah framhåller också att ingen som vuxit upp i Afrika, och kände kontinenten inifrån, 
kunde dela uppfattningen om Afrika som ”ett kulturellt vakuum”.  De värderade tvärtom 
afrikansk kultur och tradition, och trots allt kulturellt förtryck under kolonialtiden menar 
Appiah att man aldrig lyckades ”frånta människor deras rötter”. Det fanns alltså en stor 
skillnad mellan afrikanska och ”utomafrikanska” panafrikanister. Men faktum kvarstår att 
folk ofta missar att nyansera bilden när de diskuterar ”afrikansk kultur”, vilket Appiah 
beskriver som ”ekon av kolonisatörernas språk”. Hela frågan om en gemensam 
”afrikanskhet” var (och är väl fortfarande) viktig, inte minst för panafrikanisterna. Appiah 
ställer frågan: ”Men vad betyder det, mot bakgrund av hela mångfalden i de afrikanska 
folkens förkoloniala historia, och hela komplexiteten i de koloniala erfarenheterna, när 
man säger att någon är afrikan?” På denna fråga ger han som svar flera exempel på Afrikas 
kulturella mångfald, och konstaterar: ”Vad afrikanerna än må ha gemensamt, så är det i 
varje fall inte någon enhetlig traditionell kultur eller enhetligt språk eller enhetlig religiös 
eller begreppslig vokabulär. Vi tillhör inte ens någon enhetlig ras….” Grunden för en 
”gemensam afrikanskhet” ligger någon annanstans, inte minst delar kontinenten många 
frågor och framtidsplaner. Men man ska undvika att förvirras av en falsk grundval för en 
afrikansk solidaritet, menar han.19  
      Man bör alltså konstatera att det inte är särskilt lämpligt att generalisera kring 
”afrikansk kultur”. Afrika är fullt av heterogena kulturer, med stor variation t o m inom 
samma nation. Tänk t ex på Sydafrikas ”kulturella identitet” - ”The Rainbow Nation” är en 
extremt kulturellt heterogen nation. Ett annat exempel är swahilikulturen i Östafrika, en 
typisk ”blandkultur” vilket även avspeglas i språket swahili (ett bantuspråk med många 
inslag från arabiskan och en del låneord från kolonialspråken portugisiska, tyska och 
engelska). Men för att göra ämnet ”hanterbart” när vi diskuterar detta ämne måste vi ändå 
ibland tillåta oss att generalisera och använda uttryck som ”afrikansk kultur”. (Man bör 
dock hela tiden hålla i minnet hur dumt detta uttryck egentligen är!)  
 
En diskussion om ”afrikansk kultur” på ”postkolonial grund” har (minst) två sidor. Först 
och främst handlar det om afrikanernas egen inställning till sin kultur och sin kulturella 
identitet, i andra hand handlar det om Västerlandets syn på afrikansk kultur. Att Väster-
landets syn på afrikansk kultur var negativ under kolonialtiden har vi redan konstaterat, 

                                                 
17 Se t ex Ashcroft, Griffiths & Tiffin 2001, s. 7ff. ; Jfr Ngugi wa Thiong'o 1986. 
18 Fanon 1969, s. 163. 
19 Appiah 1999, s. 175f 
. 
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men hur ser synen på afrikansk kultur ut nuförtiden i Väst? Då menar vi främst kultur i 
snävare mening, det som kan kallas det estetiska kulturbegreppet snarare än det vidare, 
antropologiska kulturbegreppet. Är det inte snarare så att afrikansk kultur (särskilt musik 
och dans) ses som en av få positiva saker med denna ”förlorade kontinent”? (Nu lämnar vi 
djurlivet åt sidan, och talar om saker kopplade till mänskligt liv.) Ses inte ofta kulturen 
som den enda positiva motvikten i den allmänna ”afropessimismen”? Eller döljer den 
positiva bilden av afrikansk kultur ofta andra mer problematiska ideologier som finns i 
bakgrunden? Den stereotypa bilden av afrikanen som en person ”med rytmen i blodet” 
kanske kan ses som positiv, men då krävs det att man lämnar all kritik av bl a primitivism, 
exotism och rasstereotyper åt sidan (dvs en kritik av den essentialistiska kultursynen). 

Kolonialism 
 
Kolonialism innebär att besätta, kontrollera och omforma ett område som tillhör ett annat 
folk. Den postkoloniala teoretikern Gayatri Chakravorty Spivak kallar kolonialism för 
territoriell imperialism. Hon påpekar att olika länder upplevde olika slags kolonialism, att 
kolonialismen var heterogen. Kolonialmakterna, t ex Frankrike och Storbritannien, utövade 
inte sin koloniala praktik på samma sätt.20 Men självklart fanns det gemensamma nämnare, 
inte minst användningen av våld och den koloniala ideologin. Artonhundratalskolonialis-
men stod, till skillnad från tidigare kolonialism, på ideologisk grund: rasbiologi, darwinism 
(evolutionism), socialevolutionism etc – en imperialistisk hållning genomströmmade hela 
det koloniala projektet. (Jämför Conradcitatet i inledningen!) Det finns en tydlig koppling 
mellan kolonialism och civilisationsperspektivet (rasbiologi, ”den vite mannens börda). 
Evolutionismens och rasbiologins människosyn gav ”bränsle” åt och legitimerade 
kolonialismen. Som den franske filosofen Jean-Paul Sartre, själv hängiven anti-kolonialist, 
uttryckte det i förordet till Fanons Jordens fördömda: ”Våra trupper i kolonierna förkastar 
också metropolens universella humanism och tillämpar i stället numerus clausus: Det är ett 
brott att plundra, förslava eller döda sin medmänniska; följaktligen är den koloniserade 
ingen medmänniska.”21 Som representant för en överlägsen civilisation/ras skulle den vite 
mannen styra de mindervärdiga kulturerna/raserna som gärna beskrevs som primitiva 
barbarer eller vildar. Uttrycket ”den vite mannens börda” handlar om ”den vite mannens” 
uppdrag och ansvar att ”civilisera” och ”utveckla” resten av världen. Det var inte bara en 
rätt utan en plikt. Enligt den socialevolutionistiska klassifikation av människor, som man  
bl a använde på flera internationella utställningar i USA i slutet av 1800-talet och i början 
av 1900-talet, kunde jordens befolkning - uppdelad i stigande, socialevolutionistisk 
ordning - beskrivas som: savages, barbarians, civilized och till sist enlightened. Självklart 
ansågs då den vite euroamerikanske mannen vara det mest typiska exemplet på den 
sistnämnda kategorin, högst upp på evolutionstrappan. Urbefolkningar stod enligt dessa 
system allra längst ned. Utställningarnas budskap var att man nu nått höjden av utveckling, 
i och med de vetenskapliga och teknologiska framstegen. 22 
     Många kopplar dessutom kolonialismen till den industriella kapitalismens utveckling. 
Kolonialismen handlade också om andra saker än de ideologiska, inte minst en reell eller 
fantiserad tillgång på råvaror (och billig/gratis arbetskraft), d v s möjligheter till ekonomisk 
exploatering. Dessutom behövde den europeiska kapitalismen nya områden och marknader 

                                                 
20 Spivak 1999, s. 269f.  
21 Sartre 1969, s. 14 
22 Mathé 1999, s. 54ff. Egen ko mmentar: Nutida ofta använda begrepp som ”första världen” och ”tredje 
världen” frammanar också bilden av en hierarkisk trappa med ”första världen” längst upp på ”vinnarplatsen”. 
Urbefolkningarna återfinns – som vanligt – längst ned på förlorarnas plats: den s k ”fjärde världen”. 
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för att kunna expandera, och bli av med sitt överskott av människor och varor. (Intressant 
är att de stora investeringar som gjordes av de europeiska kolonialmakterna vid sekelskiftet 
dock inte alls hamnade i Afrika, utan i USA.) De främsta faktorerna till ”huggsexan” 
mellan Europas stormakter som satte igång på allvar efter Berlinkonferensen 1884-85 var 
interna faktorer (t  ex några av de saker som redan nämnts men även bl a prestige) men 
Afrika blev drabbat. Gemensamt för hela det ”koloniala projektet” var en sak till: 
användningen av våld för att driva igenom sin vilja. (Trots de tankar om ”mänskliga 
rättigheter för ursprungsbefolkningen” som togs upp under konferensen.) 23 Sedan går det 
undan vad gäller det ”euroimperialistiska äventyret”24: 1914 kontrollerade Europa 85% av 
världens yta.25 I Afrika var bara två nationer fortfarande fria: Etiopien (Abyssinen) och 
Liberia. En förklaring till Etiopiens lyckade motstånd var enligt historikern A. Adu Boahen 
att man hade tillgång till moderna vapen, till skillnad från de flesta andra afrikanska 
länder.26  
 
Ashis Nandy väljer att tala om en andra form av kolonisation. Det handlar då om att 
”kolonisera medvetandet” hos individer i ”tredje världen”, att påverka dem psykologiskt, 
mentalt och kulturellt, d v s detta slags kolonialism handlar inte om att annektera eller ta 
över landområden etc. Han talar om ”kolonialismens kultur” som ett sätt att kontrollera 
oliktänkande. Nandy menar han att detta sker både i nutid, och har skett historiskt, genom 
att förändra de kulturella prioriteterna, att få de koloniserade att acceptera nya sociala 
normer och kognitiva kategorier. Västerlandet förändras sålunda från en geografisk och 
tidsbestämd enhet till en ”psykologisk kategori”: ”Västerlandet finns nu överallt, både 
inom västerlandet och utanför; i strukturer och i medvetanden”.  
     Nandy menar att den moderna kolonialismen var så framgångsrik genom dess ”förmåga 
att skapa världsliga hierarkier som var oförenliga med den traditionella ordningen”. Han 
talar om den västerländska världsåskådningens hierarkiska struktur där människan står 
över det ickemänskliga och det ”undermänskliga”, det maskulina står över det feminina, 
det moderna/progressiva över det traditionella/primitiva och det utvecklade över det 
underutvecklade etc. Nandy talar främst om situationen i Indien, men hans iakttagelser kan 
säkert gälla de flesta av de forna kolonierna. Denna definition av kolonialism gör, enligt 
vår mening, att gränsen mot imperialism (och neokolonialism) blir än mer otydlig, inte 
minst mot det som kallas kulturimperialism. Det är en kolonialism som – tvärtemot de 
vanliga föreställningarna om kolonialism som något avslutat - aldrig tar slut tycks det. Det 
låter som om skadan redan är skedd, och att det inte finns någon återvändo. ”Fienden” 
finns ”internaliserad” i våra psyken. En intressant iakttagelse som Nandy gör är att den mer 
”dolda” kolonialismen, den ”inre förändringen” är farligare och mer bestående. Det 
handlar dessutom om en kolonialism som ofta är omedveten. Svårigheterna som Nandy ser 
är att man i alla tolkningar av kolonialismen är fast i västerländska föreställningar . Väst 
skapade inte bara den moderna kolonialismen utan påverkar även tolkningarna. Även som 
”oliktänkande” är man  lika snärjd, förutsägbar och kontrollerad: ”Även en konventionell 
antikolonialism kan bli till en ursäkt för kolonisationen av medvetandet. /…/ Det är i dag 
möjligt att välja ett icke-väst som i sig konstruerats av västerlandet.”27 Mardrömslik mental 
ofrihet – kolonialism i modern tappning! 
 
 

                                                 
23 Se t ex Boahen 1990, s. 12ff.; Boahen 1989, s. 26ff. 
24 Hall 1999b, s. 91. (Citerar Mary Louise Pratt.) 
25 Said 1995, s. 40.  
26 Boahen 1989, s. 56. 
27 Nandy 1999. 
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Imperialism 
 
Imperialism handlar om att en nation utövar inflytande över andra länder, och ofta om 
ekonomiskt utnyttjande som skapar beroende. Det kräver inte alltid en kolonisering av 
ett område, utan är en slags modern form av kolonialism. 28 Men ofta ”sammanfaller” 
kolonialism och imperialism, inte minst under 1800-talet. Sambandet är tydligt, inte 
minst då de stora kolonialmakterna även ofta var imperier, särskilt tänker man här på 
det brittiska imperiet. Artonhundratalets kolonialism kan också kallas ”en klassisk 
imperiekultur”. Imperialism, och imperier, verkar främst handla om expansion av makt. 
En av imperialismens ideologiska förutsättningar är att den västerländska kulturen är 
överlägsen alla andra kulturer. Said menar att den direkta kolonialismen i stort sett har 
upphört i vår tid, men att imperialismen dröjer sig kvar ”där den alltid har funnits, i en 
sorts allmän kulturell sfär, men också i specifika, politiska, ideologiska, ekonomiska 
och sociala verksamheter”. 29 ”Västerlänningarna har visserligen i fysisk mening lämnat 
sina gamla kolonier i Afrika och Asien men de har behållit dem, inte bara som 
marknader utan också som lokaliteter på den ideologiska karta som de fortfarande 
bestämmer över i moralisk och intellektuell mening.” 30 
 

Neokolonialism 
 
Neokolonialism är en slags ”modern imperialism”. Till skillnad från den ”gamla 
kolonialismen” behöver man i den neokoloniala världen inte annektera eller ta över 
landområden, utan länder styrs indirekt genom olika slags maktutövning, inte minst på det 
ekonomiska planet. Enligt Spivak är det en stor skillnad mellan kolonialism och 
neokolonialism. Det är inte bara kolonialism ”en gång till”. Neokolonialism är en 
kolonialism som är mer ekonomisk och mindre territoriell.31  
    Neokolonialism är till skillnad från kolonialismen inte nödvändigtvis nationsbunden (i 
koloniala relationer var det tydligt vilken nation som var kolonisatör och vilken som var 
koloniserad) och används ofta lite mer löst kopplat till ”marknaden”, ojämlika handels-
regler, bistånd etc. Men självklart finns det vissa nationer som är mer ”neokoloniala” än 
andra (ofta de gamla kolonialmakterna), man kan t ex tänka på Frankrikes intressen i 
Afrika. I ett nummer av tidskriften Le nouvel observateur från maj 2005 hade man på 
omslaget en rubrik som i översättning lyder: ”Håller Frankrike på att förlora Afrika?” 
Sanslöst – och avslöjande - när man betänker att den koloniala tiden allmänt anses vara 
avslutad. Vad speglar då detta, om inte en ytterst stark längtan efter att fortfarande ha ett 
inflytande i de forna kolonierna, att fortfarande få vara ett ”kolonialimperium” – en ”stor 
nation”. Frankrike verkar inte ens vilja dölja detta utan ingriper gång på gång i de forna 
koloniernas inre angelägenheter, och påverkar situationen där mer eller mindre direkt. 
(Tchad, Elfenbenskusten etc.)  
     Som vi ska förklara närmare i teoridelen i kapitel fyra, så är (post)kolonialism inte 
något avslutat. Inom postkolonial teori anser man att ordet kolonial eller postkolonial ”inte 
refererar så mycket till en tidsperiod som till ett tillstånd, eller en mekanism som alltjämt är 
aktiv . På så sätt åskådliggör begreppet att imperialism och olika varianter av den 
fortfarande är en realitet. Även om de tidigare kolonierna blivit självständiga är de på 

                                                 
28 Loomba 1998, s. 5ff. 
29 Said 1995, s. 42. 
30 Said 1995, s. 61. 
31 Spivak 1999, s. 269f.  
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många sätt undertryckta, bl a inom en ständigt mer globaliserad ekonomi.”32  Said 
poängterar följande: 
 

Viktigare än det förflutna i sig är alltså dess betydelse för de kulturella attityderna i nuet. Av 
skäl som till en del finns inbyggda i imperiets verklighet har de gamla motsättningarna 
mellan kolonisatör och koloniserad återuppstått i form av det som ofta kallas nord-syd-
konflikten.33 

 
I förlängningen av denna diskussion kan man också nämna den kritik som finns mot hela 
”biståndssystemet”, som vissa anser ha starka inslag av kolonialism eller imperialism, t ex 
antropologen Thomas Hylland Eriksen som talar om bistånd som mental imperialism och 
freds- och utvecklingsforskaren Maria Eriksson Baaz som i biståndspraktiken ser rester av 
en kolonial ideologi.  34 Genom de neokoloniala strukturerna fortsätter resursöverföringen 
från ”Syd” till ”Nord”. Biståndssystemet ingår i, och upprätthåller, ett orättvist ekonomiskt 
system i världen, som bl a kännetecknas av ojämlika handelsregler för Nord och Syd. De 
forna kolonierna ges – ofta ineffektivt eller t o m skadligt – bistånd anser dessa kritiker, 
istället för att få chansen till en jämlik roll på världens ekonomiska arena. Biståndet 
fungerar då som en slags ”glasyr” som döljer verkligheten, och får Nord att döva sitt 
samvete. Västerlandets ansvar och inblandning i världsordningen osynliggörs. Kan man     
t o m se biståndet som en modern/neokolonial variant av den koloniala tanken om ”the 
white man’s burden”? Istället för gamla tiders kolonier har vi nu vad som vi – lite 
utmanande – väljer att kalla ”biståndskolonier”, ett exempel är Sveriges mycket aktiva 
engagemang i Tanzania. Är inte det ett sätt att (åtminstone försöka) ”omforma” ett land? 
(Omformning var som vi minns ett av kännetecknen för kolonial praktik.) Det handlar i 
alla fall tveklöst om att ha ett mycket starkt ekonomiskt (och politiskt) inflytande i ett 
främmande land. Kommer man som svensk till Tanzania så känns det att Sverige har ett 
mycket större inflytande där än vad ett mycket litet land långt borta i Europas nordliga 
hörn ”borde” ha (av naturliga skäl) för ett land i östra Afrika. I stort sett alla känner till 
Sverige och inte minst Sida. Biståndet verkar vara Sveriges enda chans att vara en ”större” 
nation än det verkligen är, åtminstone i de utvalda ”programländerna”. (Förutom Tanzania 
kan man tänka på länder som Vietnam och Nicaragua bl a.)       
     Bilden av ”det goda biståndslandet i Norr” problematiseras sällan. Men det är intressant 
att fråga sig om de nya idéerna kring ”utvecklingssamarbete”, ”partnerskap”, ”dialog”, 
”empowerment” etc gör en skillnad i verkligheten, eller bara i teorin? Är biståndsdiskursen 
nya ”modebegrepp” ett sätt att skyla över verklighetens ojämlika maktstrukturer? Vilka 
sanningar tar man på Sida för givna? Hur ser man på maktrelationen mellan biståndsgivare 
och biståndstagare? Vem har tolkningsföreträde när det gällde att beskriva verkligheten, 
Nord eller Syd?  
 
Sverige i ett kolonialt, postkolonialt och neokolonialt sammanhang 
 
Det finns människor som förnekar att Sverige har ett kolonialt förflutet, eller som 
åtminstone förringar Sveriges roll i skuggan av de ”stora” kolonialmakterna.35  Det är en 
nedtystad del av vår historia, även om de flesta lär känna till den svenska kolonin Saint 
Barthélemy. Men slavhandeln där uppmärksammas knappast så mycket som den borde.  
Man verkar oftare se denna västindiska koloni som en exotisk kuriositet, än som en del i ett 
ekonomiskt och politiskt kolonialt projekt som byggde på förhoppningar om att få del i den 
                                                 
32 Farsethås [2006-01-09] 
33 Said 1995, s. 51. 
34 Hylland Eriksen 1995b; Eriksson Baaz 2005. (Mer om Hylland Eriksen och Eriksson Baaz i kapitel fyra.) 
35 T ex f d kulturministern Marita Ulvskog, se kapitel 5, s.44. 



14  

lukrativa slavhandeln. Att Gustav III försökte göra Saint Barthélemy till ett slavhandels-
centrum är en mindre känd sida av ”tjusarkonungen”!36 
     Lasse Berg  har i sin bok När Sverige upptäckte Afrika ett kapitel som heter ”Sverige 
försöker bli kolonialmakt och idka slavhandel på Guldkusten”. Här beskrivs hur Sverige 
byggde fästningen Carolusborg för över 300 år sedan. Denna borg byggdes för slavhandel: 
”Svenska Afrikakompaniet” ville också ha en del i den lukrativa triangelhandeln mellan 
Europa, Afrika och Amerika. Numera kallas borgen Cape Coast Castle och landet har bytt 
namn till Ghana. Tillsammans med en annan slavborg – Elmina – har Cape Coast Castle 
”förklarats som ett ’World Heritage Monument’, ett i hela mänsklighetens intresse skyddat 
kulturarv”. Forten är numera stora turistattraktioner.37  
    Sveriges koloniala ambitioner under 1600-talet måste betecknas som misslyckade, 
åtminstone i Afrika. År 1630 grundades kolonin ”Nya Sverige” i Nordamerika av svenskar, 
i det som nu är delstaterna Delaware och Pennsylvania. Kolonin förlorades dock till 
holländare redan år 1655. 38 Att Sverige inte blev en framgångsrik kolonialmakt och 
slavhandelsnation kan hur som helst inte skyllas på bristande intresse! Trots den högst 
begränsade ”framgången” – i alla fall i jämförelse med andra nationer - kan man inte säga 
att Sverige stått utanför kolonialism och slavhandel.  
 

Slavhandel har existerat i Sverige, och svenskar har varit inblandade i denna handel vid ett 
flertal tillfällen i historien, direkt eller indirekt. 
  Kung Gustav III gav Västindiska kompaniet (där han var störste aktieägaren) rättighet att 
"köpa" slavar i Västafrika och använda ön Saint-Barthélemy  som tullfri hamn för vidare 
export. Dessa slavar fraktades med skepp med hissad svensk örlogsflagg till sina mål, och 
tusentals slavar förvarades periodvis i särskilda slavbodar på Saint-Barthélemy i väntan på 
export. 
    Detta var i slutet av 1790-talet, då europeisk opinon var emot slavhandel. Sverige förbjöd 
först 1813 slavhandel på sin koloni i Västindien, och slaveriet där avskaffades inte förrän 1847, 
fjorton år senare än i USA:s nordstater och England.39 
 

Denna nedtystade historia gäller även den ”mer framgångsrika” skandinaviska 
kolonialmakten Danmark, något som uppmärksammats i den danska dokumentärserien 
Slavarnas släkt som sändes i Sveriges Television under sommaren 2005. I denna serie 
intervjuades ättlingar till slavar i både Danmark och Sverige.40  
 
Antologin  Sverige och de Andra: Postkoloniala perspektiv 41, innehåller en samling 
ganska disparata essäer som har det gemensamt att de placerar Sverige i ett postkolonialt 
sammanhang. Vår självbild är ju inte ”kolonialmaktens”, utan snarare ser vi oss som 
stående utanför den koloniala historien. Här krackelerar den bilden. Raoul J. Granqvist, 
professor i engelska som skrivit mycket om postkolonial litteratur och kultur i Afrika,  
beskriver ett stycke svensk ”kolonialhistoria” och visar att svenskar – sjömän, militärer och 
missionärer - var inblandade i exploateringen av Kongo. Skandinaver dominerade 
navigationen på Kongofloden, och möjliggjorde den belgiska erövringen, (det ”leopoldska 
skräckvälde” som skildrats av Joseph Conrad i ”Mörkrets hjärta” och av Adam Hochschild 
i ”Kung Leopolds vålnad”).42 Vår egen inkonsekvens blir också tydlig när Mekonnen 

                                                 
36 Den svenska slavhandeln . [2005-11-12] 
37 Berg 1997, s. 44-60. 
38 Nya Sverige [2005-11-12] 
39 Den svenska slavhandeln  [2005-11-12] 
40 Slavarnas släkt del 1: Okända rötter; sändes 2005-06-19.  
    Slavarnas släkt del 2: Brobyggarna ; sändes 2005-06-26. 
41 Faye & McEachrane 2001. 
42 Granqvist 2001. 
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Tesfahuney – som forskat mycket kring migration och rasism - i essän ”Globaliserad 
apartheid: Fästning Europa, migration och synen på de Andra” frågar sig varför vi svenskar 
har en så romantiserad bild av våra egna utvandrare (t ex skildringen i Mobergs ”Utvand-
rarna”) medan dagens internationella migration skildras på ett mycket mer negativt sätt. 
Kristinas hårda levnadsvillkor är tydligen lättare att ta till sig än dagens migranters 
utsatthet. Tesfahuney menar att den hotbild av ”invasion” till Nord från Syd som finns i 
dagens Europa är betydligt överdriven, och försöker se vad det finns för syfte med 
liknande hotbilder. En anledning kan enligt honom vara att osynliggöra att Västs 
ekonomiska politik utgör ett hot mot möjligheterna för stora delar av världens befolkning 
att livnära sig ens på basnivå.43 Här ser vi alltså en diskussion om globalisering, migration 
och ekonomisk politik som absolut känns relevant i detta sammanhang, en koppling till den 
(postkoloniala) kritik som framförs mot dagens biståndspolitik. Vem hotar egentligen 
vem? Vad osynliggörs, och varför? 
      I en text av Michael Mc Eachrane, forskare i filosofi, som tar upp Artur Lundkvists 
rasromantiska, primitivistiska lyrik behandlas också frågor kring rastänkande, ”svarthet”, 
Afrikabilden mm. Inte minst intressant är kopplingen mellan upplysningen, modernism och 
rastänkande – han visar bl a att exotismen inte alls är en motsats till rasism, tvärtom. 44 Att 
västvärldens historieskrivning lider av en inre splittring nämner även litteraturvetaren Moa 
Matthis i sin essä, och kallar det ”en schizofren diskurs där upplysning och rasism, 
modernitet och folkmord, individualism och slaveri flyter fram i parallella fåror i 
beskrivningen av västvärldens bidrag till historien – och aldrig mötas de tu”. 45  
 
Kolonialism, imperialism och neokolonialism är till syvende och sist olika namn för något 
som i grunden kan ses som en liknande företeelse: maktstrukturer som tillåter ett 
utnyttjande av andra människor för att gynna ens egna behov. I slutet av 1800-talet 
grasserade socialevolutionistiska och socialdarwinistiska46 idéer som värst – ideologier 
som kunde legitimera en expansiv, aggressiv kolonialism. Kolonisatörerna inbillade sig att 
de gjorde ”de primitiva folken” en tjänst - på detta sätt fick dessa kontakt med en 
”civiliserad, kristen kultur” - med Bibeln i den ena handen och svärdet i den andra! Detta 
gällde inte enbart de europeiska kolonialmakterna. I detta sammanhang bör man påminna 
sig att Amerika har en historia som ockupationsmakt gentemot urbefolkningen  
– indianerna – som också gav upphov till liknande behov av ”samvetsbefrielse” vad gällde 
förtrycket av indianerna, eller ”vildarna” – savages -  som de gärna kallades. Om inte 
Europa och Amerika hade sett sig själv som ”världspyramidens topp” så skulle vi bl a ha 
sluppit detta: 

 
… 15 miljoner afrikaner förslavade och deporterade till Amerika. Hela Karibiens befolkning 
utraderad. Amerikas ursprungsbefolkning reducerad till en eländig spillra – i Nordamerika från 
cirka 7 miljoner till 250 000. Språk, kulturer, livsformer grymt och spårlöst utstampade. Högt 
utvecklade samhällen sönderslagna och hänvisade att tigga vid västmakternas dörr.47 

 
Om man begrundar den sista meningen så inser man hur omöjligt det är att bortse från 
biståndets koloniala arv.  

                                                 
43 Tesfahuney 2001. 
44 McEachrane 2001. 
45 Matthis 2001, s. 56. 
46 ”Begreppet ’socialdarwinism’ måste i stor utsträckning tillskrivas Spencer, och det var faktiskt han och 
inte Darwin som införde tesen om survival of the fittest (Spencer 1866).” (Hastrup & Ovesen 1982, s 80f.) 
47 Jonsson 2005, s.4f.   
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3. Metod 
 
I detta kapitel kommer vi att motivera och diskutera vårt val av metod för undersökningen. 
Vi har valt att göra en kvalitativ textanalys, en idé- och ideologianalys av Sidatexter om 
kulturbistånd. Den postkoloniala teorin finns hela tiden med som en teoretisk och analytisk 
bas.  
 

Textanalys 
 
Vi har valt att göra en textanalys. Att det blir en textanalys är på ett sätt ganska naturligt då 
de institutioner vi ska undersöka producerar oerhört mycket text och material kring/om sin 
verksamhet i form av policies, strategier, utredningar, uppdrag, beslut, seminarietexter, 
utvärderingar osv. Verksamheten är på ett sätt väldigt reglerad med uppdrag från regering 
och riksdag som Utrikesdepartementet, Kulturrådet och Sida ska utföra. Genom textanalys 
hoppas vi kunna svara på frågan om vilken bakomliggande, icke uttalad ideologi som finns 
i dessa uppdrag och i synen på kultur och kulturbistånd.  
 
Det finns olika sorters textanalyser: 
1. Innehållsanalys: Mestadels kvantitativ metod, man räknar förekomst av ord, ordklasser. 
Det manifesta i texten räknas. Genom den här metoden kan man bl a följa hur begrepp 
förändras i tiden och se värderingar i ord. 
2. Argumentationsanalys: En ”närsynt” analys, den bryr sig inte om i vilket sammanhang 
texten förekommer. Försöker svara på frågan: Vad argumenteras för? Finns det logisk 
koherens (det får inte finnas motsägelser)? Hur används retorik? 
3. Diskursanalys: Sammanhangsintresserad. Kopplad till olika samhällsvetenskapliga 
teorier. Hur skapas olika föreställningar? Vad är tillåtet att säga? Vilka är tillåtna att säga 
detta? Intresserar sig för ekonomiska intressen och maktanspråk vid skapandet av 
diskursordningar. 
4. Idé- och ideologianalys: Sammanhangsintresserad. Vilka ideologier kan finnas i till 
synes neutrala och objektiva dokument som vetenskapliga dokument? Hur ändrar sig 
exempelvis partiprogram över tiden?  
5. Lingvistisk textanalys: Kartläggning av textens syntax, metaforer, ordval, empati-
markörer etc. Man räknar och värderar det räknade hermeneutiskt, det är alltså en 
blandning av kvantitativa och kvalitativa metoder.48  
 
Det skulle även ha varit möjligt och intressant att välja metoder som intervjuer eller 
enkäter i vår undersökning. Det skulle troligen ha gett fördelen att få större direktkontakt 
med Sidas personal, och kanske skulle det ha kunnat ge oss en annan inblick i organisa-
tionen. Vi kan tänka oss att den bild av Sida som gärna framträder i vår uppsats, bilden av 
”monoliten Sida”, skulle ha kunnat förändras om vi hade använt dessa metoder. Det skulle 
troligtvis ha gett en mer nyanserad bild av Sida, med fokus på dess personal som varande 
mer eller mindre medvetna om postkolonial problematik etc. Nu har vi ändå valt metoden 
textanalys. Vi tycker att den metoden är tillräckligt givande att använda för att svara på 
våra frågeställningar. Fördelen med denna metod är bl a att det kan antas vara lättare att se 
på Sidas officiella kulturbiståndsdiskurs, och organisationens samlade hållning, i de 
dokument som publicerats, hellre än att fokusera på de individuella varianter av denna 

                                                 
48 Bergström & Boréus 2000, s. 19ff, 44ff, 89ff, 157, 222. 
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diskurs som snarare skulle framträda i intervjuer samt enkäter. Men självklart är detta 
metoder som skulle kunna vara intressanta att använda vid fortsatt forskning i ämnet.  
 

Idé och ideologianalys 
 
De analysmetoder som bäst passar vårt ämne anser vi vara diskursanalys och idé- och 
ideologianalys. Efter att ha övervägt metodernas olika för- och nackdelar valde vi att göra 
en idé- och ideologianalys. En sådan analys passar särskilt då vi är intresserade av att se 
kontext och sammanhang. Vi är dessutom intresserade av den ibland medvetna, men ibland 
även omedvetna - eller t o m dolda - ideologi som kan finnas i Sidas till synes neutrala 
dokument. Idé- och ideologianalys kan passa när vi ska studera Sidas uppdrag bakåt i 
tiden, myndighetens ”historiska arv” och vid en granskning av den förändring som skett 
vad gäller idéer kring bistånd på kulturområdet. Det handlar om ett språkbruk som har 
förändrats mycket genom åren. 49  
 
Vår idé- och ideologianalys kommer främst att ske på postkolonial teoretisk grund. När det 
gäller idé och ideologi har vi också inspirerats av Ricoeurs beskrivning av ideologins olika 
funktioner (se mer om detta nedan). Vi använder postkolonial teori för att göra en idé- och 
ideologianalys av Sidatexter om kulturbistånd. Vi fokuserar på språkbruk och retorik kring 
kulturbiståndsverksamheten, och även om vi valt att inte göra en diskursanalys kommer vi 
ibland att använda oss av begreppet diskurs.  ”Diskurs kan förstås som ett visst sätt att tala 
om och förstå världen och bidrar till att konstruera identiteter, sociala relationer samt 
betydelsesystem.”50 I denna uppsats har vi valt att göra en idé- och ideologianalys. Vi är 
medvetna om att det skulle ha kunnat vara givande att istället göra en diskursanalys. 
Diskursanalysen ligger inte långt borta har vi ofta känt, och skulle också passa detta 
uppsatsämne. Det är ett medvetet val från vår sida att inte göra detta, men det är närmast 
oundvikligt att vi ändå måste använda begreppet diskurs då vi t ex talar om Sidas kultur-
biståndsdiskurs. Inget annat begrepp än just diskurs beskriver lika bra vad det handlar om. 
Detta gör vi alltså utan att gå djupare in i diskursanalysens alla specia lbegrepp och 
speciella metoder för analys. Vi anser alltså att vi kan använda begreppet diskurs utan att 
göra en renodlad diskursanalys. Begreppet diskurs är även relevant och användbart vid en 
idé- och ideologianalys.  
 
Vi har valt att göra en kvalitativ textanalys. Samhällsvetenskaplig textanalys handlar ofta 
om begreppet makt. Gemensamt är undersökandet av hur texter speglar, reproducerar och 
ifrågasätter makt. Enligt Steven Lukas har makten tre dimensioner: 
1. Makten är synlig och visar sig när politiska beslut fattas. 
2. Maktutövningen visar sig på så sätt att vissa frågor inte alls kommer upp på 

dagordningen. 
3. Makten över tanken, man får folk att agera och tänka i en viss riktning.51 
 
I denna uppsats vill vi undersöka hur denna makt kan uttrycka sig i kulturpolitiken på 
biståndsområdet. Vi väljer att fokusera på idéer, ideologi, retorik och språkbruk. Här 
uttrycks makt genom t ex tolkningsföreträde och definitionsrätt. I undersökningen har vi 
försökt se dokumentens underliggande värderingar och ideologi. Vi har även inspirerats av 
sociologiprofessorn Tim Mays formulering: 

                                                 
49 T ex från ”u-hjälp” till ”utvecklingssamarbete”. 
50 Hedemark & Hedman 2002, s. 55. 
51 Bergström & Boréus 2000, s.13 
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Vad människor bestämmer sig för att registrera styrs av beslut som är relaterade till sociala, 
politiska och ekonomiska förhållanden…. /…/ Dokument kan vara lika intressanta på grund av 
det som de utelämnar som det de innehåller. De är inga rena avspeglingar, utan konstruerar 
också den sociala verkligheten och vissa versioner av händelserna.52  

 
Vi har alltså utgångspunkten att texter aldrig kan kallas ”neutrala”, och inte är oberoende 
speglingar av verkligheten Vi försöker dessutom placera dokumenten i en social och 
politisk kontext. Vår egen roll som ”läsare” kan inte heller sägas vara ”neutral” eller 
”objektiv”. I en viss mening kan man se det som att vi själva konstruerar den diskurs som 
vi undersöker.53 Vi väljer t ex de delar som vi finner relevanta och utesluter andra. 
Dessutom har vi den speciella uppgiften som beskrevs ovan att försöka se vad som 
utelämnas. Här är mycket baserat på vår egen förförståelse och tolkning. Uppsatsämnet, 
särskilt i kombination med den postkoloniala teori som vi använder, är till sin natur alltför 
politiserat för att kunna undgå våra subjektiva värderingar.  
       Det är på ett sätt problematiskt att använda postkolonial teori när vi som skriver  
denna uppsats är födda i ett rikt land i Västeuropa. Bör vi som vita, (relativt sett) rika och 
välutbildade västerländska kvinnor över huvud taget använda oss av postkolonial teori? 
Det kan ge ett trovärdighetsproblem. Kan vi verkligen ha ett omvänt perspektiv? Kan vi     
t ex se på Sverige och den svenska självbilden tillräckligt mycket ”utifrån”? Här ser vi en 
grundläggande problematik som är aktuell i nästan all kvalitativ forskning: svårigheten att 
finna den rätta balansen mellan närhet och distans. Till vårt försvar kan vi bara säga att det 
i denna undersökning handlar om en analys av texter, främst Sidatexter, som producerats i 
en svensk kontext. Det är berättelser och beskrivningar av verkligheten som Sida m fl ger 
som vi analyserar. Vårt fokus är inte ”verkligheten” utan den retorik och ideologi som 
framträder i dessa texter. Vi tycker dessutom inte att den postkoloniala teorin bara ska 
reserveras för forskare med ursprung i Syd. Den är, enligt vår mening, användbar för alla 
som är intresserade av makt- och rättvisefrågor. 
 
När man använder en hermeneutisk, tolkande metod är det viktigt att – så gott man kan - 
analysera sin egen förförståelse. Det är självklart så att vår tolkning påverkas av vår egen 
etnocentrism, våra fördomar samt vår politiska hållning. Vi är formade av våra specifika 
erfarenheter i livet, varför tolkningen knappast skulle kunna bli densamma om någon 
annan skulle ha gjort en liknande undersökning. Förförståelsen fungerar som ett ”filter” 
genom vilket man ser, tolkar och förstår världen. Det viktiga är att man försöker ha en 
medvetenhet om detta ”filter”, sin förförståelse, och sedan utifrån detta försöka arbeta med 
en tillräcklig analytisk distans eller medvetenhet. En nackdel som vi kan se i arbetet med 
tolkningen av materialet är att vi har politiska idéer som till stor del överensstämmer. Det 
skulle säkert ha blivit en mindre ensidig analys, och funnits en större öppenhet för 
alternativa tolkningar, om vi hade haft helt olika politiska åsikter, och därigenom mer 
differentierade ”filter” genom vilka vi ser på världen. Problemet med att ha liknande 
uppfattningar och synsätt är att man kan förstärka varandras gemensamma fördomar.54  
       Vi kan bara kort nämna att det i de delar av vår förförståelse som är särskilt relevanta i 
arbetet med denna uppsats ingår egna observationer av biståndsarbete, t ex har en av oss 
besökt en släkting som arbetade flera år som biståndsarbetare i Tanzania och en annan av 
oss varit med på en Sidafinansierad studieresa till Indien som innehöll besök hos olika 
organisationer, NGOs55, som främst arbetade med olika kvinnoprojekt av vilka många 
byggde på ”egenmakt”: man skapade egna banker, utbildade pumpmekaniker osv. 
                                                 
52 May 2005, s. 220.  
53 Jfr Frenander 2005, s. 27 
54 Jfr Repstad 1999, s. 104. 
55 Non-governmental organizations  
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Självklart bygger vår förförståelse vid undersökningen av Sidas (kultur)bistånd på dessa, 
och andra, erfarenheter som vi fått vid vistelser i Afrika och andra delar av den s k ”tredje 
världen”. Inte minst kan det ha påverkat tolkningen och analysen att en av oss varit mycket 
i Afrika (främst Tanzania), samt haft långvarig och nära kontakt med afrikaner. Men ska 
man försöka inta ett omvänt perspektiv kan det ju vara en fördel att åtminstone ha lite av 
en ”double vision” – en insikt i både det svenska och det afrikanska. (Även om vi med 
detta inte vill påstå att denna insikt är särskilt stor eller total.) Eftersom vi båda är födda i 
Sverige, av svenska föräldrar - och åtminstone i barndomsåren vuxit upp i en relativt 
etniskt och kulturellt homogen svensk kontext - är det nog omöjligt att inte främst ha ett 
svenskt perspektiv på världen, hur postkolonialt medveten man än må tro sig vara. Men för 
det behöver inte detta svenska perspektiv vara något alltigenom statiskt och oföränderligt.  

Ricoeur om ideologi 
 
Ideologi har enligt den franske filosofen Paul Ricoeur både en negativ och en positiv sida, 
både en konstruktiv och en destruktiv roll. 56 Ricoeur tar upp tre olika sätt att se på 
ideologi:  
• Ideologi som förvrängning 
• Ideologi som maktlegitimering 
• Ideologi med en integrativ funktion.57 
 
Ricoeur har inte formulerat dessa funktioner själv, utan hämtat dem hos andra tänkare. 
Man skulle kunna säga att det unika som Ricoeur gör är att sammanställa dessa tre olika 
funktioner. Han tycker att alla tre funktionerna är relevanta att ta upp, var för sig är de 
alltför begränsade.  
    Den första synen på ideologi hör ihop med Marx’ idéer. Den passar väl ihop med vår 
utgångspunkt att granska Sidas ideologi på ett kritiskt sätt. Här har man som grund för 
ideologianalys en misstro (suspicion). Ricoeur talar t o m om att använda misstron som ett 
verktyg eller vapen. 58 Marx kopplar – inte helt oväntat – ideologi som ”systematisk 
förvrängning” till klassamhället, där den styrande klassen har en viss ideologi som sedan 
kommer att dominera samhället. Det finns enligt denna syn en motsättning mellan ideologi 
och samhällelig praxis. Gapet mellan ideologi och praktik kommer vi att skriva en hel del 
om i uppsatsen, men vi väljer dock att lämna tankar kring ”klass” utanför vår kritiska 
granskning av Sidas (kultur)biståndsideologi. Det blir ingen renodlad marxistisk 
ideologianalys! Med ett postkolonialt perspektiv dyker frågor kring makt och en orättvis 
fördelning av resurser ändå upp, inte minst då bistånd handlar om relationen mellan fattiga 
och rika länder och en global orättvisa. När man ser gapet mellan retorik och praktik i 
världspolitiken (inkl. biståndspolitiken) är det inte utan att man instämmer med Marx’ idé 
att man bör ha misstro (suspicion) som utgångspunkt (eller vapen) vid en analys av 
ideologier, t ex biståndsideologin. Detta har vi som sagt tagit fasta på, även om det inte 
alltid är uttalat. En ”vanlig kritisk” analys kan ju även den sägas vara grundad i ett slags 
misstro. Även postkolonial teori kan dessutom i högsta grad sägas ha detta kritiska 
förhållningssätt till ideologier, eftersom hela Västvärldens koloniala och neokoloniala 
ideologi – både historiskt och i nutid - granskas med misstro och kritiska ögon. Den 
kritiska granskningen gäller även sådant som Västvärldens ”humanism”, där gapet mellan 

                                                 
56 Ricoeur 1986, s. 1. 
57 Frenander 2005, s. 25.  
58 Ricoeur 1986, s. 255. 
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ideologi/retorik och praktik ofta är skrämmande stort. Här påminns man om ideologins 
”dubbelhet” som Ricoeur nämner.  
  
Ricoeur tycker att ideologi som förvrängning också måste relateras till ideologins mindre 
negativa funktioner. Förvrängningen beskriver inte hela bilden. Han hämtar idéer kring den 
andra funktionen maktlegitimering från sociologen Max Weber. Här är utgångspunkten 
inte främst marxismens misstro, utan sociologins mer ”neutrala” eller ”värderingsfria” 
(value-free) syn på ideologi. ”Ideology must bridge the tension that characterizes the 
legitimation process, a tension between the claim to legitimacy made by the authority and 
the belief in this legitimacy offered by the citizenry.”59 Ideologins andra funktion handlar 
alltså om att överbrygga detta gap. (Här låter det ändå i våra öron som att en viss, men 
kanske ”mildare” form av, misstro ändå är grunden för legitimeringsbehovet. Men det 
kanske visar, som Ricoeur även påpekar, att funktionerna delvis hänger ihop. Ideologi som 
maktlegitimering borde ju även vara intressant för marxister kan man tycka.) 
     Ideologins tredje funk tion, den integrativa, har Ricoeur hämtat från antropologen 
Clifford Geertz. Det här kan man säga är den mest positiva beskrivningen av ideologi, och 
här är utgångspunkten varken ”misstro” eller ”neutralitet”/”värderingsfrihet” utan en vilja 
att ”samtala” (converse). Här ser man på ideologi med ett slags positiv ”välkomnande”, 
”tolkande” attityd, grundat i en vilja att förstå en grupps värderingar utifrån deras egen 
självförståelse. Den integrativa funktionen av ideologi hänger samman med att ideologi 
ingår som en del i samhällets ”symboliska system”. Ideologin har sin funktion som ett 
”kulturellt system”. 60  
 
Trots att dessa olika ”roller” kan verka helt väsensskilda, finns det vissa samband. Som 
Ricoeur förklarar kan man inte ha en ”förvrängd” ideologi från början, utan det förutsätter 
en annan form av ideologi som sedan ”förvrängs”. 61 Vi tycker att det finns klara samband 
mellan funktion ett och två, och delvis mellan två och tre. Det är dock svårt att se något 
samband mellan funktion ett och tre. De verkar närmast stå i ett slags motsatsförhållande. 
Inte minst syns detta i de helt skilda attityderna till ideologi som de använder: en kritisk 
”misstro” respektive ett positivt ”samtal”. Sambandet kanske ligger i att de båda 
funktionerna ändå kan sägas spegla ideologins ”dubbelhet”. 
      Ricoeur väljer att polarisera ideologi med utopi. Utopiernas grundläggande funktion är 
att ge oss ett nytt, alternativt perspektiv på världen. Här jämför Ricoeur utopin med 
fantasins funktion mer allmänt. Han sammanfattar ideologins (och utopins) roll med att de 
hänger ihop med ”the social imagination” – den ”sociala fantasin”, de symboliska 
systemen, och menar att ”social imagination is constitutive of social reality itself”.62   
 
Vi har i vår idé- och ideologianalys särskilt inspirerats av Paul Ricoeurs tankar om 
ideologin som ”förvrängning”, ”maktlegitimering” eller med en ”integrativ funktion”. Vi 
kommer att analysera och diskutera Sidas ideologi utifrån denna kategorisering, särskilt 
utifrån de två första funktionerna ”förvrängning” samt ”maktlegitimering”. Men även den 
sista “integrativa” funktionen är relevant med tanke på vår analys och diskussion kring den 
svenska självbilden och identiteten. Vi väljer att ha en övervägande kritisk “misstroende” 
attityd till texterna vi ana lyserar snarare än att i Geertz’ anda se det som ett positivt 
“samtal”. Det känns mer naturligt och passande när vi valt ett postkolonialt perspektiv.  
Ideologi handlar enligt Ricoeur (m fl) om definitionsmakt/definitionsrätt.  

                                                 
59 Ricoeur 1986, s. 13.  
60 Ricoeur 1986, s. 255f 
61 Ricoeur 1986, s. 182. 
62 Ricoeur 1986, s. xxxv, 16. 
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Urvalsprinciper 
 
Eftersom vi helt tänker använda oss av metoden textanalys är det viktigt att hitta och 
använda relevanta dokument i ämnet. Främst vill vi granska Sidas egna dokument, särskilt 
policydokument, men eftersom Sida får sitt uppdrag från regering och riksdag så måste vi 
även följa trådar dit. Även Utrikesdepartementets texter gällande bistånd är relevanta. Det 
räcker inte med Sidas kulturpolicy, eller ens med Sidadokument om kulturbistånd. Även 
annat material behövs för att följa utvecklingen inom kulturbiståndet bakåt i tiden. (Texter 
från regering, Utrikesdepartementet etc.) De internationella influenserna på kulturbistånd-
sområdet är också viktiga, främst från FN och Unesco. Ämnet kulturbistånd har även 
diskuterats i artiklar i dagspressen, vilket vi följt med stort intresse.  
    En avgränsning som vi gjort är att fokusera särskilt på Afrika vilket märks i vårt urval.  
 

Exempel på texter som vi valt att undersöka 
 
Dessa publikationer har vi valt att granska för att få en bild av det vi kallar Sidas 
kulturbiståndsdiskurs och den bakomliggande svenska biståndsdiskursen/- ideologin. 
 

1. ”Rena” Sidadokument, dvs publikationer som framställts av Sida: 
• Policydokument  
• Allmän information  
• Fördjupning – ”för specialintresserade” 

 
2. Publikationer skrivna på uppdrag av Sida, men inte alltid av Sidaanställda, samt 

oberoende inlägg i kulturbiståndsdiskursen: 
• Utvärderingar  
• Fördjupningsstudier  
• Tidningsartiklar 

 
3. Annat material som styr och/eller påverkar Sidas arbete: 
• Skrifter från regering och riksdag, särskilt från UD eller som gäller kulturområdet,  

t ex olika propositioner, skrivelser och statliga utredningar. 
• Skrifter från FN, Unesco, Världsbanken, EU etc. 

 
Det är punkt ett och två som innehåller de undersökningsobjekt som vi själva valt att kalla 
Sidas kulturbiståndsdiskurs. Punkt tre kan sägas bestå av objekt som delvis tillhör 
kulturbiståndsdiskursen (när den kulturella dimensionen av biståndet behandlas), men här 
återfinns också material som behandlar det som vi i denna uppsats benämner den allmänna 
biståndsdiskursen, vilken vi ibland sätter i relation till kulturbiståndsdiskursen. Vi 
presenterar undersökningsmaterialet mer i detalj i bilaga 1 (s. 107). Vi har inte kunnat läsa 
allt relevant material utan tvingats göra ett urval av det som vi anser vara de viktigaste 
texterna. Vårt material om kulturbistånd spänner över tiden 1985-2005. Tidigare material 
har vi inte kunnat hitta. Dessutom startar kulturbiståndet på allvar först på 80-talet, varför 
detta material är mer intressant och relevant. Vi har under våren 2005 deltagit vid flera 
seminarier med koppling till ämnet kulturbistånd, de flesta anordnade av Sida, vilka kan 
ses som ett komplement till vår textanalys, även om det snarare gav inspiration, uppslag 
och idéer till uppsatsen än direkta, konkreta underlag till vår analys. (Se bilaga 2, s. 110.)   
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4. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
 
Att skriva om Sidas kulturbistånd betyder att man kan - och ibland måste - hämta 
teoretiska modeller från många olika håll, och från olika akademiska discipliner. Det är ett 
i högsta grad tvärvetenskapligt ämne, som kombinerar de var för sig stora begreppen 
kultur, politik och bistånd. Dessutom har vi ju valt att ha ett postkolonialt fokus, vilket gör 
att viss forskning passar bättre att använda än annan. 
 
Relevant forskning för vårt ämne bedrivs t ex av både statsvetare (Palmberg, Paolini), 
sociologer (Thörn), antropologer (Hylland Eriksen, Sawyer), kulturgeografer (Mattsson) 
och freds- och utvecklingsforskare (Eriksson Baaz). Frågor kring kulturbistånd, kultur i 
Afrika osv kan dyka upp på flera håll än i ”kulturpolitisk forskning”. Vi har märkt att 
forskning om kultur på postkolonial grund – eller som innehåller andra värdefulla idéer 
som kan användas för att problematisera frågan om kulturbistånd – snarare finns att hitta  
t ex bland litteraturvetare (Said, Loomba) och idéhistoriker (Liedman, Azar, Lundahl, 
Hansson). En viktig postkolonial teoretiker med fokus på Afrika (Mudimbe) är både 
professor i romanska studier, komparativ litteratur och kulturantropologi. Det finns även 
postkoloniala teoretiker inom ämnet cultural studies (Hall). Vi har dock försökt att 
använda viss kulturpolitisk forskning som tar upp för vårt ämne relevanta frågor kring just 
kultur, kulturpolitik och ideologi. Idéhistoria är något som vi funnit användbart i många 
delar av vår analys, eftersom vi just valt att göra en idé- och ideologianalys.  
 
Intressant är att ”ren kulturpolitisk forskning” sällan verkar bedrivas på postkolonial grund. 
Det gör att teoretiska influenser från kulturpolitisk forskning fått en mindre roll i vår 
uppsats än vad som annars kunde ha varit fallet. Till följd av detta har vi inte hittat så 
mycket i denna forskning att utgå ifrån, utan tvingats ut på upptäcktsfärd i den tvärveten-
skapliga djungeln, något som kanske både är på ont och go tt. Det goda det för med sig är 
att det ger många olika perspektiv och infallsvinklar. Som vi beskriver nedan är den 
postkoloniala teorin i högsta grad tvärvetenskaplig, och borde därför kunna passa även 
kulturpolitisk forskning. Det är kanske något att ta fasta på för framtida forskning? 
    
Vi har dock hittat några användbara teoretiska utgångspunkter i den kulturpolitiska 
forskningen. Det är kanske symptomatiskt att den kulturpolitiska forskning som vi främst 
utgått ifrån gjorts av en idé- och lärdomshistoriker. Anders Frenander framför i boken 
Kulturen som kulturpolitikens stora problem: Diskussionen om svensk kulturpolitik under 
1900-talet63 idéer om ”folkhemsdiskursens” påverkan på kulturpolitiken vilka inspirerat 
oss att inta ett ”omvänt perspektiv” och se hur Sidas kulturbiståndsdiskurs speglar vår 
nationella självbild. Frenanders bok ger också en bra och grundlig presentation av idéer 
kring det ”hyperkomplexa” begreppet kultur som varit användbar i vår analys av Sidas 
kulturbiståndsdiskurs. Frenander tar upp problemet med en inkonsekvent användning av 
kulturbegreppet, den glidning mellan kulturbegreppets båda poler som kännetecknar den 
svenska kulturpolitiska diskursen. Detta tycker vi även gäller Sidas kulturbiståndsdiskurs 
(se vidare diskussion kring detta i kapitel sju).  
 
En av få kulturvetare som inriktat sig på att undersöka kulturbistånd är Veronica Trépagny. 
Hon har undersökt det svensk-afrikanska museiprogrammet SAMP som finansieras av 
Sidas kulturbiståndspengar. I Under luppen: Kulturbistånd och museiutbyten synar hon 

                                                 
63 Frenander 2005. 
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utbytet mellan Musée Historique d’Abomey i Benin och Östergötlands länsmuseum. Hon 
har främst försökt att se hur Sidas mål för kulturbiståndet ”tolkas” av olika museianställda. 
Begrepp som kultur och utveckling, påpekar hon, är kontextbundna, inte universella. Hon 
har valt att låta parterna själva definiera vad kultur, utveckling, demokrati och jämställdhet 
är - begrepp som alla ingår i Sidas målformulering, men som sällan problematiseras.64 
Trépagny har även i artikeln Vad menar man egentligen med kultur och utveckling? 
diskuterat ämnet kultur och utveckling, och hon tar bl a upp hur dessa begrepp behandlas i 
Unescorapporten Vår skapande mångfald samt i Sidas biståndspolitik. Även här 
kommenterar hon att dessa begrepp inte är universella, utan beroende av kontexten och 
även av rådande maktstrukturer på lokal och global nivå.65 
 
Den norske professorn i antropologi Thomas Hylland Eriksen är nog den forskare vars 
intresseområden ligger allra närmast uppsatsens kärnfrågor. Han har tagit upp många 
frågeställningar som vi vill belysa, inte minst frågor kring bistånd, kultur, den svenska 
självbilden, identitet, globalisering och kreolisering. Som vi ser är det ofta ”postkoloniala 
ämnen”. Hylland Eriksen är väl bevandrad i den postkoloniala teorin, och grundar sig inte 
sällan på denna i sina resonemang. Vi har läst många olika artiklar han skrivit i dessa 
ämnen, men också flera böcker. I Kulturelle veikryss: Essays om kreolisering66 behandlas 
ämnena kulturell kreolisering och kulturell identitet i postkoloniala samhällen, inte minst 
på Mauritius och Trinidad (där Hylland Eriksen genomfört antropologiska fältarbeten). För 
honom är kulturell kreolisering inte något som behöver ses som ett hot mot vitaliteten eller 
originaliteten i en kultur, sna rare tvärtom. Diskussioner kring dessa ämnen är mycket 
relevanta för vår uppsats med tanke på att Sidas kulturbiståndsdiskurs ofta tar upp ämnen 
som ”autenticitet”, tradition versus modernitet, kulturell/nationell identitet samt hotet om 
kulturell likriktning genom globaliseringen – ofta på ett onyanserat och ytligt sätt.  
     En annan bok, Historia, myt och identitet67, fokuserar på behovet av ”myter” för vår 
identitet – både individuellt och kollektivt. Han diskuterar identitet och historia som en 
konstruktion, byggt på ett ”selektivt minne” (i kombination med en ”selektiv glömska”). 
Myter, som ordet används av Hylland Eriksen, har många paralleller till begreppet 
ideologi. Det handlar om ”berättelser” eller ”verklighetsbeskrivningar”. De ämnen som tas 
upp i denna bok kan kopplas till hur vi i vår uppsats bl a behandlar ämnet nationell 
identitet/självbild. Boken Etnicitet och nationalism 68 tar upp frågor kring – klassiska 
postkoloniala ämnen – som ”Vi och dem” och hur, samt varför, man ”skapar skillnad” och 
gränser. Det är en genomgång av alla möjliga aspekter av etnicitetsbegreppet, inte minst 
intressant för oss var avsnittet om etnicitet och rangordning – en mycket central del i 
rasistisk och kolonial ideologi, även om man då oftast talade om ras, inte etnicitet. 
(Numera används begreppet etnicitet ofta istället för ras.)  
     Ämnen som identitet och globalisering behandlas också i boken Rötter och fötter: 
Identitet i en föränderlig tid.69 Här diskuterar Hylland Eriksen bl a olika ”spänningsfält” 
som vi måste hantera som människor, t ex trygghet versus frihet. Det intressanta är här att 
han beskriver att det ser ut som motsättningar, men att det, enligt honom, inte bör ses som 
ett val mellan ”antingen- eller” utan oftare om att kunna finna ett utrymme för ”både-och”. 
Det handlar om att inte fastna i dikotomisering, inte se ”svart” och ”vitt”, utan att skapa en 
identitet i gråzonerna. Frågor som dessa är aktuella i denna uppsats, då vi bl a i ett avsnitt 
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tar upp hur ett tänkande baserat på dikotomisering och binära oppositioner ofta präglar 
tankar kring ras, kön eller – kort sagt -”den Andre”. Det som ”avviker” från normen 
beskrivs ofta som en motsats, genom en slags onyanserad stereotypisering. Detta tänkande 
har stor relevans för hur man ofta beskriver Afrika som Europas (komplementära) motsats. 
Delar av detta tänkande kan man också se i Sidas kulturbiståndsdiskurs.  
 
De postkoloniala teoretiker som vi främst använt i denna uppsats är t ex Edward Said, 
Frantz Fanon, Valentin Y. Mudimbe, Kwame Anthony Appiah, Stuart Hall, Homi Bhabha 
samt några svenska forskare som använt postkolonial teori: Maria Eriksson Baaz, Michael 
Azar och Mikela Lundahl. Av utrymmesskäl presenterar vi bara de sistnämnda forskarna 
mer utförligt, eftersom vi tror att de är minst kända för allmänheten. Deras forskning har 
dessutom varit en viktig teoretisk utgångspunkt för denna uppsats. De andra postkoloniala 
teoretikerna dyker dock upp på flera ställen i uppsatsen, och dessutom i Eriksson Baaz', 
Lundahls och Azars texter. Vi återkommer till den postkoloniala teorin nedan, men kan här 
kort nämna att Saids böcker är givna som underlag, eftersom många av hans idéer kring 
etnocentrism, orientalism och kulturimperialism kan gälla flera delar av ”tredje världen” än 
”Orienten”, inte minst Afrika. Hans analys av hur Västerlandet konstruerar en bild av 
”Orienten” kan användas för att se hur man, inte minst i biståndsdiskursen, konstruerar en 
bild av ”Syd”, här tänker vi då särskilt på Afrika.. Mudimbe och Appiah har applicerat 
Saids idéer på Afrika. Fanon skriver mycket om kulturell identitet, kultur som 
motståndskraft och språkimperialism.  
 
Maria Eriksson Baaz, vid Institutionen för freds- och konfliktsforskning, Göteborgs 
universitet, har skrivit en för vårt ämne relevant avhandling: The White Wo/Man's Burden 
in the Age of Partnership: A Postcolonial Reading of Identity in Development Aid 70 (som 
senare publicerats med ny titel: The Paternalism of Partnership: A postcolonial reading of 
identity in development aid 71). Hon gör en analys av konstruktionen av kulturella 
identiteter inom biståndet, främst genom att intervjua biståndsarbetare i Tanzania, och ser 
hur dessa påverkar biståndspraktiken. Utgångspunkten för hennes undersökning är att se 
om Sidas partnerskapsdiskurs verkligen har fått genomslag i praktiken. Eriksson Baaz 
menar att så icke är fallet. Tvärtom fungerar partnerskapsdiskursen så att den döljer den 
paternalism som fortfarande utmärker biståndsrelationen. (Här tänker man gärna på 
Ricoeurs/Marx’ syn på ideologi som förvrängning, men Eriksson Baaz aktar sig för att 
kalla partnerskapsdiskursen för en ”medveten taktik” eller en ”tom retorik”, det tycker hon 
är att förenkla saken.) Eriksson Baaz framför i en artikel i samma ämne åsikten att vår 
nutida svenska biståndspolitik för vidare 1800-talets evolutionistiska Afrikadiskurs. Trots 
”partnerskapsterminologin” i biståndsretoriken återskapas det koloniala arvet i biståndet, 
inte minst p g a den maktassymetri som präglar biståndsrelationen: ”Syd” (mottagaren) är 
”partner”, men i realiteten he lt på ”Nords” (givarens) villkor, anser Eriksson Baaz. 72 Denna 
situation beskrivs ibland som att Nord är ryttaren och Syd hästen. 
    Biståndet präglas hur som helst fortfarande av flera motsatta diskurser, som ibland ger 
helt olika syn på biståndsrelationen och biståndsarbetet. Partnerskapsdiskursen fokuserar 
på jämlikhet medan den (evolutionistiska) utvecklingsdiskursen framhåller skillnader 
mellan Sverige och det biståndsmottagande landet:  
 

Donor and development worker identification involves a positioning of the Self as developed 
and superior in contrast to a backward and inferior Other. In this discourse, underdevelopment 
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entails not only poverty and the absence of a certain type of technology or poor 
communications but also a general backwardness, manifested in lack of knowledge, 
detrimental cultural practices and degenerate morals.73 

 
Det finns enligt Eriksson Baaz en tendens att i biståndet reproducera en kolonial syn på 
biståndsmottagaren/afrikaner. Ett uttryck för detta är den paternalistiska hållning som 
utmärker både biståndsrelationen och den koloniala situationen: i båda fallen ses ”den 
Andre” som ett barn som behöver styras. Det är alltså av stor vikt, menar Eriksson Baaz, 
att man ser biståndsdiskursen i en större kontext av ”allmänna diskurser” som påverkats av 
den koloniala historien. På sätt och vis kan partnerskapsdiskursen både ses som en 
”brytning” och en ”fortsättning”, menar Eriksson Baaz, då det man motsätter sig ändå 
fortsätter att forma diskursen. Biståndsrelationen karaktäriseras av att det är bistånds-
givaren som har makten i sina händer, både när det gäller makten över pengarna och 
makten att formulera biståndsdiskursen, dvs definitionsrätten. Inte minst i partnerskaps-
diskursen är det, paradoxalt nog, biståndsgivaren som har ”identifierat ett problem” (t ex 
passivitet och beroende) och sedan kommer med en viss ”lösning” på detta problem. 74  
       För vår uppsats är Eriksson Baaz’ avhandling intressant av flera anledningar. Hon 
skriver mycket om maktfrågor och definitionsrätt, och andra frågor som kan sägas vara 
centrala i en postkolonial analys: synen på ”den Andre”, Afrikabilden, utveckling och 
”post-development” mm. Eftersom avhandlingen handlar om bistånd i Tanzania kändes 
den extra intressant och relevant, eftersom Sida (och Sverige) har haft Tanzania som 
”partnerland” sedan mycket länge. Vi har ju i denna uppsats valt att ha fokus på just 
Afrika, särskilt södra och östra Afrika. 
      Eriksson Baaz har även, tillsammans med Mai Palmberg, varit redaktör för en antologi 
med texter kring kultur i Afrika, Same and Other: Negotiating African identity in cultural 
production, en bok som vi haft stor användning av i denna uppsats, inte minst Eriksson 
Baaz’ inledning som tar upp ämnen som synen på afrikansk kultur och kulturell 
hybridisering. Hon har även varit redaktör, tillsammans med Håkan Thörn och Catharina 
Eriksson, till Globaliseringens kulturer: Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det 
mångkulturella samhället, en antologi med postkoloniala texter som vi haft stor nytta av. I 
denna mycket läsvärda bok finns en utmärkt introduktion till ämnet postkolonial teori, 
samt ett urval texter skrivna av några av de största namnen inom postkolonial teori bl a 
Stuart Hall, Valentin Y. Mudimbe och K. Anthony Appiah, vilka vi använt i denna 
uppsats.   
 
Idéhistorikern Mikela Lundahl har i sin avhandling Vad är en neger?: Negritude, 
essentialism, strategi75 försökt ”historisera” négritude. Négrituderörelsen hade sin bas 
bland svarta intellektuella från franska kolonier, och den föddes i Paris på 1930-talet. Hon 
menar att den kritik av rörelsens ”essentialism” och ”antirasistiska rasism” som framförts 
delvis är felaktig eller onyanserad, och har fel utgångspunkt eftersom man ser rörelsen 
utifrån vår samtid. Lundahl försöker nyansera bilden, och fokuserar på att négritude först 
och främst kan ses som en  frigörelsestrategi. Det finns dessutom många olika talesmän 
och tänkare inom négritude som har många idémässiga beröringspunkter men också stora 
skillnader. Aimé Césaire (från Martinique i Västindien) och Léopold Senghor (poet och 
Senegals förste president) är två av de kändaste representanterna för rörelsen.  
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     Vi tycker att den här texten är relevant för vår uppsats främst för att den tar upp frågor 
kring kolonialism, kulturell identitet, ras mm som alla är centrala i postkolonial teori. Men 
den är även särskilt relevant då Sidas syn på afrikansk kultur har många kopplingar till den 
syn på ”svart kultur” som finns i négrituderörelsen. Dessutom är det av intresse att 
négritude handlar om ett kulturellt motstånd – ett motstånd mot kolonial ideologi och 
fransk assimilationspolitik. Istället för att ”assimileras” på de vita västerlänningarnas 
villkor, valde man istället motståndsstrategin att upphöja de ”svarta värdena” och det 
”negerska”, inte minst genom att använda det nedsättande ordet ”neger” - även då hade 
ordet en pejorativ konnotation - på ett sätt som för tankarna till andra språkliga motstånds-
strategier, t ex en slogan som Black is beautiful eller hip hop-rörelsens kanske ännu mer 
radikala ”annektering” av det laddade ordet ”nigger”. (Hip hop-rörelsen kan förresten 
också ses som en ”svart kulturell motståndsrörelse”, om än med varierande grad av politisk 
medvetenhet.) 76 Kanske man kan se négritude (och den anglofona motsvarigheten African 
personality) som en förutsättning för mycket av det som senare följt av svart (kulturellt) 
motstånd? 
 
Michael Azar, även han idéhistoriker, har behandlat ämnet kolonialism och kolonial 
ideologi i avhandlingen Frihet, jämlikhet, brodermord: Revolution och kolonialism hos 
Albert Camus och Frantz Fanon. Han diskuterar - med utgångspunkt i Albert Camus’ och 
Frantz Fanons texter - frågor kring relationen mellan rasism och humanism, mellan 
mänskliga rättigheter och kolonialism. Särskilt fokus har han på det franska kolonialväldets 
motsägelsefulla koloniala ideologi, det ideologiska ramverk som inte minst ifrågasattes 
under Algerietkriget på 1960-talet.  
    Fanon, som ibland ses som ”den postkoloniala teorins fader”, kom från den västindiska 
franskkolonin Martinique. Han utbildade sig till psykiater, och hans texter uttrycker ofta på 
ett mycket inträngande, psykologiskt sätt splittringen hos svarta människor som vuxit upp i 
en kolonial ”vit” kontext, t ex i böcker som Svart hud, vita masker77. Både Fanon och 
Camus påverkades av Algerietkriget, men på helt olika sätt. Fanon var talesman för FLN  
– den algeriska antikoloniala motståndsrörelsen - medan Camus såg FLN och den algeriska 
nationalismen som ett hot mot den franska befolkningen i Algeriet, som han tillhörde. 
Camus förespråkade reformer och en fortsatt fransk närvaro i Algeriet. Avhandlingens titel 
syftar på att officiella ”universella värden” som frihet, jämlikhet och broderskap inte gällde 
i Frankrikes dåvarande kolonier. I kapitlet ”Humanismens striptease” behandlas ”den 
västerländska humanismens striptease”, ställt på sin spets under Algerietkriget – ett krig 
som ju inträffar så sent som på1960-talet, dvs vid en tid då man borde ha svårigheter att 
försvara en kolonial ideologi, även i termer av en mission civilisatrice.  
    För vår uppsats är denna avhandling intressant eftersom Azar tar upp centrala post-
koloniala ämnen, som frågeställningar kring den koloniala ideologins inre motsättningar, 
dess inkonsekvens och ambivalens. Inte så konstigt, med tanke på att han skriver om (och 
utifrån) Fanons idéer. Man skulle, med utgångspunkt från Ricoeur, kunna se Frankrikes 
koloniala ideologi och all officiell retorik kring fransk ”humanism” som en spänning 
mellan ideologi som förvrängning och ideologi som legitimering. Azar tar också upp 
frågor kring nationell identitet/självbild – här den franska – vilket är givande med tanke på 
vårt fokus på svensk nationell identitet/självbild. Han visar tydligt det glapp som finns 
mellan idé/ideal och verklighet, humanismens inkonsekvens. Det finns även andra 
intressanta delar i avhandlingen som kan kopplas till vårt uppsatsämne. Kolonin tjänar, i 
Azars beskrivning, som ett slags ”projektionsyta” för kolonialmakten. Den koloniala 
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våra egna kommentarer. 
77 Fanon 1997. 
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ideologin (liksom biståndsideologin kan man tillägga) handlar om en eurocentrisk vision 
som genom den officiella retoriken framställer det som Europas plikt att sprida 
”…modernitetens välsignelser”. 78   

Postkolonial teori 

Den teoretiska grund som vi använder är främst postkolonial teori. Postkolonial teori är en 
tvärvetenskaplig teoribildning med fokus på ett ifrågasättande av dikotomin mellan 
Västerlandet och tredje världen.  Ska man arbeta med ”utvecklingssamarbete”/bistånd i en 
annan del av världen är det viktigt att försöka ha en ”postkolonial medvetenhet”. Begrepp 
som makt, kultur, tolkningsföreträde och identitet är viktiga i postkolonial analys. 
Dessutom handlar det om den s k ”tredje världens” relation till ”Väst” (och vice versa), och 
de – inte minst kulturella - spår som man fortfarande kan se av kolonialismen. 
Postkolonialism fokuserar på problem och spänningar mellan västerlandet och den s k 
”tredje världen”. Postkolonial teori passar när man ska analysera maktstrukturer, nyckelord 
är bl a ras och imperialism. Postkoloniala författare problematiserar kolonialismen och 
globaliseringen och anser att kolonialismen fortfarande sätter sina spår: ekonomiskt, 
politiskt och kulturellt – inte minst i biståndsdiskursen och biståndspolitiken. 79   
 
”Postkolonialism” är en tvetydig term som delvis handlar om postkolonialism i en 
tidsmässig bemärkelse - ”efter” i bemärkelsen ”efter avkoloniseringen”, ”efter 
kolonialismen” - men kan även jämföras med ”post” i ”postmodernism”, ”poststruktura-
lism” etc, dvs något ”bortom”, en ”vidareutveckling” av något. Mycket kritik har framförts 
mot begreppet ”postkolonialism”, särskilt då det kan ge intrycket att kolonialismen är 
något helt och hållet ”avslutat”.  
    Stuart Hall framhåller hur man i postkolonial teori har låtit kolonialismen få ta den stora 
plats i världshistorien som den borde ha, men inte alltid fått. Enligt Hall menar ”det 
postkoloniala” med ”kolonisering”: ”… mycket mera än kolonialmakternas direkta styre 
över somliga områden i världen. Termen inbegriper enligt min åsikt hela den process av 
expansion, utforskning, erövring, kolonisering och kolonial hegemonisering som bildade 
’ansiktet utåt’ eller den konstituerande utsidan hos den europeiska och därefter den 
västerländska kapitalistiska moderniteten alltsedan 1492.”80 Hall pekar här på det 
intressanta sambandet mellan modernitet och kolonisering som flera postkoloniala tänkare 
har kommenterat. Det som den postkoloniala ”alternativa berättelsen” gör är att ge oss en 
ny berättelse om detta, en ”retroaktiv omformulering”. Dessutom visar man något som ofta 
negligerats tid igare, att koloniseringen och avkoloniseringen påverkat de koloniserande 
samhällena i lika hög grad som de koloniserade samhällena (men självklart på olika sätt).81  
  
Postkolonialism innebär en kritik av ideologiska föreställningar om andra kulturer. Said 
och andra postkoloniala teoretiker betonar att det inte finns några neutrala bilder av världen 
och kritiserar den eurocentriska världsbilden. 82 Bilder/berättande/ diskurser är bundna till 
makt - makten att bestämma hur vi ska se på världen och verkligheten. Vad tas för givet 
som sanning och vad döljs i våra västerländska diskurser? Saids idéer kring etnocentrism, 
orientalism och kulturimperialism kan gälla flera delar av ”tredje världen” än ”Orienten”, 
inte minst Afrika. Både Mudimbe och Appiah har uppmärksammat det faktum att 
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Afrikadiskursen – precis som orientalismen – är en kolonial konstruktion som fungerar 
som ett stöd till Västerlandets självbild: man konstruerar afrikaner som Västerlandets 
”diskursiva Andra”. Afrika hjälper Västerlandet att behålla en självbild som en ”överlägsen 
civilisation”. Nu som då är det ”primitiva Afrika” en ”uppfinning” som rättfärdigar 
ekonomisk exploatering. 83  
 
Postkolonial teori kan inte bara användas för att analysera mötet mellan Väst och ”tredje 
världen” utan även användas i ett svenskt sammanhang, som när det gäller kulturellt 
förtryck av samer eller tornedalingar. Jämför t ex med det som har kallats en svensk 
postkolonial roman: Mikael Niemis Populärmusik från Vittula. Där kan man också tala om 
kulturellt förtryck, om kulturell hybriditet, spänning mellan centrum och periferi och där 
finns även en språkproblematik liknande den koloniala språkimperialismen. Den post-
koloniala teorin handlar i grunden om att se (dolda) maktstrukturer. 
 
Det finns vissa begrepp och teman i postkolonial teori som är extra viktiga i vår analys. 
Detta gäller kanske särskilt begreppet ”den Andre” samt teorier kring hur vårt tänkande är 
strukturerat kring binära oppositioner. Även Afrikabilden har som vi sett diskuterats av 
postkoloniala teoretiker som t ex Mudimbe och Appiah. Dessa idéer kan även relateras till 
postkoloniala tankar kring etnocentrism, definitionsrätt och makt, vilka är centrala i vår 
analys. ”Vi” (Sverige/Sida) tar oss rätten att beskriva ”dem” (Afrika/biståndsmottagare). 
     Dessa teorier använder vi i uppsatsen för att diskutera Sveriges självbild och den 
svenska Afrikabilden (i kapitel fem och sju). Här anknyter vi till två av våra specifika 
frågor. Först till vår fråga om hur Afrikadiskursen och synen på kultur i Afrika ser ut i 
Sidas kulturbiståndsdiskurs, men även till den fråga som handlar om hur biståndsdiskursen 
och kulturbiståndsdiskursen omedvetet eller medvetet speglar vår svenska självbild. Man 
kan också säga att vi genom att skriva om dessa ämnen och idéer självklart även behandlar 
vår huvudfrågeställning om vilka idéer/vilken ideologi som kommer till uttryck i Sidas 
kulturbiståndsdiskurs. 
       Istället för att i läsningen av texterna kring kulturbistånd endast koncentrera oss på det 
mest uppenbara, det som kan kallas Sidas officiella beskrivning av kulturbiståndet, väljer 
vi på postkolonialt vis att läsa texterna med tanken att de egentligen handlar mer om Sidas 
självbild, vilken i förlängningen kan sägas spegla vår svenska självbild och identitet. Valet 
att göra en sådan perspektivförskjutning är postkolonialt inspirerad. Den svenska själv-
bilden och bilden av Afrika hänger delvis samman, liksom i allt tänkande som grundas i 
binära oppositioner. Den ena polen kan inte existera utan den andra. Polariseringen av 
Afrika och Sverige kan beskrivas som ett exempel på en dikotomisering och stereotypi-
sering. Vi skriver mer om idéerna bakom detta i avsnittet nedan. Det är idéer av central 
betydelse då man ska analysera maktstrukturer som t ex grundats på rasism och sexism.  
 

“Den Andre” och de binära oppositionernas makt 
 
Det finns en tydlig och intressant koppling mellan genus, ras och makt i poststrukturalistisk 
teori, som man även finner i postkolonial och feministisk teori. Poststrukturalismen 
intresserar sig för hur språket är strukturerat kring binära oppositioner som man/kvinna, 
vit/svart, normal/ onormal etc. De binära oppositionerna hänger ihop, och ger varandra 
mening. Utan sin motsats så blir begreppet meningslöst. Filosofen Jacques Derrida menar 
dessutom att förhållandet mellan de binära motsatserna inte är symmetriskt, utan ojämlikt. 
Den ena delen i oppositionen dominerar alltid, ges företräde och anses överordnad den 
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andra polen som anses svagare och beroende av den första. ”Man” och ”vit” är t ex 
överordnade ”kvinna” och ”svart”. Genom binära oppositioner både skapas och 
upprätthålls sociala hierarkier. Systemen med binära oppositioner inbegriper dolda 
maktförhållanden, det är ett reduktionistiskt och förenklat sätt att skapa mening, där inga 
gråzoner tillåts.84  
     I postkolonial och feministisk teori poängteras hur den vite, manlige västerlänningen är 
normen. Kvinnor och svarta kan ofta uppleva ett likartat förtryck, och får alltid rollen som 
”de Andra”. Både idéhistorikern Hertha Hansson och Ania Loomba, litteraturvetare som 
skrivit mycket om postkolonialism, tar upp relationen mellan ras och kön, hur ”ras- och 
könsproblematiken på ett intrikat sätt hänger samman”. 85 Det är vanligt med analogier 
mellan ras och kön, dvs särskilt mellan den svarta rasen och det kvinnliga könet. De 
koloniserade homogeniseras och ”femininiseras”. Det är något som syns i orientalismen, 
men det blir ofta ännu tydligare när det gäller afrikaner. Kvinnans sexualitet är enligt Freud 
”en mörk kontintent”. 86 (Afrikanska kvinnors sexualitet måste enligt detta synsätt alltså 
vara ”den mörka kontinentens mörka kontinent”!) Både kvinnor och svarta anses primitiva, 
infantila och känslostyrda. Man slås av hur kvinnor och svarta hamnar på samma sida i 
motsatsställning till (vita) män när det gäller förenklade, reduktionistiska föreställningar 
kring ”naturliga” dikotomier som utmärker kön/ras. En vanlig dikotomisering är t ex: 87 
 
Kvinnor/Svarta (Vita) män 
Objekt  Subjekt 
Natur   Kultur 
Känsla   Intellekt  
Intuition  Logik 
Kropp   Ande 
Immanens  Transcendens 
Passiv / varande Aktiv / görande 
 
Intressant att reflektera kring är de problem som uppstår när ras/kön inte passar in helt i 
dikotomierna, t ex när man tänker på svarta män och vita kvinnor så hamnar man lite 
mittemellan de olika kategorierna. De rena motsatserna är den vite mannen och den svarta 
kvinnan, allt annat blir lite fel, passar inte riktigt in. På samma sätt störs systemet av 
människor som är ”rasblandade” och självklart även av människor som upplevs som 
androgyna/hermafroditer. De tillhör alla en gränsöverskridande grupp, som är svår att 
kategorisera – en gråzon.  
 
Genusvetaren Yvonne Hirdmans idéer kring genussystem – en ordningsstruktur av kön - 
känns mycket relevanta även när man diskuterar ras (och inte minst rasbiologi). Hirdman 
talar om att det finns två principer för denna ordning: ”1. Den ena logiken är just dikoto-
min, dvs isärhållandets tabu: manligt och kvinnligt bör inte blandas. 2. Den andra logiken 
är hierarkin: det är mannen som är norm. Det är män som är människor, därmed utgör de 
normen för det normala och det allmängiltiga”. Både genus och ras handlar alltså i grunden 
om ”isärhållandets principer” och om hierarki. Man kan se hur utbytbara begreppen genus 
och ras kan vara, t ex när hon talar om att kvinnoforskare ”…problematiserar förhållandet 
mellan könen. Framför andra frågor står för oss den stora frågan: hur kan det komma sig 
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att kvinnor generellt, geografiskt och historiskt, har ett lägre socialt värde än män?”88 
Denna fråga är lika aktuell när man talar om ras, och även här borde man göra skillnad 
mellan ”biologisk ras” (jämför ”biologiskt kön”) och ”social/kulturell ras” (jämför 
”genus”, dvs ”socialt/kulturellt kön”). Det skulle behövas en liknande uppdelning när man 
talar om ras som när man talar om kön, för att förtydliga att det handlar om två olika saker: 
att skilja kultur från biologi. Biologisk ras är inte en konstruktion men det är däremot 
”sociokulturell ras”89. Liksom i frågan om genus tänker vi oss då att begreppet ”socio-
kulturell ras” låter oss se ras som en konstruktion som handlar om projektioner/fantasier 
och inte minst maktrelationer. Man skulle kunna använda Simone de Beauvoirs kända 
formulering även när man diskuterar ras, och säga att man inte föds till kvinna/man eller 
svart/vit, utan att man blir det, man skapas till det. Vi kan alltså både tala om 
”genusskapande” och ”rasskapande”.  
 
En som har försökt problematisera framställningen av ras i litteratur är författaren Toni 
Morrison. Vilken funktion fyller svarta människor i litteratur skriven av vita? I boken 
Mörkt spel: vithet och den litterära fantasin visar hon hur den litterära framställningen av 
svarta är en spegling av författaren – en rent subjektiv spegling/projektion/ konstruktion/ 
fantasi. Hon har undersökt vad ”litterär svarthet” och ”litterär vithet” är, och vad följden av 
den konstruktionen blir. Termen afrikanism använder hon främst för att diskutera 
amerikansk litteratur, men den går även att applicera på koloniallitteratur hävdar hon. 
”Afrikanismen” är aktuell i alla samhällen som kan betecknas som rasfixerade. 
”Konstruktionen afrikanism” är  - som Morrison använder begreppet – ”ett uttryck för den 
denotativa och konnotativa svarthet som afrikanska människor kommit att beteckna, samt 
för hela raden av åsikter, antaganden, tolkningar och misstolkningar som beledsagar 
eurocentriskt vetande om dessa folk”. Hudfärgen ”betyder” något. Det handlar om en 
”…hemgjord brygd av mörker, annanhet, oro och åtrå…”. 90  
 
Toni Morrison har noterat att man alltid förutsätter att personer i böcker är vita, om inget 
annat sägs. Det är på något sätt ”självklart”. Kulturgeografen Katarina Mattsson har i 
artikeln Vithetens symbolik och praktik beskrivit ”vithetsforskning” – ett relativt nytt 
forskningsfält. Länge har vithet uppfattats som något som är ”universellt” eller ”normalt”– 
det är rasismens ”framsida” och kopplat till vissa privilegier. Men vithet har på något sätt 
ofta glömts bort när man talar om rasism. Att intressera sig för vithet kan vara en nyttig 
perspektivförskjutning. Poängen med vithetsforskning är, enligt Mattsson, att ”synliggöra 
vithet som maktposition” och ser hur den fungerar normerande. Som vi vet beskrivs raser 
ofta i motsatsparet svart och vit och inte i termer av verkliga hudnyanser (dvs rosa, beige, 
brunt etc) utan man fokuserar på färger som upplevs som motsatta. Det man lätt glömmer 
är att det inte handlar om verkliga hudfärger, utan om ideologi. Verklighetens gråzoner 
förvandlas genom en förenklad dikotomisering som ger människor associationer kopplade 
till de respektive färgerna vit och svart:  
 

Att tala om människor som ”svarta” respektive ”vita” har därför en ideologisk funktion. 
Färgerna svart och vit står i skarp kontrast till varandra och ger ett intryck av en reell och tydlig 
olikhet mellan ”svarta” och ”vita” människor…. Färgerna brun och ljusbeige, som på många 
sätt skulle ge en mer korrekt återgivning av hudfärgsskillnader, står inte i samma 
motsatsförhållande till varandra och de är därmed inte laddade med samma ideologiska 
budskap. Med andra ord bör inte benämningarna vit och svart betraktas som neutrala och 
beskrivande, utan som en del av skapandet av en ojämn maktrelation. Genom att benämna 

                                                 
88 Hirdman 1977, s. 400. 
89 Vi har inte funnit något begrepp motsvarande ”genus” som gäller ras. ”Sociokulturell ras” får duga. 
90 Morrison 1993, s. 24, 56. 
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människor som ”vita” befästs också vithet som ett, i språket och samhället, djupt förankrat 
ideal.91  

 
Färgerna svart och vit ger associationer till helt olika saker, Mattsson nämner t ex att den 
vita färgen associeras till renhet, oskuld, godhet medan svart kopplas till illegala eller 
hotfulla företeelser, som t ex svarta pengar, svart arbetskraft, svart som synden etc. Svart 
kopplas till käns lor som sorg, ondska, lidande och skräck. (De binära oppositionerna 
igen!) 
    Det finns också kopplingar mellan vithet och svenskhet, särskilt blonda och blåögda           
personer. Vårt samhälle är starkt präglat av vithet som norm. Vithet handlar inte om 
biologi utan om en sociokulturell ideologi och praktik, dvs en konstruktion.  
    Som Fanon uttryckte det: ”Negern finns inte. Inte mer än den vite.”92 
 
 
”Den Andre” och Afrikabilden 
 
Även Afrikabilden är, som vi framhållit tidigare, i högsta grad präglad av ett tänkande som 
grundas i binära oppositioner. Bilden av Afrika som ”den mörka kontinenten” och som den                  
mest ”efterblivna” kontinenten är central i den koloniala ideologin. Azar refererar hur den 
kände franske författaren Victor Hugo beskrev Afrika år 1879 i sin Discours sur l’Afrique:  
 

Detta orörliga och passiva block som sedan sex tusen år ställt sig i vägen för den universella 
historiens frammarsch måste en gång för alla dras in i mänsklighetens gemensamma historiska 
rörelse. Afrika, denna paralyserade femtedel av jordklotet, får inte lämnas åt sitt eget tragiska 
öde. Det är ingen mindre än Gud som ger Afrika till Europa.93  

 
Tankar kring Afrikas ”efterblivenhet” lever kvar även i vår samtid. Istället för att tala om 
ras, som man gjorde i den koloniala ideologin, kan man i den nyrasistiska diskursen tala                                                                                                                                                                                        
om kulturell skillnad. Till skillnad från denna nyrasistiska, essentialistiska, kulturalistiska 
syn på människor talar postkoloniala teoretiker om kulturer som föränderliga och aldrig 
homogena – de skapas och omskapas ständigt i relation till varandra.94 Kulturalistiska 
(essentialistiska) förklaringar används ofta för att ge en förenklad, reduktionistisk bild av 
olika kulturella fenomen, som presenteras lösryckta ur sina sammanhang. Det döljer den 
ekonomiska, politiska och klassmässiga kontexten och även strukturella ojämlikheter, 
orättvisor och förtryck. Kultur blir en viktig identitetsmarkör och används för att skapa 
gränser mellan ”vi” och ”dem”. Kultur hör på detta vis ihop med makt, politik och 
kontroll.95 
 
Som ”vit västerlänning” är det extra viktigt att syna sina egna föreställningar/fördomar 
kring Afrika/afrikaner. Även om man inte är rasist så har man ”hjärntvättats” av mass-
mediala och kulturella presentationer av Afrika som ofta är mycket onyanserade och 
negativa. Detta syns inte minst i skolböckerna. Mai Palmberg har analyserat hur bilden av 
Afrika ser ut i svenska skolböcker, och även här kan det som ser skenbart objektivt ut ofta 
vara värdeladdat på ett negativt sätt. Gamla koloniala fördomar lever kvar och samexisterar 

                                                 
91 Mattsson [2006-01-02]. 
92 Fanon 1997, s. 205. 
93 Azar 2001, s. 51.  
94 Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn 1999, s. 42. 
95 Sverige mot rasism nu. [2006-01-02]  Jämför även Lundahls definition av kulturalisering: ”Begreppet 
kulturalisering  syftar på den typ av tänkande som utgår från att människor ’har’ olika kultur och på 
tendensen att se kultur som något relativt stabilt och svårt att befria sig från.” (Lundahl 2005, s. 22.)  



32  

dessutom med nya fördomar!96 Afrikaner framställs ofta som offer, som behöver hjälp från 
Väst för att kunna ta itu med sina problem. Handlingskraftiga afrikaner syns sällan, varken 
i text eller bild. Afrikaner är offer, inte subjekt.  Detta föder medlidande, inte respekt, 
menar Palmberg. Synen på utveckling och underutveckling är ofta mycket förenklad. 
Skälen till varför Afrika är ”underutvecklat” tas ofta inte upp på ett relevant sätt. Att den 
ojämlika relationen mellan i- länder och u- länder har skapat - och fortfarande skapar - 
underutveckling förtigs ofta. ”Tanken att ’vi” ska hjälpa ’dom’ förstärks av en 
underlåtenhet att diskutera politiska och ekonomiska skillnader nationellt och 
internationellt och dess orsaker.”97 Föreställningar kring Afrika är ofta vanföreställningar, 
menar Palmberg. T ex får man ofta intrycket av att Afrika inte har någon egen historia. Det 
man fokuserar på i skolböckerna är européernas historia i Afrika. Som Palmberg 
konstaterar är det troligt att elever som möter Afrika genom dessa böcker framför allt 
kommer att associera Afrika till fattigdom och underutveckling. Det som man sannolikt 
kan lägga till som ännu ett begrepp västerlänningar associerar till (förutom fattigdom och 
underutveckling) när de tänker på Afrika är också hiv/aids.  
    De saker som Palmberg nämner är i högsta grad viktiga att begrunda även när det gäller 
”utvecklingssamarbete” i Afrika. Bilden av Afrika påverkar som sagt hur vi konkret och 
praktiskt tar itu med olika problem. Språket och föreställningarna (representationer, 
retorik) påverkar i högsta grad verkligheten (praktiken). Är afrikaner hjälplösa och 
irrationella offer? Är afrikaner ”barn” och västerlänningar ”föräldrar” som vet bättre? Eller 
är afrikaner handlingskraftiga och kapabla att lösa sina problem själva? Det ointresse som 
finns allmänt vad gäller Afrika speglas – inte oväntat - också i de svenska skolböckernas 
Afrikabild: ”Afrikanen blir en u- länning, en liten själlös enhet i socioekonomisk statistik 
över föga utvecklad ekonomi och välutvecklade sjukdomar. Inte mycket att identifiera sig 
med eller att vara nyfiken på”. 98  
      
Man kan konstatera att vår bild av Afrika säger mer om oss själva än om Afrika och 
afrikaner. Detsamma kan sägas gälla rasbiologernas syn på svarta människor och kvinnor. 
Orientalism och etnocentrism är inte bara historia utan lever i högsta grad kvar. I modern 
tid ser vi hur synen på araber och islam också kan ses som en bild av ”den Andre”, vilket   
t ex avspeglas i amerikansk utrikespolitik. Bilden av ”den Andre” hör ihop med vårt 
seende, vår ”filtrering” av verkligheten, våra projektioner. Det som både orientalismen och 
den västliga Afrikabilden egentligen skildrar är västerlänningarna själva, Orienten/Afrika 
fungerar som en spegel. ”Den Andre” fungerar som en ”projektionsduk för motstridiga och 
undertryckta känslor: en bärare av det ’onormala’, det socialt tabubelagda, men också ett 
objekt för fantasi och fascination”. 99  Så vad händer om ”de Andra” inte går med på att 
reduceras till projektionsdukar eller objekt? Vad händer med oss och vår självbild/identitet 
när ”de” inte går med på att se sig själva med ”vår” blick? Författaren James Baldwin 
(dubbelt marginaliserad som homosexuell och svart amerikan) uttryckte denna situation på 
ett sätt som för tankarna till Fanons idéer:  
 

Vi befinner oss alltså nu i ett läge där ett helt folk i ett land tror att jag är en ”nigger” men jag tror 
inte på det. För om jag inte är vad ni har sagt mig att jag är, då innebär det att inte heller ni är vad 
ni trodde att ni var. Och det är detta som är krisen. Landet skakas inte av en ”negerrevolution”. 
Landet skakas av tanken på sin egen identitet.100 

                                                 
96 Palmberg 1987 och 2000. 
97 Palmberg 1987, s. 26ff. 
98 Palmberg 2000, s. 124. (Det verkar nästan enbart vara djurlivet i Afrika som västerlänningar – inkl. 
massmedia - visar ett positivt intresse. Jfr Palmberg 2000, s. 18.)  
99 Eriksson, Eriksson Baaz & Thörn 1999, s. 39. 
100 Baldwin i Jonsson 1993, s. 140. 
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Den amerikanska smältdegelsretoriken har ju som vi alla vet inte fungerat så väl i 
praktiken.  Som kulturskribenten och författaren Stefan Jonsson skriver: ”Om Europas 
raser således var malmen ur vilken den nye amerikanske stålmannen skulle frambringas, då 
var de aldrig nämnda afrikanerna och indianerna kolet som förbrukades och sedan kastades 
på slagghögen. Ett rasideologiskt villkor låg till grund för smältdegelns utopi.”101 Så som i 
Afrika, så ock i Amerika skulle man kunna säga, för det här låter ju som ren kolonialpolitik 
- på rasbiologisk grund. 
 
 
Vi vill i vår fortsatta analys undersöka om det t ex finns rester av den koloniala ideologin 
eller inslag av imperialism i Sidas kulturbiståndsdiskurs. Det är kopplat till vår huvudfråga 
om idéer/ideologi i Sidas kulturbiståndsdiskurs, och det är centralt att syna bistånds-
diskursens eventuella (neo)koloniala eller imperialistiska sidor om man ska analysera vårt 
material ur ett postkolonialt perspektiv. Med ett afrikanskt fokus i vår uppsats blir en 
undersökning av Afrikabilden viktig. Som vi sett ovan är ett tänkande som grundas i 
dikotomisering och stereotypisering en grundläggande ingrediens i både kolonial ideologi 
och rasbiologi. Eftersom det handlar om frågor kring makt och definitionsrätt tycker vi att 
det även borde vara användbara idéer i en analys av svenskt bistånd och kulturbistånds-
diskursen. Som vi förklarat är bistånd starkt kopplat till ojämlika maktrelationer. Eftersom 
vi studerar texter kommer vi självklart att ha ett större fokus på hur man beskriver något än 
på ”verkligheten”. Det är inte Sidas praktik som är vårt fokus, utan Sidas ideologi och 
retorik, det som skulle kunna kallas Sidas berättelse om verkligheten.  
 
Eftersom den postkoloniala teorin är starkt kopplad till maktfrågor har vi särskilt försökt ha 
fokus på detta. Vi vill också förklara att vi i vår analys av Sidas kulturbistånds-
publikationer haft intentionen att främst syna ”sprickor” i retoriken, eller undersöka teman 
som osynliggörs, behandlas alltför ytligt eller fattas. Det material vi undersökt är allmänt 
mycket välformulerade dokument som är svåra att granska kritiskt. Det krävs stora 
bakgrundskunskaper, och sållning av texter, för att över huvud taget hitta något intressant 
att analysera på postkolonial grund. Detta är en av orsakerna till att vi tycker att det behövs 
en ordentlig bakgrundsbeskrivning av frågor kring bistånd och makt, vilket vi ger i nästa 
kapitel. Som vi förklarar där är kulturbiståndsdiskursen genomsyrad av det vi valt att kalla 
den allmänna biståndsideologin/-diskursen.  
 
I kapitel fem, sex och sju kommer vi att använda fler teorier som kommer från de 
teoretiker som vi nämnt ovan. Istället för att ta upp alla relevanta idéer i detta teoriavsnitt 
fann vi det lämpligare att använda dem i den fortlöpande analysen. Vissa begrepp kommer 
alltså att successivt introduceras under analysens gång. Detta gäller t ex Hylland Eriksens 
idéer kring biståndsparadigm som vi tar upp i nästa kapitel, ett kapitel som handlar om 
Sidas bistånd och biståndsideologi mer allmänt. 

                                                 
101 Jonsson 1993, s. 112. 
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5. Bistånd och biståndsideologi 
 
Vi kommer i detta kapitel (samt i kapitel sex och sju) att besvara vår huvudfråga om vilka 
idéer och vilken ideologi som kommer till uttryck i Sidas kulturbiståndsdiskurs. En viktig 
del i detta anser vi vara den allmänna biståndsideologi som genomsyrar kulturbistånds-
diskursen. I en analys av kulturbiståndsdiskursen kan man inte bortse från de övergripande 
mål och motiv för biståndet som har formulerats i olika dokument, och inte minst i den 
”nya politik för global utveckling” som antogs av riksdagen år 2003. Dessutom finns alltid 
de s k millenniemålen från FN i bakgrunden.  
     I nästa kapitel, kapitel sex, går vi djupare in i ämnet kulturbistånd genom att mer 
specifikt behandla Sida och Sidas kulturbistånd, och i kapitel sju detaljgranskar vi kultur-
biståndsdiskursen. Kapitlen fem, sex och sju ska ses som en analytisk helhet, och svarar på 
våra frågeställningar på olika sätt.  
 
Detta kapitel ringar in ämnet kulturbistånd genom att ge en överblick över biståndsområdet 
och det som vi upplever som en ganska samlad svensk biståndsideologi/-diskurs. För att 
svara på vår huvudfrågeställning är det viktigt att se att biståndet just är ideologistyrt. 
(Även om biståndsideologin/-diskursen kan förändras över tid, vilket vi behandlar i ett 
speciellt avsnitt om olika trender och diskurser i biståndsvärlden). Vi har även vinnlagt oss 
om att syna biståndets eventuella koloniala rötter, samt kopplingen till kristen mission. 
Biståndets maktaspekt anser vi vara viktig att ta upp eftersom vi valt att ha ett postkolonialt 
perspektiv. Här kommer vi även in på frågor som har direkt anknytning till kultur-
dimensionen av bistånd, t ex Sydafrikasatsningen 1999 (som kritiserats för att ha en 
koppling till försäljning av Jas-plan) samt den av Sida ouppmärksammade problematiken 
med att i kulturbiståndsprojekt samarbeta med biståndsorganisationer som har en kristen 
ideologi. Den kristna missionen har historiskt sett inte haft en neutral syn på afrikansk 
traditionell kultur – tvärtom. 
      I detta kapitel anknyter vi även till frågeställningen om hur (kultur)biståndsdiskursen 
speglar vår svenska självbild. Att kulturbiståndsdiskursen - som en deldiskurs av 
biståndsdiskursen - också speglar Sveriges identitet och självbild går vi in på mer i detalj i 
kapitel sju. Här vill vi behandla ämnet på ett lite mer övergripande sätt. 
     En viktig del i den allmänna biståndsdiskursen är begreppet utveckling. Utvecklings-
ideologin är mycket framträdande både i den allmänna biståndsdiskursen och i den mer 
specifika kulturbiståndsdiskursen. Man talar på något sätt om kultur och utveckling ”i 
samma andetag” nästan hela tiden i Sidas kulturbiståndsdiskurs. Här kan man även jämföra 
med Unescos rapport Vår skapande mångfald, som även den kopplar samman dessa 
komplexa begrepp. Utvecklingsideologin kan till viss del, menar vi, sägas utgöra grunden i 
biståndsideologin, och speglas även i kulturbiståndets mål. Utveckling är ett begrepp som 
vi tycker det är viktigt att problematisera eftersom det ofta innehåller starka inslag av 
etnocentrism. Utvecklingsideologin har även starka spår av evolutionistiskt - och ibland 
kolonialt - tänkande.  
. 
 
Motiv bakom bistånd 
 

Biståndspolitiken: del av ett lands utrikespolitik som innebär en överföring av resurser till  
fattiga länder på förmånliga villkor. Biståndsgivande grundas på solidaritetsmotiv, strategiska 
överväganden eller ekonomiska egenintressen.102   

                                                 
102 Elgström & Gustavsson 2005. (Nationalencyklopedin.) 
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I definitionen ovan ser man en splittrad och motsägelsefull beskrivning av motiven bakom 
bistånd. Det kan alltså handla om närmast motsatta bevekelsegrunder, som solidaritet och 
egenintresse. Motiven ”strategiska överväganden” samt ”ekonomiska egenintressen” som 
här uttrycks helt öppet syns sällan i skrifter från Sida. Vi har funnit det formulerat på ett 
ställe, men då utan att det problematiseras: ”Sverige ger bistånd grundat på medmänsklig-
het och solidaritet med fattiga och utsatta människor i andra länder. Men vi gör det också 
för vår egen skull.”103 Det senare motivet förklaras inte ytterligare. Egenintresset som 
motiv bakom biståndet har numera tonats ned, medan man på 1970-talet kunde se att 
Sverige öppet visade ”två ansikten”. Det fanns en linje som baserades på solidaritet och 
stödde en självständig utveckling i Syd, medan en annan linje tog tillvara svenska företags 
intressen på viktiga marknader i Syd.104 I utredningen Partner med Afrika (UD 1997) ser 
man ett tydligare exempel på en beskrivning av det svenska egenintresset. Här talas det i 
avsnittet ”Visioner, motiv och mål för en svensk Afrikapolitik” om att både solidaritets-
motiv och det man kallar ”upplyst egenintresse” är motiv för Sveriges ”partnerskap” med 
Afrika. Vad är då egentligen ”upplyst egenintresse” enligt utredningen? Det är ”baserat på 
en insikt om det globala, ömsesidiga beroendet”, och man ser detta som ”ett starkt, 
långsiktigt motiv för en aktiv svensk Afrikapolitik”. Det framhålls senare i texten att:  
 

Afrikas befolkning överstiger snart Nord- och Sydamerikas tillsammans. Ett Afrika i 
demokratiskt styrd förändring i växande utbyte med omvärlden är en tillgång för ett land som 
Sverige. I ett sådant scenario blir Afrika på sikt den ”sista”, stora marknaden, där en aktiv och 
uthållig etablering idag kan ge stora, långsiktiga resultat. 105 

 
Egenintresset lyser även igenom då man behandlar ”solidaritetetsmotivet” som enligt 
utredningen ”länge varit en viktig grund för svenskt Afrikaarbete”.  
 

Den växande insikten om att engagemangets resultat i praktiken långtifrån ”bara” ger 
humanitära  resultat på avstånd, utan också spelar roll i vår egen verklighet via det globala 
beroendet, förstärker kopplingen mellan olika motiv.106 

 
 
Bistånd, makt och mission 
 
I Sidas tidskrift Omvärlden konstateras det i ett temanummer om ”Biståndet & makten” att 
världens samlade biståndspengar är en mycket stor summa pengar (år 1998 var det 400 
miljarder kronor). Den som har pengarna har också makten:  
1. Makten att bestämma vilka länder som ska få bistånd och vilka som inte ska få det. 
2. Makten att påverka utvecklingen i mottagarlandet. Här ställs t ex frågan hur 

Moçambique ska ha möjlighet till en ”självständig utveckling” när man har en 
statsbudget som till mer än hälften utgörs av biståndspengar, och hundratals 
biståndsgivare kommer med olika krav. 

3. Makten att avbryta stödet ”när förutsättningarna ändras”. Biståndet kan då användas 
som ett maktinstrument, eller en ”markering”.107 

 
Varför väljs vissa länder som ”samarbetspartners” (biståndsmottagare) och inte andra? 
David Isaksson – journalist och författare som skrivit mycket om bistånd och utvecklings-

                                                 
103 Detta är svenskt bistånd 2005, s. 4. 
104 Hermele 1996, s. 55. 
105 Partner med Afrika 1997, s. 14. 
106 Partner med Afrika 1997, s. 14. 
107 Biståndet & makten 1998, s. 23. 
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frågor - menar att bistånd handlar mer om ”ideologi, geopolitik och näringslivsintressen än 
om vilka som verkligen är mest behövande”. Bilden av osjälviskt engagemang krackelerar 
då man ser att prioriteringarna styrs av helt andra saker, som politik och gamla koloniala 
och språkliga band. Detta syns inte minst bland de gamla koloniala stormakterna i EU, 
vilket är intressant med tanke på att vi i denna uppsats valt att ha ett postkolonialt perspek-
tiv på bistånd. Det är ett tydligt exempel på att koloniala band fortfarande påverkar 
biståndspolitiken. Hela fjorton av Frankrikes femton största mottagarländer är före detta 
kolonier, främst i fransktalande delar av Västafrika. Storbritannien stöder i sin tur engelsk-
språkiga forna kolonier i det ”Brittiska samväldet”. Portugal och Nederländerna följer  
- åtminstone delvis - samma mönster.108  
    Även Sverige har valt samarbetspartners efter samma mönster (även om engelska – och 
inte svenska – varit det språk man valt, i brist på egna svenskspråkiga före detta kolonier 
skulle man kunna gissa). I början koncentrerades insatserna till Etiopien, Indien, Kenya, 
Pakistan, Tanzania och Tunisien. Sidas förklaring till att det just blev dessa länder var att 
detta ”beror på tidigare kristna missioner, politiska motiv och på att det av kulturella skäl 
passar Sverige att verka i de engelskspråkiga tidigare brittiska kolonierna”. 109 Intressant är 
det att man på Sida så öppet medger banden till den kristna missionen. Missionen har alltid 
styrt biståndet, därför blev just stora missions länder som Etiopien, Indien och Pakistan våra 
första mottagarländer. Missionen tycks uppenbarligen i en svensk kontext närmast fylla 
samma funktion som biståndsmotiv som de koloniala banden hos de forna stora kolonial-
makterna. Sida beskriver i en alldeles nytryckt publikation att rötterna till Sidas verksam-
het finns redan på 1860-talet hos svenska missionärer i Eritrea som startade skolor och 
sjukstugor.110 Här problematiseras inte alls frågor kring att Sida skulle kunna påverkas 
ideologiskt av dessa nära band till religiösa organisationer. Sida samarbetar även med 
kristna biståndsorganisationer i kulturbiståndprojekt. Vi återkommer till denna fråga 
nedan, då vi försöker problematisera frågor kring kristen ideologi och kulturbistånd. 
 
För att ett nytt land ska kunna ”slå sig fram” krävs antingen, enligt Isaksson, en ”rejäl 
katastrof” eller en snabb demokratiseringsprocess. Men det är de länder som har långvariga 
kontakter och starka påtryckargrupper (lobbyister) som alltid får mest stöd. Om länder i 
”katastroffacket” ska kunna ”arbeta sig upp till ett fullvärdigt utvecklingssamarbete” krävs, 
enligt Isaksson, att det antingen finns starka band sedan tidigare, gärna av kolonial 
karaktär, eller att det finns kommersiella intressen i landet för givarlandets näringsliv, då 
kan man ”locka med krediter, bundna till köp i givarlandet”. 111 (Jämför Sveriges så kallade 
”bundna bistånd”, som vi skriver lite mer om nedan under rubriken ”En ny politik för 
global utveckling”.) Saken kompliceras självklart av att flera olika departement är 
inblandade i det svenska biståndet, och att de kan ha olika – ibland motsatta - intressen. 
Något som lett till kritik mot att ”ge med den ena handen och ta tillbaka med den andra”. 
Helhetsperspektivet saknas ofta, och det leder ibland till inkonsekvenser och att man talar 
med ”kluvna tungor”. Ett exempel på ”kluvna tungor” och inkonsekvenser kan t ex vara 
den skandalomsusade – till största delen biståndsfinansierade - Sydafrikasatsningen år 
1999, mest känd för att Dr Alban uppträdde inför tre betalande åskådare. ”Officiellt 
handlade denna satsning om att grundlägga ett nytt partnerskap mellan Sydafrika och 
Sverige” – ett partnerskap som innebar samarbete på flera plan, t ex genom både kulturella 
och kommersiella förbindelser. Nu har fakta framkommit från källor som varit inblandade i 
projektet som visar en helt annan bild, nämligen att hela denna satsning grundades i ett 

                                                 
108 Isaksson 1998, s. 24-27. 
109 Detta är svenskt bistånd 2005, s. 12. 
110 Detta är svenskt bistånd 2005, s. 12. 
111 Isaksson, 1998 s. 24ff. 



37  

försök att stötta försäljningen av Jas-plan. Det är en mycket känslig fråga, eftersom 
biståndspengar till största delen finansierade projektet, och dessa inte får användas för att 
marknadsföra vapen till fattiga länder i Afrika. En anonym person på Rikta, som 
marknadsförde den satsning som många ser som ett mångmiljonfiasko, säger t ex: ”Jas 
Gripen-affären var fullkomligt avgörande för att satsningen skulle bli av. Men det var 
väldigt känsligt. Sida betalade och de ville absolut inte se att det blandades ihop med en 
vapenaffär. Jas Gripen fick inte nämnas….”112 
 
Numera anses biståndet vara den viktigaste relationen mellan Sverige och Afrika. 
”Biståndet spelar idag en helt dominerande roll i de svensk-afrikanska relationerna” 
konstaterar man i UD-utredningen ”Partner med Afrika”. 113 Ett bistånd som vuxit fram 
sedan 1960-talet, och som vi sett enligt Sida ofta byggde på grunden från missionen. 
Missionen var i allra högsta grad aktiv i Afrika, den svenska missionen särskilt i Östafrika, 
Centralafrika och Sydafrika – något som fortfarande präglar vilka länder man ger mest 
bistånd. 114 I ett temanummer av Sida Rapport om bistånd och mission kallat ”Mission för 
miljoner” skriver man följande som inledning: 
 

De första biståndsarbetarna var missionärer. De kom i skuggan av kolonialmakternas svärd. 
Kärleksbudskapet utnyttjades för att stärka de nya herrarnas dominans. Men missionen stod 
även nära de svaga. Den såg behoven och lät evangelisationen följas av sjukvård, utbildning 
och utvecklingshjälp.  
   Så blev missionen bistånd och är idag ofta förvillande lik sekulära organisationers u-hjälp. 
Missionen är respekterad i biståndskretsar. Den kritiska debatten förs främst i de egna leden. 
Ty de teologiska uttolkningarna skiftar och politiskt rör sig missionen mellan revolutionen och 
mörkaste reaktion.115 

 
Missionen och biståndet har mycket gemensamt när det gäller frågor om mental 
imperialism och omformning av andra kulturer. Vi saknar en problematisering av 
biståndets kopplingar till missionen, och av både mission och bistånd som utövande av 
makt. Intressant är att både mission och bistånd ofta har en överdrivet positiv självbild. 
Båda verksamheterna tycks glida mellan polerna solidaritet/altruism och egenintresse/ 
utnyttjande, och i båda fallen är den första polen uppmärksammad medan den andra polen 
ofta förträngs och osynliggörs. Vi har funnit mycket få exempel på kritik mot missionen i 
de Sidapublikationer som vi läst. En text förklarar kort att man i missionen hade förbud 
mot ngoma (traditionell sång, dans och musik), som då kallades ”djävulsdans”. 116 I Sidas 
specialstudie Sounds of change nämns också den kristna missionens musikcensur, inte 
minst av trumbaserad ”syndig” musik, och hur man introducerade kristna hymner som en 
ersättning. 117 Stig-Magnus Thorsén, professor vid Musikhögskolan i Göteborg och 
redaktör för Sounds of change, ser den kristna missionen även som en ”kulturell mission”: 
”In the fight against paganism, the cultural clash with the Africans was resolved by 
introducing Swedish ideals.”118 Jan Nederveen Pietersee, professor i sociologi som forskat 
mycket kring rasism, utvecklingsteori och globalisering, menar att man kan se missionen 
som en viktig del i kolonialismen eftersom den trängde djupare in i samhället och 
dessutom hade en ”pacifying role”: ”Where the seed of Christianity fell the will to 
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resistance was weakened.” Genom att stå för mycket av undervisningen i kolonierna hade 
den kristna missionen stor påverkan på värderingar, t ex genom att ha demonisera den 
afrikanska traditionella religionen, där man talade om hedendom, onda häxdoktorer, 
hemska ritualer etc. Mot denna bild som målades upp av hednisk ondska stod den 
romantiserade bilden av missionären som den gode europeiske ”hjälten” och ”frälsaren”.119  
  
Sida samarbetar med kristna organisationer i biståndet och det verkar inte som om man 
reflekterar kring att detta på något sätt skulle vara komprometterande eller ideologiskt 
tveksamt. Ett exempel är ett kulturbiståndsprojekt inriktat på barnlitteratur på 
Västbanken/Gaza (där de flesta invånarna är muslimer) som Sida stött sedan 1994, och 
som man låter den svenska frikyrkliga biståndsorganisationen Diakonia sköta.120 Frågan är 
om man inte tycker att det är intressant eller relevant att Diakonia har en kristen ideologi 
som grund för sitt arbete? Eller har man ingen annan neutral samarbetspartner att använda? 
Man kan jämföra med att ett annat Sidastött kulturbiståndsprojekt med stöd till scenkonst 
på Västbanken/Gaza drivs av Dramatiska institutet, DI.121 Eftersom Sverige är ett mycket 
sekulariserat land, där Statskyrkan numera är skild från staten, känns det underligt att 
bistånd och religion ska blandas ihop. Man kan ju dessutom undra om det inte lättare blir 
så att Hylland Eriksens ”missionärparadigm” blir dominerande i arbetet om Sida väljer att 
samarbeta med kristna organisationer? (Jämför avsnittet om biståndsparadigm nedan.) Är 
det kanske t o m så att det nära samarbetet med, och ursprunget i, missionen har påverkat 
Sida ideologiskt? Finns det en kristen ”bias”122 i arbetet? Kristendomen verkar på något vis 
av Sida uppfattas som neutral. Om man vänder på perspektivet så kan man fråga sig hur 
reaktionen skulle bli i Sverige om muslimska organisationer skulle bedriva läsprojekt med 
svenska (icke-muslimska) barn med utgångspunkt i arabisk litteratur. 
 

Biståndsparadigm  
 
För att närmare beskriva motsättningarna i biståndsideologin kan det vara en hjälp att 
använda Hylland Eriksens idéer kring olika ”biståndsparadigm”. Hylland Eriksen beskriver 
i sin artikel ”Bistand som kulturkontakt” att både biståndet och den kristna missionen 
påverkats (och fortfarande påverkas) av koloniala doktriner som ”The White Man’s 
Burden” och den franska versionen ”La mission civilisatrice”, vilka går ut på att man kan 
och bör civilisera ” barbarer/naturfolk”. Den ideologiska grunden för både bistånd och 
mission är ett slags mental imperialism som handlar om att ”de Andra” (”primitiva”) ska 
”omvändas” till vårt tänkande, att tänka i våra kategorier. Hylland Eriksen menar att denna 
mentala imperialism kanske är den mest genomgripande typen av maktanvändning som 
kännetecknar de kulturella aspekterna av biståndet, och som i förlängningen leder till 
mindervärdighetskomplex och paralysering hos biståndsmottagande länder (i kontrast till 
den ”självhjälpsretorik” som kännetecknar biståndet nuförtiden).123 Språket som makt-
medel har vi kommenterat tidigare, men man kan tillägga något som Veronica Trépagny 
iakttagit i sin undersökning av Sidas kulturbistånd, nämligen att begrepp som utveckling, 
demokrati och jämställdhet inte kan ges en exakt förklaring. Begreppen är kontextbundna, 
och inte universella. Detta är något som inte alltid problematiseras i Sidas biståndsprojekt, 
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menar Trépagny.  Även synen på konst och kultur är i högsta grad kontextbunden visar hon 
i sin undersökning. 124 Det är alltså inte okomplicerat att formulera mål och tro att de ska 
omsättas i en motsvarande praktik om man inte problematiserar och kontextualiserar 
centrala begrepp. 
 
Det borde vara tydligt, skriver Hylland Eriksen, att bistånd handlar lika mycket om ”oss” 
som om ”dem”. Biståndet visar enligt honom en tydlig paternalistisk hållning. Man kan 
enligt Hylland Eriksen urskilja tre ideologiska tendenser eller paradigm i biståndet:  
 

1. Det teknokratiska paradigmet kännetecknas bl a av en enkel syn på kunskaps-
överföring (i en riktning) och på hur vägen till ”det goda livet” ser ut. Inom detta 
paradigm anses inte kulturskillnader vara relevanta, utvecklingen betraktas som 
”vetenskaplig” och därför inte påverkad av lokal kultur.  

2. Missionärsparadigmet är en ”mild variant” av det teknokratiska paradigmet. Här 
tänker man att biståndsgivaren själv kan uppnå ett slags ”frälsning” genom att 
hjälpa fattiga och förtryckta (t ex genom att omvända dem till sin religion). Men det 
är tankar som inte bara finns i religiös mission utan i många former i bistånds-
politiken, inte minst som ”politisk mission”.  

3. Dialogparadigmet ser bistånd som en ömsesidig relation mellan givare och 
mottagare. Det är detta paradigm som de flesta biståndsorganisationer officiellt 
bekänner sig till, men som det har visat sig svårare att omsätta i praktiken.  125 

 
Det är lätt att se att de olika biståndsparadigmen kan hamna i konflikt med varandra, 
eftersom de representerar helt olika syn på vilken roll som den lokala kulturen och de 
lokala kunskaperna ska ha i utvecklingsprojekt, tillägger Hylland Eriksen. Den centrala 
frågan är om man önskar att utvecklingen ska ske ”inifrån och nedifrån” eller ”utifrån och 
uppifrån”. Bistånd är på gott och ont alltid olika varianter av kulturimperialism, menar 
han, eftersom det handlar om en målinriktad, planlagd verksamhet som syftar till att 
förändra det kontaktade samhället.  126 Biståndsgivarens värderingar präglar självklart 
biståndet, de uttrycks inte minst i de mål för biståndet som formulerats.  
 
Det teknokratiska ideologiska paradigmet kan även kopplas samman med de värderingar 
som Hylland Eriksen kallar ”ingenjörsideologin”. Ingenjörsideologin är ett teknokratiskt 
tankesätt om framsteg och kontroll över naturen som präglat Europa i modern tid. Här talas 
det ofta om tillväxt och ökning av BNP. Han kallar det en hegemonisk ideologi. Den är så 
vanlig i samhällsplanering i allmänhet att man t o m ofta glömmer bort att det är just en 
ideologi, då den snarare ofta framträder som en ”vetenskaplig lära”. Det är dock viktigt att 
inse – inte minst i biståndsarbetet – att det handlar om värderingar: ”I jakten på det gode 
liv er både mål og midler kulturelt skapt, og de varierer starkt.”127  
      En annan central värdering i biståndsarbetet är det som Hylland Eriksen kallar för 
”samhällsmoral”, och som han beskriver som en lojalitet till en abstrakt gemenskap som är 
större än släktgruppen. Denna värdering placerar han in under missionsparadigmet. Att 
främja den typen av moral har varit något som dominerat skandinavisk biståndsideologi, 
menar han, och ger exemplet hur Sverige försökt bygga upp ett samhälle av mer eller 
mindre svensk typ i Tanzania, med stark stat, omfattande ”velferdsordninger”, och ett 
starkt inslag av centralplanering i ekonomin. Han påpekar att när ideologiska program av 
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den typen slår fel så är det lättare och vanligare att skylla på mottagaren istället för att 
ifrågasätta om projektet har fel utgångspunkter. Hylland Eriksen menar att den moraliska 
upprördheten skulle ha varit mindre om man inte hade utgått från att afrikaner skulle 
uppföra sig som ”europeiska socialdemokrater”, och om man förstått att de kan ha andra 
prioriteringar. Biståndsideologin är en produkt av vår kultur och vårt samhälle och kan inte 
automatiskt överföras till Afrika utan problem. Han framhåller att man i Afrika ofta har ett 
större fokus på familjen än på staten, i jämförelse med Skandinavien. 128  
 
En forskare som undersökt ”glappet” mellan Sidas partnerskapsdiskurs och ”verkligheten 
ute på fältet” är Maria Eriksson Baaz.  Hennes forskning visar att det är mycket sällan som 
partnerskapsretoriken fått genomslag i praktiken, dvs - utan att hon nämner Hylland 
Eriksens indelning - skulle man kunna säga att dialogparadigmet i praktiken överskuggas 
av det teknokratiska paradigmet och/eller missionärsparadigmet. Eriksson Baaz visar hur 
partnerskapsdiskursen döljer verklighetens ojämlika maktförhållanden. 129 Den officiella 
ideologin (dialogparadigmet/partnerskapsdiskursen) på Sida kan därmed sägas spegla det 
som Ricoeur säger om att använda ideologi för att förvränga verkligheten. När inte 
ideologin följs av en praktik som speglar ideologin, utan ofta uttrycker helt andra men 
inofficiella ideologiska utgångspunkter, så innebär det att biståndet fortsätter att fungera 
paternalistiskt (imperialistiskt), hur mycket man än svänger sig med fina ord som partner-
skap, ägarskap och ”empowerment”. Skuggsidan av dialogparadigmet är inte oväntat de 
numera ”omoderna” teknokratiska och missionerande paradigmen.  
 

Olika trender och diskurser i biståndsvärlden 
 
Olika trender, diskurser och ideologier styr biståndsorganisationerna och (åtminstone 
delvis) i förlängningen projektutformningen. Det man numera, sedan 1990-talet, kallar för 
”utvecklingssamarbete” och ”samarbetsländer” kallades på 1980-talet för ”bistånd” 
respektive ”givarländer” och ”mottagarländer”. På 1970-talet talade man istället om  
”u-hjälp”, och på 1960-talet om ”experthjälp”. 130  Det är dock inte helt ovanligt att Sida 
fortfarande använder uttryck som ”u- länder”.   
    Policyförändringar i biståndskretsar avspeglas i förändrad terminologi, t ex hur man 
numera helst talar om partnerskap och utvecklingssamarbete, dialog, ”ownership”  
(ägarskap), ”empowerment” etc för att visa att man inte är ojämlika deltagare i bistånds-
samarbetet. Man poängterar mer och mer hur viktigt det är att det deltagande landet har en 
egen stark vilja att förändras och att landets attityd är oerhört viktig om detta samarbete ska 
anses ha förutsättningar att lyckas.131 Men det finns skilda meningar om huruvida denna 
förändrade terminologi motsvaras av en verklig förändring. Vissa anser t o m att det gör 
mer skada än nytta, eftersom det döljer verklighetens ojämlika maktförhållanden: ”Accor-
ding to this perspective, much of what is hailed as ’participation’ is a mere technical fix 
that leaves inequitable global and local relations of power, and with it the root causes of 
poverty, unchallenged.”132 Palmberg diskuterar den nya terminologin och påpekar att man 
inte snabbt kan förändra en relation som i decennier grundats på givare-mottagare-
förhållandet så att det blir ett jämbördigt parnerskap. Många kritiker har istället talat om 
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detta ”partnerskap” som ”partnerskapet mellan en ryttare och en häst”. (En liknelse som 
användes av vita ledare i det gamla Rhodesia.)133 
 
Kritik har t ex riktats mot 80-talets neoliberala diskurs inom IMF (International Monetary 
Fund - Internationella valutafonden) och Världsbanken som även påverkade många olika 
biståndsorganisationer, då privatisering och utförsäljning av statliga företag sågs som en 
förutsättning för att ge stöd åt fattiga. Det är tydligt att 80-talet var en ideologisk brytpunkt 
när det gäller svenskt bistånd. Intrycket av en splittrad ideologi stärks då dessa 
tvångsmetoder står i motsatsförhållande till de i biståndsretoriken ständigt framhållna 
målen om ökad demokratisering, ägarskap, ”empowerment” och partnerskap. Vem är det 
egentligen som har makten att bestämma över t ex Tanzanias ekonomiska politik? 
Knappast Tanzanias befolkning, trots att demokrati lär betyda just folkstyre. Som vi sett är 
det inte bara Världsbanken, IMF och WTO utan även biståndsnationerna som har makten 
över detta lands ekonomiska politik. Detta demokratiproblem uppmärksammas i UD-
utredningen Partner med Afrika.  
 

Skuldsättning och svaga ekonomier har inneburit att de unga afrikanska demokratiernas 
möjligheter att fatta egna ekonomiska beslut har reducerats starkt. Världsbanken, IMF och på 
längre sikt kanske WTO styr ofta mer över ett afrikanskt land i stort och smått än ett valt 
parlament. Samma problem kan finnas i bilaterala relationer, bl a inom biståndet. 
    Denna situation både berövar och fritar Afrikas ledare från ansvaret för sina länders 
utveckling.134 [Vår kursiv.] 

 
 
Utvecklingsideologi  
 
Utveckling är ett centalt begrepp i biståndssammanhang, man talar ju t ex numera helst om 
bistånd som ”utvecklingssamarbete”. Redan i sitt namn anknyter Sida till detta begrepp. 
”D”-et i ”Sida” står just för ”development”, dvs ”utveckling” - Swedish Agency for 
International Development Cooperation. Ordet återfinns dessutom i det som kallas 
Sveriges nya politik för global utveckling.135 Vad är det då för utveckling man förespråkar? 
Och är all ”utveckling” bra? Vilka ideologiska rötter kan man finna då man synar Sidas 
utvecklingsideologi närmare? 
 
Utveckling är ett kontroversiellt och omstritt begrepp. Det är också ett begrepp som ofta 
framställs som neutralt fastän det i högsta grad är ideologiskt laddat. När det gäller 
utveckling så har flera idéhistoriker och postkoloniala teoretiker betonat hur starka rötter 
utvecklingstanken har i det ideologiska arvet från upplysningstiden och framåt. Utveckling 
hänger ofta ihop med ett framstegstänkande. Arvet från 1700- och 1800-talen kan fort-
farande märkas av i en antingen explicit eller implicit syn på människans utveckling som 
en trappa, från barbari till civilisation. Vid slutet av 1800-talet gav socialdarwinismen samt 
det rasbiologiska tänkandet ännu mer ”krut” åt den koloniala expansionen. Genom 
rasbiologin legitimerades den koloniala exploateringen och beskrevs istället som ett 
”civilisationsprojekt”. Rudyard Kipling skrev sin kända dikt ”The White Man’s Burden”, 
och den ideologi som framförs där handlar om den vite mannens ansvar att civilisera och 
styra resten av världen, att ”utveckla” de ”underutvecklade”.  
 

                                                 
133 Palmberg  2000, s. 7. 
134 Partner med Afrika 1997, s. 17. 
135 Se nedan, s. 46f. 
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Biståndet kan, enligt vår mening, ses som en ideologisk arvtagare till den ideologi som 
Kipling m fl lanserat. För vad framstår biståndet som om inte en modern form av ”The 
White Man’s Burden”? Det låter numera gammaldags att kalla det en utveckling från 
barbari till civilisation, men även om dessa termer undviks så kan man ofta se att samma 
grundidé fortfarande återkommer, men nu iklädd en annan moderniserad terminologi. 
Afrika ses (fortfarande) som en kontinent som ligger ”efter” oss i utvecklingen. 
Underförstått finns i biståndsideologin en tanke om att ”de” behöver ”oss” för att 
”utvecklas”. Den europeiska ”civilisationen” (eller ”utvecklingen”) ses som överlägsen, 
och som en plikt att sprida. Det handlar även i biståndet om att andra länder ska följa den 
europeiska normen. Biståndsideologin är liksom den koloniala ideologin grundad i en stark 
etnocentrism: det är våra normer som gäller, annars dras pengarna in. Etnocentrism kan 
definieras som ett ”perspektiv där den egna gruppen, nationen eller folket blir normen för 
vad som är normalt och gott”. 136 Etnocentrism kan också innebära att man definierar andra 
samhällen efter vad de saknar och vi har, inte efter vad de har och vi saknar. 
 
Ett exempel på hur utvecklingsideologin präglar biståndet är att man sedan länge – och 
fortfarande – ofta använder en indelning av världen i ”i- länder” respektive ”u-länder”.  
”U-land” lästes förr ofta som ”underutvecklat land”, numer väljer man att hellre (i en 
strävan att låta mer positiv?) se det som en förkortning för ”utvecklingsland”. Även då har 
man självklart skapat en bild av en hierarki mellan olika länder, där vissa hunnit längre i 
”utvecklingen”, och andra ses som mer ”efterblivna”. Det är en rangordning som påminner 
starkt om den utvecklingstrappa som var så aktuell i den koloniala ideologin.137 Idén om en 
utvecklingsstege uttrycks sällan explicit, menar Palmberg, men ofta kan en sådan bild 
sväva i bakgrunden. 138 Palmberg formulerar några invändningar mot tanken om en 
utvecklingsstege: 
 
- Det är svårt att komma ifrån etnocentrismen, d.v.s. tanken att det egna, västerländska samhället är 

bäst och högst. Det som inte liknar det västerländska i Afrika föreställs vara primitivt, otidsenligt 
och något att komma bort ifrån. [Med undantag av den afrikanska kulturen, som man ofta tycks 
vilja se kopplad just till tradition och ”rötter” osv. Se vår analys i kap. 7. Vår anm.] 

- Det finns inget utrymme för tanken att samhällen i Tredje världen skulle ha något att lära de 
industrialiserade samhällena. 

- Utvecklingsstegen förutsätter att det finns ett enda sätt att utvecklas, och detta kan man lära av 
dem som nått längst. Dessa samhällen och länder blir modellen. 

- Utvecklingsstegen förutsätter det som borde diskuteras: Vad är utveckling egentligen? Vilka 
förändringar är bra förändringar, vilka är dåliga?139 

 
Vi kan inte här gå in i detalj på alla olika utvecklingsteorier som lanserats. Värt att minnas 
är dock att ideologier kring utveckling i allra högsta grad påverkar biståndsdiskursen och 
biståndspraktiken. Det är som sagt en mycket grundläggande ideologi för att ”motivera 
bistånd”. Tron på en viss utvecklingsmodell präglar Sidas policies och även kultur-
biståndet, och har ibland genomgått stora ideologiska förändringar (inte minst under 1980-
talet, nyliberalismens årtionde även i biståndskretsar). Utvecklingsmodeller, är som vi sett, 
nästan alltid etnocentriska, och uttrycker ofta tankar på att andra borde följa vårt mönster.  
I Sveriges fall talar vi då ofta – åtminstone innan 1980-talet - om ”folkhemsideologin” och 
tron på ”den svenska modellen”. Det är dessa samhällsmodeller som vi i Sverige definierat 
som bäst.  
 
                                                 
136 Palmberg 2000, s. 68 
137 Jfr Palmberg 2000, s. 96ff. 
138 Palmberg 2000, s. 99ff. 
139 Palmberg 2000, s. 102. 
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En ny politik för global utveckling 
 
Sveriges riksdag har år 2003 beslutat sig för en ny politik för global utveckling. (Här 
används som vi ser begreppet ”utveckling” igen.) Man beskriver att alla politikområden i 
och med detta kommer att samverka i ”arbetet med att förbättra livsvillkoren för fattiga 
människor”. Politiken ska bli ”mer konsekvent”. Det ska finnas en ”koherens”: fattigdoms-
bekämpningen i världen, och en rättvis och hållbar global utveckling är numera uppgifter 
för alla politikområden, inte bara för politikområdet bistånd.140 Sida beskriver hur man 
numera helt tar utgångspunkten för biståndsarbetet i denna politik för global utveckling: 
 

En ny, sammanhållen politik för att bidra till en rättvis och hållbar utveckling i världen är ett av 
Sveriges verktyg för att uppnå de så kallade millenniemålen. Tanken med politiken för global 
utveckling är att alla politikområden (till exempel handels -, jordbruks-, säkerhets- och 
migrationspolitik samt biståndet) ska bidra till en rättvis och hållbar global utveckling. 
Rättighetsperspektivet och de fattigas perspektiv ska genomsyra den nya politiken och därmed 
även biståndet.141 

 
Hur lätt den uppgiften blir i praktiken återstår att se. Som situationen är nu tycks politik-
områden ofta krocka med varandra. I Sidas tidskrift Omvärlden infördes t ex artikeln 
”Bistånd och vapenexport – två sidor av Sverige” som ifrågasatte Sveriges konsekvens.142  
I massmedia har man, som vi tidigare nämnt, tagit upp sambandet mellan bistånd till 
Sydafrika och försäljning av Jas-plan. 143 Den här typen av bistånd har Sverige länge arbetat 
med, det kallas bundet bistånd. Bundet bistånd innebär att mottagarländerna måste köpa 
svenska varor och tjänster för en del av biståndspengarna, som motprestation för att få 
biståndspengar. Sida förklarar nu att man successivt ska avveckla det bundna – eller 
”tvingande” - biståndet i och med den nya svenska politiken för global utveckling.144 
Man visar utåt – i retoriken - höga ambitioner, men frågan är om det verkligen finns en 
reell vilja att förverkliga dessa, eftersom det skulle kräva radikala förändringar av 
neokoloniala maktstrukturer, och inte minst minskade svenska exportinkomster. 
 
 En annan, ouppmärksammad, problematik är hur medlemskapet i EU påverkar Sveriges 
nya politik för global utveckling. Här kan man, enligt vår mening, se att det blir extra svårt 
att få en ”koherens” mellan t ex migrationspolitiken och talet om mänskliga rättigheter. 

Medlemskapet i EU  
 
I UD:s utredning Partner med Afrika (1997) framhålls att Sverige skiljer sig från andra 
biståndsnationer genom den ”speciella trovärdighet” som Sverige har vilken grundas i att 
Sverige har spelat en roll i den afrikanska kampen mot kolonialism, fattigdom och rasism, 
och inte minst genom avsaknaden av ”gamla koloniala intressen”. 145 Denna ”speciella 
trovärdighet” tycks man dock vara villig att sätta på spel eftersom man i samma skrift 
samtidigt talar om att ”[v]årt medlemskap i EU med dess gamla afrikanska kontakter … 
gör dock att mycket av detta stöd bör förmedlas via EU:s kanaler”. (Vår kursiv.) 146   

                                                 
140 Sveriges nya politik för global utveckling 2004, s. 2. 
141 Detta är svenskt bistånd 2005, s. 5. 
142 Tibblin ,2005, s. 2f. 
143 Öhman 2005. 
144 Detta är svenskt bistånd 2005, s. 10. 
145 Partner med Afrika 1997, s. 5f. 
146 Partner med Afrika 1997, s. 5. Det stöd man talar om här gäller stödet till Afrikas panafrikanska och 
regionala organisationer, organisationer som ofta har sina rötter just i kampen mot kolonialmakterna.  
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Här talar man alltså om EU:s ”gamla afrikanska kontakter”. Man skulle nästan lika gärna 
kunna säga ”de forna kolonialmakternas afrikanska kontakter”. EU:s starka nationer är ju 
nämligen de gamla kolonialmakterna Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Detta 
konstateras senare i skriften då man skriver att ”de ursprungliga EEC:s medlemsländer och 
de gamla kolonialmakterna i Afrika var i huvudsak identiska”. 147 En intressant spegling av 
hur Sverige i sin Afrikapolitik och biståndspolitik påverkas av medlemskapet i EU. Denna 
känsliga fråga tycks, vad vi kan se, inte alls uppmärksammad i biståndsdebatten.   
 
Man skulle kunna se talet i Partner med Afrika om ”Sveriges speciella trovärdighet” som 
ett exempel på det som Eriksson Baaz beskriver som att den koloniala historien 
konstituterar Sveriges identitet. Enligt henne är det tydligt i svensk utrikespolitik att 
Sverige använder sig av de forna kolonialmakterna som ”de Andra” vilka definierar det 
svenska som ”icke-kolonialt”. Gudrun Dahl (professor i antropologi) har analyserat 
Partner med Afrika och framhåller även hon hur författarna av texten ”capitalise on a 
Swedish identity as separate from other Western powers – a Sweden untainted by colonial 
guilt”. Den svenska identiteten presenteras som ”obefläckad” och ren, och opåverkad av 
den koloniala historien. 148  Ett exempel på detta är att den tidigare kulturministern Marita 
Ulvskog sagt att ”Sverige har inget kolonialt förflutet som vissa av EU:s gamla 
medlemsländer. Vi har levt lite vid sidan av.”149 Marita Ulvskog är inte ensam om att 
”mörka” eller förringa Sveriges koloniala historia, det är ett allmänt drag i den svenska 
historieskrivningen - ett exempel på ”selektiv amnesi” skulle man kunna kalla det.150 
Ulvskogs inlägg är intressant, särskilt i skuggan av den uppmärksammade ”aborigin-
skelettdebatten” som rörde det museum som även tvingats lämna tillbaka en stulen 
totempåle, nämligen Etnografiska museet, som under hösten 2005 har valt att fokusera just 
på Sveriges (och Nordens) koloniala historia med utställningen ”Kongospår – Nordens roll 
i ett av Europas brutalaste kolonisationsprojekt”. 151  
 
Frågor kopplade kring migrationen från fattiga länder till rika (ofta kopplad till gamla 
koloniala band) är mycket centrala diskussionsämnen bland postkoloniala teoretiker. Vi 
tycker att frågor kring Sveriges roll i EU och dess syn på migration är en osynliggjord 
aspekt av det som borde vara en central del av Sveriges politik för global utveckling. Här 
talas det ju om att både säkerhets- och migrationspolitik samt biståndet alla ska ”bidra till 
en rättvis och hållbar global utveckling” och att ”[r]ättighetsperspektivet och de fattigas 
perspektiv ska genomsyra den nya politiken och därmed även biståndet”. 152 
      En kontroversiell debatt har just startat kring hur EU ska stoppa den illegala 
invandringen från Afrika till Europa. Gränsen mellan den fattigaste kontinenten och den 
rikaste blir alltmer problematisk, då många afrikaner t o m dör i kampen för att komma till 
Europa. Det har framförts idéer kring att omstyra biståndspengar som ges till Afrika till att 

                                                 
147 Partner med Afrika 1997, s. 30 
148 Eriksson Baaz 2005, s. 34f. (Citerar Gudrun Dahl.)  
149 Nordin 2005, s. 29f. (Marita Ulvskog, kulturminister under åren 1996-2004.) 
150 Jfr Hylland Eriksen 1996, s. 20, 90. 
151 Om svenskar i Kongo, se även Granqvist 2001. (Som vi presenterat kort i denna uppsats på s. 14.); 
Debatten kring aboriginskeletten fördes mellan författaren Sven Lindqvist och dåvarande kulturministern 
Marita Ulvskog. I en artikel av Lindqvist 2003 ifrågasätter han hur man kan försvara att man har aborigin -
skelett i svenska museisamlingar, skelett som oftast insamlats för pseudovetenskaplig rasbiologisk forskning. 
Lindqvist ställer en direkt fråga till Marita Ulvskog om hon själv skulle vilja ha sina släktingars skelett 
förvarade (och t o m utställda) på museer. Detta som svar på ett inlägg från Ulvskog där hon motsätter sig ett 
återförande av aboriginskelett till Australien, och förklarar att Sverige ”inte kan lämna tillbaka föremål bara 
för sakens skull”. (Lindqvist 2003).  
152 Detta är svenskt bistånd 2005, s. 5. 
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bygga upp ett starkare skydd mot denna invandring (patrullbåtar på Medelhavet etc.).153 
Något motsägelsefullt blir det när man ställer invandringspolitikens hårda tag mot Sidas 
fina tal om mänskliga rättigheter, där Sida bl a beskriver att man numera genom att 
fokusera på demokrati och mänskliga rättigheter inte ska tala om fattiga människors 
”behov” utan se det just som en fråga om ”mänskliga rättigheter” och att detta ”synliggör 
staters skyldighet att vidta konkreta åtgärder….”154  Menar de då den ”mänskliga 
rättigheten” att stoppas av EU:s patrullbåtar när man vill ta del av dessa ”rättigheter”? 
Bilden av drunknade eller skjutna afrikaner på gränsen mellan Afrika och Europa (t ex i 
Ceuta) kanske kan sägas representera det gap mellan retorik och praktik som karaktäriserar 
mycket av både EU:s och Sveriges politik. Varför tala om mänskliga rättigheter om man 
sedan i praktiken inte alls bryr sig om det? Är det ännu ett exempel på ideologi som 
förvrängning? Man tycks mena att problemet med mänskliga rättigheter ska lösas 
nationellt och inte globalt. I följande Sidatext väljer man t ex att begränsa diskussionen om 
makt till det nationella planet.  
 

För att kunna ändra på ojämlika maktrelationer måste fattiga människor få möjlighet att 
påverka den offentliga debatten. Därför behövs tanke- och yttrandefrihet. Det gäller alla de 
områden i ett samhälle där det försiggår ett utbyte av idéer och där beslut fattas – från den 
nationella ned till distrikts- och bynivån. Det fordras också fria och självständiga medier 
liksom mötesfrihet, så att kvinnor och män har möjlighet att organisera sig och genomföra 
kollektiva aktioner.155 

 
Den mer eller mindre organiserade ”kollektiva aktion” som utförs av illegala invandrare 
verkar inte alls passa in i den bild av mänskliga rättigheter som Sida presenterar. Denna 
migration skulle kunna liknas vid en desperat, subversiv motståndsstrategi där de verkligt 
stora maktfrågorna i världen ifrågasätts, bl a Sveriges del i det som kallas ”fästningen 
Europa” och den osynliga men allt starkare muren mellan Nord och Syd.156  
 

Sammanfattande reflektion  
 
För att försöka åskådliggöra hur man i biståndsprocessen försöker omsätta idé/ideologi i 
praktisk handling har vi skapat en egen modell. 
 

1. Vision/Vilja  
formuleras som 

 
2. Teori/Ideologi/Retorik  (bl a formulering av mål - en policy) 

som sedan ska omsättas i 
 
3. Handling/praktik 

som ska leda till att visionen/viljan ”gör ett avtryck i verkligheten”, 
dvs en  

 
4. Måluppfyllelse  

av de mål som fanns redan som Vision/Vilja, och formulerades ordentligt i led två. 

                                                 
153 Bjerström 2005.  
154 Perspektiv på fattigdom 2003, s. 35. 
155 Perspektiv på fattigdom 2003, s. 35. 
156 Jfr Tesfahuney 2001. 
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Idealet är alltså att vision och vilja genom ideologisk formulering ska ”kanaliseras” i 
praktisk handling som ska leda till en måluppfyllelse av de mål som finns i vision och 
vilja. Ett stort problem i biståndsarbetet är, enligt vår analys, att Väst ofta har monopol på 
led två, dvs de ideologiska formuleringarna. Det är ofta Väst som formulerar problemen 
och kommer med lösningar på detta. Afrikaner kan ha en klar vision, vilja handling, vilja 
måluppfyllelse, men på något sätt känns det som om hela led två har ”koloniserats” av 
olika Västproducerade ideologier och diskurser (t ex Sidas kulturbiståndsdiskurs). 
Ideologier som ofta är uttryck för en häpnadsväckande etnocentrism. Det gäller t ex 
Sveriges försök att överföra ”den svenska modellen” till Afrika, inte minst till den största 
biståndsmottagaren Tanzania, utan hänsyn till om den passar en afrikansk kontext. När väl 
biståndsdiskursen omformuleras för att inte låta etnocentrisk finns ändå ”störningar” på 
vägen som motverkar att retoriken får ett genomslag i praktiken. Skillnaden är då inte stor 
från förr. Det enda som förändrats är kanske att man har en ännu sämre självinsikt i vad 
man gör, om nu retoriken tas på allvar. Det är ett skrämmande scenario, som närmast får 
oss att tänka på det ”nyspråk” som används i George Orwells roman 1984.  
 
Biståndsideologin kan alltså sammanfattningsvis sägas innehålla en stor del etnocentrism. 
Vi tar för givet att våra ”lösningar” ska passa alla kulturer. Det finns en underförstådd 
tanke om att svenska (eller västerländska) värderingar är universella. Viktiga begrepp 
problematiseras inte utan anses kunna gälla andra kulturer utan att den förändrade 
kontexten tas i beaktande. När problemen som bottnar i denna eurocentrism ska ”tacklas” 
har man uppfunnit den nya ”partnerskapsdiskursen” (eller ”dialogparadigmet”) som 
symptomatiskt nog inte verkar ha gett några större förändringar i praktiken. Tvärtom 
fungerar den som en förvrängande ideologi enligt Ricoeurs modell. Intressant nog i 
kombination med att den även fungerar legitimerande och integrativt. Partnerskaps-
diskursen eller ”dialogparadigmet” skulle alltså kunna beskrivas som en politiskt mycket 
användbar ideologi! Att den sedan inte alls tycks avspegla verkligheten upplevs kanske av 
Sida som mindre relevant?   
     Enligt vår mening blir ”glappet” mellan teori och praktik större och större ju mer man 
tillåter att en idealiserad retorik som inte överensstämmer med verkligheten får ta över. De 
”äldre” (omoderna) biståndsparadigmen existerar fortfarande, men nu osynliggjorda och 
nedtystade – som en slags ”ideologisk skuggsida”. Språkbruk och diskurs kan, som vi sett, 
sägas hänga ihop, och borde i förlängningen leda till att praktiken förändras. Man tänker i 
andra kategorier. Men vad händer om retorik och praktik inte är i fas med varandra? Vilken 
del borde då egentligen förändras? Om man ser att praktiken svårligen kan ändras i takt 
med den retoriska förändringen borde man, för att uppnå en större samstämmighet, kanske 
hellre återgå till en äldre biståndsdiskurs? Kanske är det just det teknokratiska och 
missionerande paradigmet som bättre avspeglar verkligheten? Åtminstone borde man inte 
låtsas som om denna ”ideologiska skuggsida” inte existerade. Den självinsikten borde man 
åtminstone kunna ha. Eller är det viktigare att kunna visa upp en ”snygg fasad” utåt? 
 
Sidas biståndsdiskurs styrs i högsta grad av den nya svenska politiken för global 
utveckling, som formulerades år 2003 och trädde i kraft 2004. Detta präglar även i 
förlängningen kulturbiståndsdiskursen. I alla nyare Sidapublikationer påpekas att det är 
denna man följer och har som ledstjärna i policyformuleringar.157 Detta skriver vi mer om i 
kapitel sju, då vi relaterar detta ännu mer just till kulturbiståndsdiskursen. Denna nya 
politik för global utveckling är problematisk, anser vi, och kan t o m kanske ses som ett 
exempel på ett slags ”nyspråk”, eller ideologi som förvrängning. Man har nämligen i 

                                                 
157 Jfr t ex Årsredovisning 2004,  2005. s. 10f.; Detta är Sida 2005, s. 4. ; Detta är svenskt bistånd 2005, s. 5. 
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Sveriges riksdag valt att låtsas som att olika politiska mål inte krockar med varandra. I 
praktiken kan man dock ständigt se hur t ex ”solidaritet” som vision och vilja krockar med 
”egenintresse”.  Exemplen är många, t ex att Sverige har en aktiv vapenförsäljning till 
fattiga länder och att  ”i-världen” förstör miljön på ett sätt som överträffar ”u-världen” flera 
gånger om – en slags ”miljöparasitism” på de fattiga ländernas bekostnad.158 Dessa 
motsättningar verkar inte diskuteras, faktiskt sällan ens formuleras. Istället för att ha en 
öppenhet kring dessa motsatta ideologiska mål, så ser det ut som att den nya politiken för 
global utveckling kommer att fylla en ideologisk funktion som handlar om att ännu mer 
förvränga verkligheten. Motsättningar mellan olika politiska mål måste, enligt vår mening, 
medvetandegöras och formuleras. Istället för att ha en medvetenhet kring Sveriges dubbla 
politiska agenda, kan man nu i enlighet med detta vilseledande ”nyspråk” kring politisk 
koherens endast tolka konflikter som konstiga störningar i processen.  
 
”Biståndet spelar idag en helt dominerande roll i de svensk-afrikanska relationerna” 
konstaterar man som sagt i UD-utredningen ”Partner med Afrika”. 159 Det skulle kunna 
tolkas som att vi har solidariteten som vår främsta ideologiska ledstjärna, men stämmer 
detta med verkligheten? Är bilden av våra motiv till bistånd så enkel som den ser ut i Sidas 
officiella retorik?  Kopplingarna mellan biståndspolitiken och Sveriges strävan att gynna 
svenska företag är stark, men omtalas aldrig i den officiella retoriken på Sida. Det är 
kritiska röster i journalistkår och allmänhet som uppmärksammat den kontroversiella 
kopplingen mellan t ex biståndspolitiken och svensk vapenförsäljning. Att biståndet kan 
vara grundat (delvis) i egenintresse tas vanligen inte upp till diskussion på Sida. Det tas 
däremot upp i UD-utredningen Partner med Afrika, men där har man myntat det underliga 
uttrycket ”upplyst egenintresse” för att göra det hela mer lättsmält.160 Kan inte detta 
egenintresse – vare sig det nu kallas ”upplyst” eller inte – sägas spegla Sveriges skuggsida? 
En skuggsida som speglar den svenska oviljan att se sig som något annat än en solidarisk 
biståndsnation. Sverige är en nation som, enligt Hylland Eriksen, utmärker sig (och vill 
utmärka sig) genom att ha ”världsrekord” i bistånd till fattiga länder.161  
 
Man skulle kunna se det som att det svenska biståndet befinner sig en ideologisk dragkamp 
i spänningsfältet mellan polerna solidaritet/altruism och egenintresse/utnyttjande. Den 
förra polen passar den svenska självbilden/identiteten medan den senare speglar vår 
skuggsida. Om man jämför med Ricoeurs tankar om ideologins funktion skulle man alltså 
kunna se det som att Sidas ideologi har en ”integrativ funktion”, en ”maktlegitimerande” 
sida och en ”förvrängande” sida. Tre sidor av Sida, skulle man kunna kalla det! Det är som 
vi ser en mycket komplex roll som biståndet har.  
 
I Partner med Afrika finner vi följande reflektion:   

 
Villkoren, eller konditionaliteten, för sama rbetet är en grundläggande fråga i ett partnerskap. 
Är ett partnerskap kravlöst? Om inte, vilken är då egentligen skillnaden mot tidigare? Blir det 
inte ändå den starkare parten, den med de större resurserna, som bestämmer? Jo, den risken 
finns.162  
 

                                                 
158 Jämför t ex orättvisa handelsregler eller den ojämnt fördelade oljeförbrukningen, och växthuseffektens 
påverkan på klimatet i varma länder, t ex i Afrika. En smygande katastrof, som knappast är värd några 
miljoner i bistånd som ”kompensation”.  
159 Partner med Afrika 1997, s. 4. 
160Partner med Afrika 1997, s. 14; Se ovan, s. 36. 
161 Hylland Eriksen 1995a.  
162 Partner med Afrika 1997, s. 17f. 
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6. Allmänt om Sidas organisation och kulturbistånd  
 
Sida - Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete - är en statlig myndighet vars 
uppgift är att skapa förutsättningar för förändring och uthållig social, ekonomisk och 
miljömässig utveckling i världen. Sida får sitt uppdrag från regering och riksdag, och 
ligger under Utrikesdepartementet. Sidas arbete påverkas också av beslut i Världsbanken 
samt i olika FN- och EU-organ. 163 En global inriktning för biståndssamarbete är FN:s 
millenniemål, vilket bl a innebär att halvera den extrema fattigdomen i världen till år 
2015.164 

SIDA (Swedish International Development Authority) bildades 1965. Senare tillkom 
biståndsmyndigheterna BITS, SwedeCorp, Sandö U-centrum och SAREC. Dessa slogs 
samman 1995 och bildade det nya Sida (Swedish Agency for International Development 
Cooperation) som samordnar större delen av Sveriges internationella utvecklingssamarbete 
i Afrika, Asien, Latinamerika samt Öst- och Centraleuropa. Uppdraget från riksdag och 
regering är att skapa förutsättningar för en uthållig social, ekonomisk och miljömässig 
utveckling och förbättrade levnadsvillkor för fattiga människor. ”Sida leds av en 
generaldirektör och har en styrelse med personer ur näringslivet, folkrörelserna och de 
politiska partierna”. 165 Här kan vi konstatera och reflektera över att man redan i namnet 
gått från Authority till Cooperation.  

År 2004 hade Sida 759 fast anställda, varav 172 arbetade utomlands. Man samarbetar med 
ca 70 länder.166 Genom Sida kanaliseras 63 procent (12,4, miljarder) av Sveriges totala 
bidrag till det internationella utvecklingssamarbetet som sammanlagt var på 21 miljarder år 
2004. Exportkreditnämnden och Utrikesdepartementet är två andra stora instanser som 
arbetar med det svenska internationella utvecklingssamarbetet.  Två tredjedelar av 
biståndet går till det som kallas bilateralt bistånd, d v s mellan två länder (här Sverige och 
mottagande part). Resten av budgeten kanaliseras i huvudsak via FN, Världsbanken, 
utvecklingsbankerna och EU, s k multilateralt bistånd, d v s bistånd från flera länder.167 
 
Det övergripande målet för all verksamhet är att höja de fattiga folkens levnadsnivå. De 
sex delmålen för det svenska biståndet är 
• resurstillväxt 
• ekonomisk och social utjämning 
• ekonomiskt och politiskt oberoende  
• demokratisk samhällsutveckling 
• framsynt hushållning med naturresurser och omsorg om miljön 
• jämställdhet.168  
 
När, var och hur kommer kulturbiståndet in i bilden? I utredningen Kultursamarbete med 
u-länderna som görs av Roland Pålsson år 1987 synas utvecklingen på området. Pålsson 
beskriver hur regeringen år 1977 ville se över frågan om det svenska kultur- och 
informationsutbytet med utlandet och tillsatte SIK-utredningen, Kultur och information 
över gränser. Det utmynnar i en treårig försöksverksamhet, det s k ”Programmet för 
kulturutbyte”. Innan programmet för kulturutbyte infördes hade Sveriges kulturutbyte mest 
                                                 
163 Sida – ett verktyg för global utveckling 2003, s. 6f. 
164 Sida – ett verktyg för global utveckling 2003, s. 5 
165 Sida 2005. 
166 Årsredovisning 2004, s. 12. 
167Hur mycket ger Sverige i bistånd 2005.   
168 Policy för Sidas internationella utvecklingssamarbete på kulturområdet   2000, s. 2. 
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skett med den industrialiserade världen trots att ett mål i den svenska kulturpolitiken var att 
man skulle ha kulturutbyte med alla länder oavsett utvecklingsnivå.169 Utredaren ser att en 
av orsakerna till detta är att det är svårare att genomföra dessa utbyten med u- länderna då 
de ofta måste gå via statliga organ med tung byråkrati. Den enkla, transparenta svenska 
byråkratin som sköter det svenska kultursamarbetet ser vid tillfället ut så här:170 
 
Figur 2: Den svenska kultursamarbetsbyråkratin, 1987 

Några milstolpar:  
 

• 1975 tillsatte Sida en utredning som skulle arbeta fram riktlinjer för svenskt 
kulturstöd till utvecklingsländerna. Utredningen blir klar 1977. 

• 1976-77 tar Sida för första gången upp kulturstöd som ett särskilt problemområde i 
sin anslagsframställan. 

• 1979 fattas beslut om att en kulturinsats via Sida bör främja ett eller flera syften. 171  
1. Stärka den nationella identiteten   
2. Bidra till att tillvarata och utveckla kulturarvet 
3. Möjliggöra ett folkligt deltagande i kulturlivet 
4. Främja samarbete och utbyte på jämbördig nivå inom kulturområdet mellan 

stater eller grupper av stater.172 
• 1981 fattas beslut om ett treårigt försöksprogram för kulturutbyte med u- länder. 
• 1987 tillsätts Pålssons utredning som har uppdraget att se hur man kan utvidga 

kulturutbytet och göra det mer permanent.173 
• 1988 inleds FN:s kulturdecennium, som varar mellan åren 1988-1997, och får stor 

betydelse genom att kulturdimensionen i utvecklingssamarbetet uppmärksammas 
som aldrig förr.  

• 1995 publicerar Världskommissionen för kultur och utveckling174 rapporten Vår 
kulturella mångfald.  

                                                 
169 Pålsson 1987, s. iv 
170 Pålsson 1987, s. 39 
171  Pålsson 1987, s. 1, 2. 
172 Pålsson 1987, s. 26, 27 ; Ehlin, Hermansson  & Warvlin 1985, s.2.  
173 Pålsson 1987.s. 1, 2,4 
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• 1998 antas handlingsplanen The Power of Culture av Stockholmskonferensen. 
Både detta dokument och ovanstående fastslår att kultur inte bara är ett medel för 
utveckling utan också ett mål i sig själv. 175 

• 2000 kommer det dokument som styr Sidas kulturbistånd, Policy för Sidas 
internationella utvecklingssamarbete på kulturområdet. 

 
Dessa exempel visar hur kulturens roll i biståndet förändrats under de senaste decennierna. 
Från att inte alls ha uppmärksammat kulturdimensionen i biståndet till en permanent, mer 
utbyggd och genomtänkt verksamhet. Det beror delvis på internationella influenser som 
FN:s kulturdecennium, Unescorapporten Vår skapande mångfald samt handlingsplanen 
som antogs vid Stockholmskonferensen The Power of Culture.  
 
Här visas det totala bidraget från Sida till kultur och media, inte bara det som distribueras 
via DESO.176  
 

2004 
(MSEK) 

Afrika        93,1 
Asien        63,2 
Centralamerika       14,4 
Europa        38,4 
Globalt        35,9 
Totalt kulturbistånd       245,4 
 
Figur 3: Statistik över kulturbistånd 2004, uppdelning efter världsdel 

 
Kulturbiståndet som distribueras via DESO uppdelat efter kulturområden, observera att 
kulturutbyte även innebär att svensk kultur får pengar för att presenteras utomlands: 177   
 

2004, Afrika  
(MSEK) 

Kulturarv  22,9             46% 
Kulturutbyte*  2,9  
Litteratur     4,8             10% 
Musik    3,1               6% 
Teater                         5;2             10% 
Media                                  14,2             28% 
Totalt  53,1  
 
Figur 4: Statistik över kulturbistånd till Afrika 2004, uppdelning efter kulturområde 
 
(*Vi antar att kulturutbytet ingår i de andra grupperna, då man inte presenterat någon särskild  
procentsats för detta. Ofta sker kulturutbyte inom områden som t ex litteratur, teater och musik.) 
 

                                                                                                                                                    
174 Unescos generalkonferens 1991 fattade beslutet om att tillsätta kommissionen i samråd med FN. Javier 
Péréz de Cuellar var ordförande. 
175 Sida's work with culture and media: Annexes 2005, s.1. 
176 Facts & figures 2004 culture and media  2005, s.19f. Vi har själva utformat tabellen utifrån statistiken. 
177 Facts & figures 2004 culture and media 2005, s.26f. Vi har själva utformat tabellen utifrån statistiken. 
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Kultur och utveckling i rapporten Vår skapande mångfald 
 
Rapporten Vår skapande mångfald från Unesco har påverkat Sidas kulturbistånd. År 1992 
tillsattes en Världskommission för kultur och utveckling som fick i uppdrag att göra en 
”världsrapport om kultur och utveckling samt förslag till såväl brådskande som långsiktiga 
handlingsplaner för att möta de kulturella behoven i utvecklingssammanhanget”. 178 
Rapporten som kallades Our Creative Diversity (Vår skapande mångfald) kom år 1995. 
Detta dokument, samt handlingsplanen från Unesco-konferensen The Power of Culture, 
har tillskrivits mycket stor betydelse bl a i Sidas kulturpolicy, inte minst genom det 
utvidgade kulturbegreppet.179  
 
Vår skapande mångfald tar upp den för kulturbiståndet så relevanta relationen mellan 
begreppen kultur och utveckling. Det finns två grundläggande sätt att se på utveckling: 
1. Ett synsätt där man i stort sett bara tar hänsyn till ekonomisk tillväxt, d v s utveckling 

mäts i en ökning av BNP . 
2. Ett annat synsätt, som bl a företräds av FN:s utvecklingsprogram (UNDP), där den 

ekonomiska tillväxten ses i relation till den sociala dimensionen av utveckling. Man 
har lanserat ett alternativt mätinstrument för utveckling, Human Development Index 
(HDI), som även tar hänsyn till medellivslängd och utbildningsnivå. UNDP har valt att 
se utveckling som ”en process som ökar människors möjligheter att ägna sig åt det de 
värdesätter i livet”. Fattigdom innebär inte bara ekonomisk brist, utan även att man 
”saknar möjligheter att välja ett mer fullödigt, tillfredsställande och självförverkligande 
liv”.180 

Man kan se en förändring, från det att man ansåg att kultur var ett medel för att nå 
ekonomiska framsteg – i sig sett som ett mått på utveckling - till att kultur blev både mål 
och medel för en utveckling som inte bara gällde ekonomi.181 Kulturbegreppet som 
presenteras här har en närmast ”monstruös” bredd och tycks kunna ”svälja allt” i sin väg. I 
rapporten hävdas att ”[e]konomisk utveckling är en del av ett folks kultur” och att både 
”[u]tveckling och ekonomi ingår i ett samhälles kultur”, men man tillägger också att det 
finns delade meningar om detta, och att kultur ibland även kan innebära ett hinder för 
ekonomisk utveckling.182  Man påpekar lite senare i rapporten att man kan ”snäva till” 
denna vida definition av begreppet kultur genom att begränsa den till ”ett sätt att leva 
tillsammans”, och utveckling till ”att vidga våra valmöjligheter”. Det är ändå slående hur 
vid och antropologisk även denna ”snäva” definition av kulturbegreppet är.  
     Enligt Geir Vestheim (som forskar i ämnet kulturpolitik) handlar rapporten om två 
saker: att omdefiniera begreppet utveckling och att göra kultur till grunden för all 
utveckling. Som han uttrycker det försöker man överta utvecklingsbegreppet från 
ekonomerna. Utveckling handlar om mänsklig och social utveckling och har man då ett 
brett antropologiskt kulturbegrepp som inbegriper människors sätt att leva, ett begrepp  
som sätter kulturen i ett socialt sammanhang, så kan kulturen bli grunden till utveckling 
”inom alla samhälls- eller politikområden”. 183 Detta kan kännas omvälvande som tanke-
experiment, men frågan är hur stor genomslagskraft detta ”paradigmskifte” haft i 
                                                 
178 Vår skapande mångfald, 1996 s. 295. 
179 Se Sidas kulturpolicy, s. 1, där man skriver att Sidas beskrivning av kultur ”ligger i linje med principerna i 
rapporten ”Our Creative Diversity” … samt med den handlingsplan som antogs av Stockholmskonferensen 
’The Power of Culture (1998)”. Se även längre citat i denna uppsats från policyn som visar Sidas definition 
av kulturbegreppet, kapitel sju, s. 64. 
180 Vår skapande mångfald, 1996, s. 21. 
181 Vår skapande mångfald, 1996 s. 24. 
182 Vår skapande mångfald, 1996 s. 295. 
183 Vestheim 1996, s. 56f. 



52  

praktiken? Hylland Eriksen skriver att utanför Unescos ”inflytelsesfär” har rapporten inte 
fått så stor uppmärksamhet trots att det var ett pretentiöst projekt. Man kan inte lösa så pass 
stora politiska frågor om man tar en gyllene medelväg där man hela tiden får kompro-
missa.184  

IKU – Internationella kulturutredningen 
 

Internationella kulturutredningen 2003 (SOU 2003:121), kallad IKU, är en utredning som 
skulle se över de statliga insatserna inom den internatione lla kulturverksamheten. Den har 
granskat verksamheten inom alla de departement som har någon form av internationella 
kulturella kontakter: Utrikes-, Utbildnings-, Kultur- och Näringsdepartementet.   
    IKU betonar kulturens betydelse för Sveriges ekonomi och goodwill. Den internationella 
kulturverksamheten är kulturpolitiskt motiverad men den kan även ”ha ett exempelvis 
utrikespolitiskt, näringspolitiskt eller biståndspolitiskt syfte”. 185 Kulturen tillskrivs en 
utvecklingsfaktor inom flera politikområden och ett projekt kan så att säga tillgodose olika 
politiska intressen. Sida står för den största delen, 42 %, av Sveriges internationella 
kulturverksamhet. I utredningens förslag skriver de att Sida bör fortsätta sitt arbete med att 
föra över sina kunskaper om kulturutbyte med utvecklingsländer till framför allt de 
trettiotal svenska institutioner och organisationer som har kultursamarbete med ”fattiga” 
länder ”för att goodwill och kunskap inte ska gå förlorad”. 186 
 

Figur 5: Statliga och statsunderstödda aktörer för internationell kulturverksamhet 187 

                                                 
184 Hylland Eriksen  2001. 
185 Internationella kulturutredningen 2003, s. 181. 
186Internationella kulturutredningen 2003, s. 198. 
187 Internationella kulturutredningen 2003, s. 217. 
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Utredningen kommer delvis fram till samma resultat som Pålsson gjorde år 1987.                    
”Aktörerna inom den internationella kulturverksamheten är många och gråzoner 
förekommer i flera fall mellan vem som på den statliga sidan har huvudansvar för vilket 
område.” Man saknar flera saker, bl a en samlad central information om villkoren för 
bidrag, vilka bidrag som finns, vilka ansvarsområden olika aktörer har, samt offentlig-
göranden av bidragsgivning. Allvarligt är det faktum att man inte har en ”transparens i 
bidragsgivningen; vem fick egentligen hur mycket stöd för vilket projekt, var?”188  

 

Sammanfattande reflektion  
 
Det verkar vara genomgående att vikten av kultur betonas nedifrån i hierarkin både hos 
Sida och FN. Att kulturen är viktig för utvecklingen konstaterar båda organisationernas 
respektive kulturella enheter/underavdelningar, Unesco och DESO/KULTUR, i sina 
policydokument  Där menar man att kulturen ska genomsyra allt och finnas med som en 
dimension i allt utvecklingsarbete.  
    Det är slående att man på högre nivåer i båda organisationerna inte tycks uppfatta 
kulturens roll som lika viktig – eller självklar - i det internationella utvecklingsarbetet. Vi 
försökte hitta fakta om kultur, Unesco och om FN:s kulturdecenium1988-1997 i FN 
globalt uppdrag - en alldeles ny, faktaspäckad, tjock bok som skriver om FN:s verksamhet 
ur alla möjliga synvinklar och går igenom alla åren från 1945-2005. Det vi finner är minst 
sagt magert, inte så upplyftande heller. I samband med att två konventioner om mänskliga 
rättigheter godkänns år 1966 nämns kulturella rättigheter. USA lämnar Unesco 1984 varvid 
25 % av organisationens intäkter försvinner. Storbritannien och Singapore lämnar senare 
också organisationen. 189 Det var i stort sett allt som stod om kultur och Unesco, inget gick 
att hitta om kulturårtiondet! Den omtalade rapporten Vår skapande mångfald skrivs det 
heller inget om. Då känns det lite som om den ”viktiga” kulturen inte är så viktig längre, 
det kan tyda på att den inte har fått en sådan genomslagskraft i organisationen som man på 
Unesco ville. 
     Sidas sex delmål har inte heller med en kulturell dimension i verksamheten. Medan 
fattigdomsperspektivet helt klart verkar genomsyra kulturbiståndsprojekt (och t o m är 
anledningen till en utvärdering inför en utformning av en ny kulturpolicy med ännu större 
koppling till fattigdomsperspektiv), så kan man inte se att det motsvarande gäller 
”tvärtom”. En mycket central publikation om fattigdom, Perspektiv på fattigdom från 
2003, har t ex inte alls tagit upp kulturdimensionen, trots tal om att den kulturella 
dimensionen ska genomsyra all biståndsverksamhet. Medan ”mainstreaming”190 av t ex 
genus har fått mycket stort allmänt genomslag på Sida syns inga spår av en liknande 
”mainstreaming” av kultur. ”Mainstreaming” av genus innebär att man gått från särskilda 
kvinnoprojekt till att jämställdhetsperspektivet ska genomsyra all verksamhet. 191  
    Intressant är att Internationella kulturutredningen påpekar att UD inte har ge tt Sida 
något speciellt kulturellt uppdrag. 192 

                                                 
188Internationella kulturutredningen 2003, s.155. 
189 Eriksson, Granath & Halldén 2005, s. 161f. 
190 Mainstreaming kan motsvara det svenska ordet huvudfåra. ”Begreppet uttrycker ett strategiskt arbetssätt 
som innebär att jämställdhetsarbetet flyttas från en sidoordnad position till att ingå i verksamhetens alla delar; 
i huvudfåran”.Mainstreaming, [2006-01-08]  
191Johansson Wennerholm 2002, s. 15; Kvinnor och män: Sidas program för jämställdhet  2001, s. 24f.; 
Stenvång, s.5. 
192 Internationella kulturutredningen 2003 s. 
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7. Analys av Sidas kulturbiståndsdiskurs 
 
I detta kapitel analyserar vi Sidas kulturbiståndsdiskurs mer i detalj än i kapitel fem och 
sex. Vi kommer här att behandla samtliga frågeställningar som vi formulerat i 
inledningskapitlet. Vår övergripande frågeställning är: 
Vilka idéer/vilken ideologi kommer till uttryck i Sidas kulturbiståndsdiskurs? 
 
För att få hjälp med att svara på den frågan har vi ett antal specifika frågeställningar: 
• Vad vill Sida med sitt kulturbistånd?  
• Hur ser Afrikadiskursen ut? Hur ser synen på kultur i Afrika ut?  
• Hur speglar biståndsdiskursen och kulturbiståndsdiskursen vår svenska självbild?  
 
Genomgående försöker vi använda idéer och begrepp som formulerats av de postkoloniala 
teoretiker som vi presenterat i teoriavsnittet. Det material vi analyserat för att få en bild av 
Sidas kulturbiståndsdiskurs presenteras närmare i bilaga 1 (s. 107). Vi har delat upp 
kapitlet i två delar. Den första delen består av en allmän analys av kulturbiståndsdiskursen, 
och den andra delen (som startar på sidan 67) tar upp synen på afrikansk kultur mer i 
detalj. Det går självklart inte att ta upp allt i Sidas kulturbiståndsdiskurs, utan vi har försökt 
att koncentrera oss på vissa ämnen och teman.  
 
I den första delen börjar vi från grunden, och väljer initialt att titta på Sidas definition av 
begreppet kultur. Sedan försöker vi analysera hur Sida beskriver kulturens roll i 
utvecklingssamarbetet genom att syna Sidas resonemang kring motiven bakom eller målen 
för kulturbiståndet. Här, i analysens första del, tar vi alltså upp begrepp som Sida valt att 
sätta i centrum i sin kulturbiståndsdiskurs. Vissa av Sida ofta använda mål för kultur-
bistånd tas upp, t ex demokrati, mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning. Vi 
försöker så gott vi kan problematisera dessa (slitna) begrepp. (Till viss del bygger denna 
problematisering också på vår tidigare analys i kapitel fem.) Så ofta som möjligt försöker 
vi dra paralleller mellan Sidatexter och postkolonial teori och/eller ge kritiska infalls-
vinklar från annan relevant teori och forskning. 
 
I den andra delen följer en analys och genomgång av den syn på afrikansk kultur som 
framträder i Sidas kulturbiståndsdiskurs. Vi granskar här den polarisering eller dikotomi-
sering som ofta framträder då man beskriver något som svenskt respektive som afrikanskt. 
Denna del tar avstamp i det avsnitt i kapitel fyra där vi beskrev hur vårt tänkande 
strukturerar fenomen i reduktionistiska binära oppositioner, dvs genom en stereotypisering. 
Därefter tar vi upp frågor som vi upplever vara centrala i analysen av Sidas syn på 
afrikansk kultur, t ex tradition versus modernitet. Vi tar också upp begrepp i postkolonial 
teori som vi tycker är relevanta då man diskuterar kultur, särskilt afrikansk kultur och 
kulturbistånd, t ex begreppen kulturell hybridisering (eller kreolisering) och autenticitet.  
I ett längre avsnitt behandlar vi det laddade och aktuella ämnet kulturell globalisering och 
problematiserar begreppen kulturell identitet och nationell identitet.    
     Det här kan alltså ses som en genomgång av Sidas texter med utgångspunkt från 
centrala postkoloniala begrepp och idéer. Även andra kritiska synvinklar, som inte direkt 
kommer från postkolonialt håll används. Ibland handlar det om begrepp och ämnen som 
inte alls syns till i Sidatexterna. Det skulle kunna kallas ”luckor”, ämnen som fattas eller 
osynliggörs i Sidas retorik (och praktik?). Som vi förklarade i teoriavsnittet har vi på 
postkolonialt vis valt att försöka tränga bakom den officiella retoriken för att upptäcka 
ideologiska och retoriska ”sprickor” i texterna. 
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Ibland har vissa teman - som vi uppfattar det - inte alls fått det utrymme eller den 
fördjupade diskussion som de borde ha. Den postkoloniala teorin kan på det viset fungera 
som ett sätt att skapa en alternativ begreppsapparat som pekar på viktiga idéer som 
uteslutits från, eller inte problematiserats, i Sidas kulturbiståndsdiskurs. Det här är en svår 
konst, och en intellektuell utmaning, för det handlar om att försöka ”läsa mellan raderna” 
och upptäcka ”blinda fläckar” i texterna.  
     Som vi förklarat i inledningen och i teoriavsnittet är vårt fokus särskilt osynliggjorda 
ämnen. Ibland kan det som inte tas upp vara lika intressant – eller t o m mer – än det som 
sägs, jus t för att det visar på ”blinda fläckar” eller extra känsliga delar som man hellre 
undviker att tala om.  
 
 
Allmän analys 
 
Sidas kulturbegrepp 
 
Det som man kan se som den viktigaste texten i det material vi studerat är Sidas policy för 
internationellt utvecklingssamarbete på kulturområdet (hädanefter kallar vi den för 
”policy”). I denna har man en mycket vid definition av kulturbegreppet.  
 

Kultur i en vidare mening omfattare hela det komplex av andliga, materiella, intellektuella och 
känslomässiga egenskaper som kännetecknar ett samhälle eller en grupp i samhället och som 
inkluderar livsstilar, trosuppfattningar och etik.  
   Kultur kan sägas vara ett annat ord för människans utveckling. Den handlar om hur vi 
uppfattar och begriper vår historia och samtid och hur vi därigenom organiserar våra liv och 
lever tillsammans. Vi är med och formar kulturen, samtidigt som vi formas av den.193 
 

Redan på sidan ett i policyn nämns influenser från och ”samsyn” med rapporten Vår 
kreativa mångfald (från 1995) som skrivits av den av Unesco tillsatta världskommissionen 
för kultur och utveckling, samt även med den handlingsplan som antogs vid Unescos 
världskonferens The power of culture, som hölls i Stockholm 1998. 
    Frenander påpekar i sin studie Kulturen som kulturpolitikens stora problem att den 
svenska kulturpolitiska diskursen kännetecknas av problem med att definiera kultur-
begreppet. Det syns genom ständiga slitningar ”mellan kulturen, förstådd i dess estetiska 
betydelse, och kulturen, uppfattad som ett sätt att leva”. 194 Det är tydligt att Sida har ett 
liknande problem. Sidas publikationer visar upp en splittrad bild när det gäller definitionen 
av kultur. I praktiken verkar det handla om ”de sköna konsterna” - musik, litteratur, teater, 
dans, bild, skulptur – samt kulturarv, men i retoriken, t ex i policytexten ovan, talar man 
om kultur i en mycket vidare bemärkelse. Detsamma gällde vid den ovannämnda 
konferensen The power of culture då man antog en bred, antropologisk definition av 
kulturbegreppet, och beskrev kultur som ”’a way of life’ encompassing the whole 
’complex spiritual, material, intellectual and emotional features that characterise a society 
or social group”. 195  Det avspeglar en praktik där man snarast använder sig av ett snävt, 
estetiskt kulturbegrepp, och en retorik där man använder ett vidare, antropologiskt 
kulturbegrepp. I utvärderingen som gjordes av Sidas kulturbistånd år 2004, Sidas’s work 
with culture and media, som vi vid sidan av policyn anser vara det viktigaste dokumentet 
vi analyserat och som vi hädanefter hänvisar till som ”utvärderingen”, uppmärksammas 
                                                 
193 Policy för Sidas internationella utvecklingssamarbete på kulturområdet   2000, s. 1. 
194 Frenader 2005, s. 207. Se även s. 200. 
195 Sida's work with culture and media: Annexes 2005, s. 2 ; Sida's work with culture and media: Main report 
2005, s. 23. 
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detta faktum och man visar att denna spänning mellan kulturbegreppets båda poler t o m 
syns tydligt redan i policydokumentets formuleringar. Fortsätter man att läsa policyn förbi 
den första sidans vida, antropologiska kulturbegrepp finner man beskrivningar av 
”prioriterade områden” som handlar om olika konstnärliga former och uttryck, alltså en 
mycket snävare, estetisk definition av kultur i praktiken: ”… the objectives, strategies and 
activities that the Policy actually defines, mainly reflect the concept of culture as the 
arts”.196 I en Sidapublikation finner vi exempel på en vid antropologisk definition när man 
under rubriken ”Yttrandefrihet och ett rikt kulturliv hör ihop” talar om ”en växande 
medvetenhet om de kulturella faktorernas betydelse för utveckling och demokrati”, för att 
sedan direkt tala om hur de kulturella faktorerna påverkar spridningen av hiv/aids.197 Här 
antar vi att man inte tänker på ”de sköna konsterna”, även om man kunde ha trott det när 
man läser rubriken om ”rikt kulturliv”. Sidas texter ger en mycket splittrad bild av vad 
kultur egentligen är. 
 
Problemet som Sidas policy visar genom att glida mellan de två olika polerna av kultur-
begreppet försvårar självklart en klar formulering av och förståelse för vad kulturbiståndet 
egentligen ska gå ut på. Använder man det vida antropologiska kulturbegreppet ger det 
dessutom svårigheter med att avgränsa kulturområdet från andra biståndsområden. 
Gränserna mellan kultur som ”a way of life” och de flesta andra delar av biståndet är då 
mycket luddiga. Ett exempel kan t ex vara jämställdhetsprojekt, som ju mycket väl kan 
sägas handla om ”livsstilsfrågor”, ändå ska det tydligen inte kallas för kulturbistånd.  
(Även om ett genusperspektiv numera ska genomsyra alla biståndsprojekt, inte minst på 
kulturområdet, s k mainstreaming.) Använder man en så extremt vid definition av kultur-
begreppet skapar det problem med tydligheten på många sätt. Den definition som man valt 
att presentera i policyn är så vid att både religion, livsstil, etik etc sorterar under kultur. 
Som vi sett beskriver man att kultur ”omfattar hela det komplex av andliga, materiella, 
intellektuella och känslomässiga egenskaper som kännetecknar ett samhälle eller en grupp 
i samhället och som inkluderar livsstilar, trosuppfattningar och etik”. Det verkar närmast 
ohanterligt. Det kanske delvis är tur att man i praktiken valt en snäv, estetisk definition, för 
var ska annars gränserna egentligen gå? 
     En intressant aspekt av det vida kulturbegrepp som presenteras i policyn är att man 
inser att Sida överraskande nog inte alls verkar känna ett behov av att avgränsa begreppet 
kultur från religion. För hur ska annars uttryck som ”andliga … egenskaper”, ”trosuppfatt-
ningar och etik” egentligen tolkas? Kan man inte kalla Sidas hållning en ”kulturalisering 
av religion”? Dorte Skot-Hansen har skrivit om fenomenet kulturalisering, vilket innebär 
att man har en tendens att förklara att allt i samhället, inklusive de traditionella politiska 
och sociala områdena, hör till ”kultur”. 198 Det blir ett mer och mer omfattande begrepp, 
och har alltså ett klart samband med det allt vidare kulturbegrepp som numera föredras av 
både Sida och Unesco. Hylland Eriksen konstaterar att kulturbegreppet blivit så mång-
skiftande att det snarare döljer än ökar förståelsen av vår sociala omvärld. Istället för att 
använda begreppet kultur så skulle det, enligt honom, vara bättre att ge direkta exempel på 
vad man talar om, vare sig det handlar om språk, ideologi, matvanor, lokala politiska 
strukturer, barns rättigheter: ”… one could use those or equivalent terms instead of 
covering them up in the deceptively cozy blanket of culture”. Han menar att man då slipper 
begreppet kultur som både är ”mystifying” och ”ideologically charged”. Det är t o m 

                                                 
196 Sida's work with culture and media: Main report  2005, s. 5. 
197 Ett värdigt liv  2005, s. 15. 
198 Skot Hansen 1999. 
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ibland bättre att ibland ta till det gamla begreppet Bildung, samt att förstå skillnaden 
mellan de två begreppen Kultur och Zivilisation.199  
 
Kulturens roll i Sidas utvecklingssamarbete 
 
I följande avsnitt kommer vi att föra en diskussion kring kulturens roll som anknyter till 
vår fråga om vad Sida vill med sitt kulturbistånd samt till huvudfrågeställningen kring 
vilka idéer och vilken ideologi som kommer till uttryck i Sidas kulturbiståndsdiskurs. 
 
Kulturen som ett medel eller ett mål i sig 
Det finns stora skillnader i hur man kan se på kulturens roll. En utilistisk eller instrumentell 
syn på kultur fokuserar på ”nytta” och att kulturen ska vara ett medel för att uppnå vissa 
mål. Nyttotänkandet, utilismen, är ett av den moderna tidens stora teman, och hör ihop med 
idéer kring målrationalitet. Mot denna utilistiska/instrumentella kultursyn står en syn på 
kultur som menar att kulturen måste få vara ett mål i sig. Det är denna idé som har 
uttryckts i det kända begreppet l’art pour l’art – konst för konstens egen skull. Konsten ska 
ha ”frihet från drängtjänst hos nyttan”. Dessa två sätt att se på kulturens roll uttrycker 
diametralt olika idéer som oftast står i stark motsättning till varandra.200  
      I policyn skriver Sida att synen på kultur har breddats: från att ha setts som enbart ett 
medel för utveckling ses det nu som ett mål i sig. 201 Sida tycks alltså ha dubbelgarderat sig, 
genom att (åtminstone på ytan) säga sig ha inställningen att kulturen både ska vara 
instrumentell och ses som ett mål i sig. Men frågan är alltså om detta överensstämmer med 
praktiken? Stämmer dessutom policyns formuleringar med övriga Sidapublikationer om 
kulturbistånd? Det intryck vi fått av att läsa både policyn och andra Sidapublikationer är att 
man har en starkt utilistisk syn på kultur, d v s kulturen fungerar först och främst som ett 
medel för att uppnå vissa mål. Kulturen kan och ska helst göra nytta, är det budskap som 
dominerar. Kulturen är hela tiden underordnad begreppet utveckling – och allt som 
förknippas med detta. Man för ständigt fram argument för kulturen som ett medel för att 
uppnå vissa mål: fattigdomsbekämpning, jämlikhet, social utveckling, kulturell mångfald, 
rättvisa och fred, jämställdhet mellan kvinnor och män, omsorg om miljön och demokrati, 
m m.202 Största delen av policyn handlar om olika mål för kulturbiståndet. Endast en gång 
anförs kulturen som ett mål i sig. Tonvikten ligger uppenbarligen på en utilistisk/instru-
mentell syn på kultur.  
 
Menar Sida att båda synsätten på kultur behövs och bör samexistera? Kan de göra det? 
Antingen kan man tolka Sidas kultursyn som oklar och splittrad, eller så kan man – i en 
mer positiv anda – se det som att Sida upptäckt båda sidorna och inte velat, eller ansett sig 
vara tvungen att, välja sida. I utvärderingen nämns det att skillnaden mellan kultur och 
media just är att kultur är ett mål i sig, medan media inte är det.203 Här ser vi ett exempel 
på en kultursyn som snarare närmar sig l’art pour l’art- idén – dvs att kultur inte ska 
behöva tjäna någon nytta eller några särskilda mål, utan har ett egenvärde. Detta försök att 
beskriva kulturen som ett självändamål ges dock i praktiken ett ytterst begränsat utrymme 
jämfört med de mer utilistiska avsnitten. Det är inte utan att man får intrycket att man inte 
velat bli kritiserade för att ha en alltför nyttoinriktad syn på kulturen. Att försöka hävda att 

                                                 
199 Hylland Eriksen 2001; Kultur sågs under mellankrigstiden bland tyskspråkiga intellektuella som 
”partikulär, lokal och djup” medan Zivilisation var ”universell, global och grund”. (Hylland Eriksen 1999.) 
200 Liedman 1997, s. 376ff. 
201 Policy för Sidas internationella utvecklingssamarbete på kulturområdet  2000, s. 1. 
202 Policy för Sidas internationella utvecklingssamarbete på kulturområdet  2000, s. 2ff. 
203 Sida's work with culture and media: Main report  2005,  s. v.  
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man ser kultur som ett mål i sig rimmar dock illa med den senaste tidens oerhört starka 
betoning på att koppla kulturbiståndet till fattigdomsbekämpning. All verksamhet ska 
numera kunna motiveras utifrån ett fattigdomsperspektiv. Detta gäller inte minst kultur-
biståndsprojekt. En anledning till att utvärdera kulturbiståndsverksamheten år 2004 var just 
att se på relevansen i projekten till det övergripande målet, fattigdomsbekämpning. Man 
kan därför fråga sig om det egentligen går att kalla kultur för ett självändamål i kultur-
biståndssammanhang? För hur kan Sida säga att kultur har ett ”egenvärde” och alltså är ett 
mål i sig, och sedan beskriva att kulturbiståndsprojekt absolut måste motiveras utifrån ett 
fattigdomsperspektiv? Vi uppfattar det som ytterst motsägelsefullt. Skulle man verkligen 
mena allvar med att se kultur som ett mål i sig skulle man ju inte begära att det kopplas till 
något annat mål över huvud taget. Nu är detta inte fallet, alltså faller hela idén bakom 
kultur som ett värde i sig. Vi kan konstatera att man i realiteten bör kalla Sidas syn på 
kultur för helt instrumentell eller utilistisk. Det är detta som ett kulturbistånd genomsyrat 
av ett fattigdomsperspektiv faktiskt innebär.  
 
Mål för kulturbiståndet 
Sidas övergripande mål för kultursamarbete är enligt policyn ”att skapa förutsättningar för 
kulturell mångfald, skapande verksamhet och en hållbar utveckling baserad på de 
mänskliga rättigheterna”. 204 Det handlar alltså (minst) om fyra viktiga delar: 

• kulturell mångfald 
• skapande verksamhet 
• hållbar utveckling 
• mänskliga rättigheter. 
 

Som vi ser tycks man här ha tagit för givet att målen kulturella rättigheter och mänskliga 
rättigheter inte behöver skapa en målkonflikt. Det är värt att jämföra detta med det som 
Hylland Eriksen framhöll vid sin analys av Vår skapande mångfald – att det är en naiv syn 
på kulturella rättigheter. Ibland står kulturella rättigheter och mänskliga rättigheter, som 
han förklarar, t o m i motsatsförhållande.205 Man kan konstatera att samsynen med Unesco-
rapporten är stor, även här. De tenderar att ha samma oreflekterade syn på vissa frågor. I 
utvärderingen presenteras en tabell från vilken man bl a kan utläsa hur lika det huvudsak-
liga innehå llet i Sidas och Unescos kulturpolicies är.206  

 

Figur 6: Distribution of Cultural Themes in Aid Organisation Policies and Strategies 

                                                 
204 Policy för Sidas internationella utvecklingssamarbete på kulturområdet   2000, s. 3 
205 Hylland Eriksen 2001; Se även vår diskussion kring mänskliga rättigheter i kapitel 5, s. 45. 
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Det finns inget annat nordiskt land som har en sådan extrem samsyn med Unesco kan man 
konstatera. Sida tycks ha mer gemensamt med Unesco än med sina nordiska grannländer 
på det här området (trots att man ofta brukar tala om nordisk samsyn i bistånds-
sammanhang). Om man i Sidas utvärdering gärna kallar Sidas policy ”progressiv” och 
”cutting edge”207 kan man kanske anta att de tycker att ”policytvillingen” Unesco också 
kan beskrivas på detta sätt. Sida och Unesco är hur som helst de organisationer som fått 
flest prickar i tabellen. 
 
Vi tycker dock att denna tabell uppvisar en del brister och konstigheter. Den blir ibland 
direkt missvisande. (Här kan vi bara uttala oss om Sida, de andra organisationerna har vi 
inte tillräckliga kunskaper om.) Det kanske kan ses som vådan av att i utvärderingen 
inrikta sig enbart på ett dokument, dvs policyn, och inte se mer till den allmänna 
kulturbiståndsdiskurs som framträder i Sidas publikationer. Det är t ex intressant och 
förvånande att utvärderingen inte ”prickar av” identitet i tabellen under Sida. Identitet är  
 - och har länge varit -  ett av de främsta syftena med kulturbiståndet, även om det numera 
är nedtonat jämfört med förr, åtminstone i själva policyn. I andra texter kring kulturbistånd 
återkommer identitet däremot ständigt, nästan alltid åtföljt av andra ord som självkänsla, 
stolthet och rötter.208 Utvärderingen påpekar att ”while the other Nordic countries, the 
Netherlands, Switzerland and the EU maintain that identity plays an important part in 
empowering the poor …, Sida’s Policy avoids deliberating on the concept of identity, 
which is both complex and not necessarily an inherently positive phenomenon”.209 Det här 
är en intressant kommentar, som anknyter till den diskussion och problematisering av 
identitetsbegreppet som vi återkommer till nedan. Att identitet inte finns med under Sida i 
den här tabellen är på sätt och vis missvisande, då det ger intryck av att identitet aldrig 
diskuteras i ett svenskt kulturbiståndssammanhang, vilket alltså långt ifrån är sant. I Sidas 
policy har identitet fått en undanskymd roll, men inte helt försvunnit.210  
  
Kanske handlar det delvis mer om en förändrad terminologi i kulturbiståndsdiskursen än 
om ett reellt förändrat innehåll? Man kan t ex undra hur det i biståndssammanhang så 
trendiga och populära uttrycket ”empowerment” skulle kunna fungera om det inte på något 
sätt skulle ha med identitet och självkänsla att göra? Det kan vara intressant att jämföra 
med hur man beskriver kulturens roll i UD-utredningen Partner med Afrika. Här åter-
kommer man i avsnittet om kultur hela tiden till kulturens roll för demokrati, identitet och 
självkänsla, nästan intill tjatighet, och sett som en process – det ena anses naturligt hänga 
ihop med, och leda till, det andra. Kultur > identitet och självkänsla > demokrati. 211 
Jämför hur man i Sidas utvärdering beskriver hur Sidas kulturbistånd fungerar genom att 
lägga in ledet ”empowerment” i mitten, vilket kanske delvis kan sägas ersätta identitet och 
självkänsla.  Kultur > empowerment  > demokrati etc. (Något som vi skriver mer om nedan 
på s. 63, där vi även visar en grafisk modell över detta.) 
 
På ett lika missvisande sätt har man inte heller prickat för konfliktprevention under Sida i 
tabellen ovan. Konfliktprevention nämns i policyn, och är dessutom ett område som 
betonas mer och mer som mål för Sidas kulturbistånd (genom påverkan bl a från 
                                                                                                                                                    
206 Sida's work with culture and media: Main report  2005, s. 29. 
207 Sida's work with culture and media: Main report  2005, s. 109. 
208 Theorell  2000, s. 13ff.; Kulturarv2002  ; Atterlöf  2002 ; Ehlin, Hermansson & Warvlin 1985 ; Kärre & 
Kärre 1992, s. 1; Rubenson 1999, s. 34. 
209 Sida's work with culture and media: Main report  2005, s. 28.  
210 Policy för Sidas internationella utvecklingssamarbete på kulturområdet  2000, s. 4. Här talas det kort om 
kreativitet, identitet, självkänsla mm.   
211 Partner med Afrika 1997, s. 75 
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formuleringar i Sveriges nya politik för global utveckling).212 Det förvånar att inte 
utvärderingens tabell avspeglar detta. En annan intressant kommentar som görs i 
utvärderingen är att Sida är den enda bilaterala biståndsorganisation som ser globalisering 
som en viktig fråga på kulturområdet.213 Här kan man också ifrågasätta utvärderingens 
tabell och analys, då man i Sidas policy enbart tar upp internationalisering som ett vapen 
mot ”globaliseringens likriktande tendenser”. 214 Kan denna onyanserade och negativa 
hållning till fenomenet kulturell globalisering verkligen kallas att se globalisering som en 
viktig fråga på kulturområdet? Ganska häpnadsväckande och nedslående tycker vi, om det 
är sant som utvärderingen påstår, att ingen annan bilateral biståndsorganisation tar upp 
ämnet globalisering i sina kulturpolicies, särskilt med tanke på den ofta negativa hållning 
som Sida har gentemot fenomenet kulturell globalisering. Finns det ingen annan bistånds-
organisation som kan se globalisering som en viktig kulturfråga, och - åtminstone delvis - 
som en positiv möjlighet? Vi återkommer med ett fördjupat resonemang kring denna fråga 
nedan, i avsnittet om ”Kulturell globalisering”.  
 
Nuförtiden har man på Sida, som vi sett, en allt större betoning på det huvudsakliga målet 
för all biståndsverksamhet, dvs fattigdomsbekämpning. Det hänger ihop med millennie-
målen, men även med de fyra handlingsprogram som kulturprojekten ska vara i linje med: 
förutom minskad fattigdom även rättvisa och fred, jämställdhet mellan kvinnor och män, 
och omsorg om miljön. 215 Kulturbiståndet ska numera – sedan december 2003 - följa 
Sveriges politik för global utveckling (som vi skrev om ovan i kapitel fem, s. 46). De 
ideologiska förändringar och mål som uttrycks i denna ska numera också genomsyra alla 
delar av Sidas verksamhet, inklusive kulturbiståndet. Vi får dock intrycket när vi i 
Sidadokumenten läser om denna ”nya politik” att den inte är så särskilt ny (förutom i det 
att alla politikområden ska ha en samsyn, en koherens). Det mesta som sägs vara nytt kan 
kännas igen som gamla mål på Sida. Vad är egentligen nytt med att ha ett fattigdoms-
perspektiv och ett mänskliga rättigheter-perspektiv? Demokrati, jämlikhet, hållbar 
utveckling, tillväxt, social utveckling – vad är nytt? Det liknar lite ”kejsarens nya kläder” 
tycker vi. Trots detta tycker man tydligen på Sida att det är så stort att man t o m samlar till 
informationsmöten för att informera svenska kulturbiståndspartners om dessa 
”förändringar”. 216 Fattigdomsperspektivet kan väl ändå inte beskrivas som nytt, det kom ju 
flera år innan, inte minst uppmärksammat genom FN:s första millenniemål. 
Fattigdomsperspektivet har alltid varit med, och faktiskt varit huvudmål för Sveriges 
bistånd ända från SIDAs start år 1965. Redan år 1962 definierade riksdagen det 
övergripande målet för Sveriges ”u-hjälp” som att ”höja de fattiga folkens levnadsnivå”. 217 
Satsning på mänskliga rättigheter kan väl ingen som synat Sidas verksamhet under de 
senaste decennierna på allvar kalla en nyhet för Sida?  
     Vad som dock skulle kunna kallas nytt är den nya ”mångdimensionella” definitionen av 
fattigdom, där inte bara ekonomisk fattigdom ingår. I Sidaskriften Perspektiv på fattigdom 
framgår att Sida numera kallar fattigdom för ”mångdimensionell”, med detta menas att 

                                                 
212 Policy för Sidas internationella utvecklingssamarbete på kulturområdet  2000, s. 7. Här nämns att 
kulturprojekt ska vara i linje med handlingsprogrammet för rättvisa och fred, och bl a förebygga konflikter. 
Om konflikthantering som betonat mål i Sveriges politik för global utveckling, se t ex Detta är svenskt 
bistånd  2005, s. 5. Om konflikthantering som mål för kulturbistånd, se Konflikthantering genom kultur och 
medier 2005. 
213 Sida's work with culture and media: Main report  2005, s. 28.  
214 Policy för Sidas internationella utvecklingssamarbete på kulturområdet  2000, s. 6. 
215 Policy för Sidas internationella utvecklingssamarbete på kulturområdet  2000, s. 7 
216 Se t ex Performing arts: Report from a seminar for Sida’s Swedish partners within the performing arts 
sector 2004. 
217 Se t ex Perspektiv på fattigdom 2003, s. 13. 
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man inte bara kan tänka på ekonomi när man talar om fattigdom, utan även måste beakta 
andra dimensioner. Fattigdom hänger ihop med brist på makt, mänskliga rättigheter och 
demokrati. Det påverkas i högsta grad även av väpnade konflikter och ojämlikhet. I 
mänskliga rättigheter ingår rättigheter av ekonomisk, social och kulturell art.218 En sak, 
som vi tidigare nämnt, som också kan kallas en nyhet på ”kulturfronten” är att man kopplar 
kulturdimensionen av biståndet till konflikthantering. Det tycker vi låter nytt, och det hör 
samman med den ökade betoningen i Sveriges politik för en global utveckling på att man i 
utvecklingssamarbetet ska finna metoder för konflikthantering.219  I Sidapublikationen 
Konflikthantering genom kultur och medier framhålls kulturens roll i psykosocial 
bearbetning och att kulturen spelar en central roll i länder där medier inte kan verka fritt. 
 

Kulturutövare är viktiga dialogskapande krafter i ett samhälle som befinner sig i kris eller 
konflikt. …de kan diskutera politiska frågor och bilda opinion, som i Zimbabwe, eller skapa 
respekt och förståelse mellan folkgrupper, som i Sydafrika. Kultur är också en källa till 
inspiration, glädje och livsmod bland människor som lever under svåra förhållanden, som i 
Palestina.220 
 

Denna text är den enda Sidapublikation vi sett som tar upp begreppet ”kulturell frihet”, 
som man definierar som ”rätten att välja identiteter politiskt, etniskt, religiöst eller 
sexuellt, utan att bli utsatt för förtryck och diskriminering”.221 Som vi ser använder man 
här en mycket vid definition av begreppet kultur.  I utvärderingen kritiseras Sidas för att i 
sin kulturpolicy inte tillräckligt ta upp frågor kring konflikthantering, stöd till ”cultural 
industries”, upphovsrätt samt just ”kulturell frihet” – ett begrepp som man i utvärderingen 
tycker att Sida behöver belysa mer, och som bl a framhålls i Human Development Report 
2004.222  
  
Kritik mot Sida har framförts av samarbetspartners inom kulturområdet för att Sida så ofta 
ändrar ståndpunkt och policies. Även biståndsbranschens s k ”buzzwords” (de uttryck som 
för tillfället är moderna) förändras, vilket gör det svårt för samarbetspartners att hänga 
med. Det finns en stor oklarhet i terminologin. 223 Stig-Magnus Thorsén, professor vid 
Musikhögskolan i Göteborg, har deltagit i många Sidastödda kulturbiståndsprojekt med 
Sydafrika. Han menar också att det är frapperande hur stor vikt som läggs vid dessa s k 
”buzzwords” när man söker pengar för olika kulturbiståndsprojekt. Använder man inte de 
senaste trenduttrycken inom biståndet i sin ansökan (som empowerment etc, vår anm.) så är 
det klart svårare att få pengar. Det kan vara särskilt svårt för samarbetspartners i Afrika att 
hänga med i dessa svängningar och ”bollande med olika målformuleringar” menar han. 
Ramarna och spelreglerna definieras av de rika länderna i Nord. Han efterlyser en 
diskussion kring flera centrala frågor, en djupare analys där man måste se på 
maktförhållanden i världen, inte minst det koloniala arvet. Svaren på dessa frågor borde 
komma före diskussionen om mål och inriktning för biståndet menar Thorsén. 224 
 
 

                                                 
218 Perspektiv på fattigdom 2003. 
219 Om konflikthantering som betonat och nytt mål i Sveriges politik för global utveckling, se t ex Detta är 
svenskt bistånd 2005, s. 5 och Ett värdigt liv 2005, s. 2, 18. Om konflikthantering som mål för kulturbistånd, 
se Konflikthantering genom kultur och medier.  
220 Konflikthantering genom kultur och medier 
221 Konflikthantering genom kultur och medier 
222 Sida's work with culture and media: Main report  2005, s. 109. 
223 Se t ex Performing arts: Report from a seminar for Sida’s Swedish partners within the performing arts 
sector 2004, s. 26 
224 Thorsén  2005.  
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Tillväxt och empowerment 
Sida har främst fokuserat på nyttan av kultur på sociala områden. Lite konstigt kan det 
tyckas att Sida som har en så starkt instrumentell syn på kultur, inte ännu mer tar upp 
kulturens roll för ekonomisk tillväxt. Det är något som även utvärderingen noterat och 
kritiserar.225 Ännu mer förvånande är detta eftersom man så starkt betonar kulturbiståndets 
koppling till fattigdomsmålet. Har man i sin iver att se alla dimensioner av fattigdoms-
begreppet, inte minst de sociala aspekterna, på något sätt glömt bort det allra vanligaste 
sättet att se på fattigdom, d v s som brist på pengar? Varför fokuserar man inte mer på 
kulturens tillväxtpotential? I policyn nämns visserligen att kulturinsatser ska vara i linje 
med ett eller flera av Sidas fyra handlingsprogram, och att det första av dessa är 
”handlingsprogrammet för minskad fattigdom”. Men när man beskriver hur olika insatser 
kan se ut för att minska fattigdomen hamnar insatser som ”ger arbetstillfällen och 
inkomster” längst ned, efter insatser som ”främjar kreativt tänkande och handlande som 
kan bidra till att fattiga människor får möjlighet att påverka sin situation” samt insatser 
som ger fattiga människor ”möjlighet att delta i det offentliga samtalet och i 
förändringsprocesser som rör deras liv”.226 
 
Sida tar inte upp kulturens ekonomiska aspekter eller potential särskilt mycket, eller djupt. 
Det motsatta gäller ofta i svensk regional kulturpolitik. Där diskuterar man ofta 
kultursektorn först och främst utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Man tala r om ”kreativa 
näringar”, nyttan av kultur för att dra till sig turism, kulturen som draghjälp när man ska 
locka till sig människor att bo i en region etc.227 Begreppet kreativa näringar (på engelska 
creative industries) omfattar sådant som design och hantve rk, förlagsverksamhet, TV och 
radio, mjukvara för interaktiv fritid, reklam, film och video, arkitektur, konst- och antik-
marknaden och mode.228 Kulturrådet, Riksarkivet, Riksantikvarieämbete och Svenska 
Filminstitutet fick i uppdrag att granska kulturens roll i regionalt utvecklings- och tillväxt-
arbete. Riksantikvarieämbetet tar upp åtta huvudområden för kulturens roll i tillväxt-
program t ex ”kultur som upplevelsenäring”, ”kultur som näring”, ”kultur som profilering 
och marknadsföring” och ”kultur som kreativitetsfrämjare” (här påpekar man att detta kan 
leda till ”ökat entreprenörsskap”, alltså en klart instrumentell koppling mellan kreativitet 
och ekonomi).229 I Sidas kulturbiståndsdiskurs ser man mycket lite av detta tänkande. Få 
konkreta exempel på kulturens roll för tillväxt ges. Det är förvånansvärt om man betänker 
att Sida faktiskt har tillväxt som det första av sex delmål som styr hela biståndspolitiken! 
Konstigt att man då inte för en djupare diskussion om kulturens roll för tillväxt, särskilt 
när man t o m på svensk regional nivå gör detta. Trots att man talar om tillväxt i andra 
delar av biståndsdiskursen så verkar det inte ha någon riktigt naturlig plats i Sidas 
kulturbiståndsdiskurs.  
       Vi får närmast känslan av att man på Sida undviker alltför mycket tal om tillväxt i 
samband med kultur för att man vill hålla sig undan den marknadsliberala ideologin, 
vilket också visar sig i att Sida inte ser positivt på kommersiell kultur o dyl. Den 
marknadsliberala hållningen till kultur framställs ofta av Sida som något hotfullt och 
problematiskt, man talar t ex om att man vill motverka ”globaliseringens likriktande 
effekter”. 230  I Sidas kulturbiståndsdiskurs framhålls ofta att de stora hoten är kulturell 

                                                 
225 Sida's work with culture and media: Main report  2000, s. 109. Här framförs bl a kritik mot att Sida i sin 
policy inte behandlar ämnet stöd till ”cultural industries”. 
226 Policy för Sidas internationella utvecklingssamarbete på kulturområdet  2000, s. 7. 
227 Kreativa näringar i Stockholmsregionen 2004 ; Kulturen en viktig men svårhanterad kraft   [2005-10-28]. 
228 Kreativa näringar i Stockholmsregionen  2004, s. 24ff.  
229 Kulturen en viktig men svårhanterad kraft . [2005-10-28]. 
230 Policy för Sidas internationella utvecklingssamarbete på kulturområdet  2000, s. 6.  
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likriktning och kommersialisering.231 Samtidigt blir det motsägelsefullt att tala om 
fattigdomsbekämpning och tillväxt som mål för biståndet, för att sedan närmast 
”skämmas” över att koppla ihop kultur och ekonomi. Trots att Sidas kultursyn är så 
instrumentell kan man alltså se att den, till skillnad från den instrumentellt inriktade 
svenska regionala kulturpolitiken, inte främst beskriver kultur som ett medel för att skapa 
ekonomisk utveckling. Det är inte det som legitimerar Sidas kulturpolitik, vilket är 
förvånansvärt om man betänker att alla kulturprojekt ska motiveras utifrån ett fattigdoms-
perspektiv. Det skifte mot marknadsekonomiskt tänkande – som följt den nyliberala 
trenden på 1980-talet, och som syns mycket tydligt i andra delar i biståndet - tycks inte ha 
fått genomslag i kulturbiståndsdiskursen.  Det som förenar nyliberala idéer om kultur och 
Sidas kultursyn är nog i stort sett enbart att båda har en instrumentell inriktning.  
 
I utvärderingen försöker man se om och hur Sidas kulturbistånd kan leda till minskad 
fattigdom. Det är en ganska krånglig procedur att försöka förklara hur detta ska gå till 
eftersom man inte direkt talar om ekonomisk tillväxt. Det löser sig dock genom att 
fattigdomsbegreppet numera är så ”tänjbart” och ”mångdimensionellt”. Ett nyckelbegrepp 
som man tar till är empowerment - svårt att översätta på svenska, men det kan sägas handla 
om att få ökad makt över sitt liv. Det är kulturens roll för människors empowerment som i 
förlängningen ska ge en ökad ekonomisk tillväxt, förklarar man – gärna i ambitiösa 
grafiska modeller med många olika rutor och pilar – och därigenom leda till slutmålet 
minskad fattigdom. Det handlar om en indirekt fattigdomsbekämpning. Att kultur kan leda 
till tillväxt på ett så enkelt och direkt sätt som att man kan försörja sig som konstnär eller 
designer, eller genom andra ”kreativa näringar”, verkar inte vara den mest naturliga 
kopplingen för Sida (eller författarna till utvärderingen). Det hela måste förklaras genom 
det numera så välanvända begreppet empowerment. Ett exempel på hur man framställer 
denna process kan t ex se ut så här: 232  
 

 
Figur 7: Modell över kulturbiståndsprocessen  
 
Som framgår av den här modellen tycks man anse att kulturbiståndet först måste resultera i 
empowerment (led 3), och via detta ser man en påverkan på ekonomin, och i förlängningen 
fungerar då kulturbiståndet fattigdomsbekämpande (led 5). Kultur verkar enligt Sida inte 
kunna ha denna ”fattigdomsrelevans” och göra detta utan att föregås av empowerment. 
Man kan undra hur en liknande modell över kulturens roll skulle se ut i Sverige. Är det 
bara fattiga människor i Syd som måste gå via ledet empowerment innan de kan finna 
någon ekonomisk nytta av kultur?  

                                                 
231 Ehlin, Hermansson & Warvlin 1985; Pehrsson  2001, s. 2. Vi återkommer till detta ämne nedan, då vi 
diskuterar begreppen tradition och modernitet och hur Sida ser på (kulturell) globalisering.  
232 Sida's work with culture and media: Main report 2000, s. 15. 
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Kulturarv 
 

När en gammal man dör i Afrika , 
går ett helt bibliotek förlorat    

Amadou Hampaté Ba 233 
 
Vi väljer att inleda med detta citat ur Vår skapande mångfald. Andemeningen är ju vacker, 
även om det manliga verkar ses som synonymt med det mänskliga. I Sidas policy 
formulerar man sig så här i fråga om kulturarv: 
 

Att skapa förutsättningar för ett hållbart bevarande och nyttjande av kulturarv är ett viktigt 
delmål. Det kan ske genom att stödja bevarande av byggnader och kulturmiljöer både i städer 
och på landsbygden. Metoder som tar hänsyn till folklig kultur och där lokalbefolkningen 
engageras i arbetet ska prioriteras.234 

 
Vi vill problematisera och fördjupa begreppet lite för att se vilken betydelse kulturarvet har 
och förstå varför det är ett prioriterat område och har den största budgeten inom kultur-
sektorn på 60,7 miljoner kronor år 2004. I Afrika handlar det om så mycket som 46 procent 
av kulturbiståndet (22, 9 miljoner kronor).235 
 
Stefan Bohman, etnolog vid Stockholms universitet med ansvar för dokumentation och  
forskning på Nordiska museet, har efter genomläsning av svenska propositioner, 
utredningar, programförklaringar m.m. kommit fram till att kulturarv i huvudsak kan ha tre 
olika betydelser: 

1. ”Kulturarv är de lämningar som vi ser som vårt eller andras positiva arv (som vi 
kan gilla) vilka därför skall prioriteras i bevarandet och användandet. 

2. Kulturarv är det mest symbolbärande lämningarna (oavsett om vi gillar dom eller 
inte) vilka format oss eller andra som därför skall prioriteras i bevarandet. 

3. Kulturarv är i grund och botten allt vi ärvt.” 236  
 
När man talar om kulturarv är det oftast olika saker, föremål, objekt, som man vill bevara 
och ett val måste göras varför det blir svårt att använda definition tre. Stefan Bohman 
definierar kulturarv som följer:  
  

Kultur är de värdesystem grupper av människor delar. Dessa värdesystem avsätter olika kultur-
uttryck, materiella som andliga. Somliga av dessa kulturuttryck anses ha speciella symbol-
värden och utnämns därför till kulturarv. I praktiken får dessa av oss definierade kulturarv 
särskild omsorg av myndigheter, museer m.fl.237 

 
Bohman menar att kulturarv alltid är värdeladdat, valet av kulturarv är en maktfråga med 
olika grupper som deltar: 

• Politiska - kulturdepartement, kulturråd m.fl. 
• Kulturinstitutionerna - museer, arkiv, bibliotek 
• Opinionsbildare – media, debattörer osv. 

 

                                                 
233 Vår skapande mångfald 1996, s.177.  
234  Kulturarv 2002. 
235 Facts & figures 2004 culture and media, 2005, s. 26ff. 
236 Bohman 1999, s.156.  
237 Bohman 1999, s.157. 
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Eftersom det är en maktfråga har det bevarade kulturarvet hittills mestadels bestått av 
materiella, fysiska föremål, vilket fått till följd ”att elitens och männens kultur getts för stor 
plats. Det som i första hand tilldrar sig uppmärksamhet och respekt är det monumentala 
snarare än det enkla, vardagliga, det heliga snarare än det profana.” 238  
 
Världsarvsstatusen har en stor betydelse för en region eller ett lands utveckling. Det 
genererar pengar, främst genom ”kulturarvsturism”. Det finns både positiva och negativa 
sidor med att var med på Unescos världsarvslista, då det ofta leder till en ökad turism och 
en ”kulturarvsindustri”239, där det finns mycket pengar att hämta. Men det blir problema-
tiskt i och med att man vill göra kulturarvet tillgängligt och samtidigt bevara det. Här blir 
kulturturismen ett ”tveeggat svärd”, menar Vestheim. Den omsätter mycket pengar 
samtidigt som den sliter på byggnader, platser osv. Kulturarvet blir en ”massvara på en 
växande nostalgimarknad”. 240 Man kan fråga sig hur Sverige och Sida påverkar 
turistindustrin i Tanzania genom den kulturbiståndssatsning som går ut på att bevara den 
gamla stenstaden på Zanzibar, och gamla byggnader i den tanzaniska kuststaden 
Bagamoyo?241  
 
Kulturarv är inte bara materiella saker som byggnader, föremål och kulturmiljöer utan 
också t ex språk, musik, traditioner eller berättelser.242 Då det ofta handlar om levande 
traditioner som utvecklas och förändras med tiden har det varit svårt att hitta definitioner 
på det immateriella kulturarvet. Det är även svårt att rangordna det immateriella, att göra 
en lista på samma sätt som för materiella världsarv. 243  (Svensk dansbandskultur räknas  
t ex som en lokal variant av det immateriella kulturarvet.244 Man kan undra hur denna 
skulle rangordnas på Unescos lista över det immateriella kulturarv som är värt att bevara?) 
Sida framhåller att kulturarv är viktigt för människors identitet, och att kulturarv handlar 
om historiska rötter. Man menar att kulturarvet ”är extra viktigt för Afrika där många fått 
sin historia presenterad enbart av kolonisatörerna.” Sida konstaterar även att ”[m]ånga 
unika historiska platser förfaller i brist på kunskap och resurser att bevara dem. Genom 
programmet AFRICA 2009 ska Sida ge 20 miljoner kronor i stöd för att ”öka den 
nationella kapaciteten när det gäller att förvalta och bevara kulturarv” i ett 40-tal 
afrikanska länder. När det gäller satsningar på kulturarvsprojekt samarbetar Sida ofta med 
Riksantikvarieämbetet, så även i detta projekt.245  
 
Sida stödjer bl a: ”Bevarande av byggnader och kulturmiljöer. Metoder som tar hänsyn till 
folklig kultur och där lokalbefolkningen engageras prioriteras”. 246 Dessa ord låter 
självklara, men är egentligen inte alls självklara ens i ett svenskt sammanhang, om man 
tänker på sådant som den s k ”citysaneringen” i Stockholm som skedde på 1960-talet. I en 
tid av extrem moderniseringsiver prioriterades inte det svenska kulturarvet. Det här är en 
intressant fråga som tas upp som ”skräckexempel” på dålig stadsplanering i ett ”Discussion 
draft” från Sida om kulturarv, Caring for cultural heritage. Här kallar man ”the Swedish 

                                                 
238 Deniz Kandiyoti, citerad i Vår skapande mångfald 1996, s. 177. 
239Vår skapande mångfald 1996, s.185. 
240 Vestheim 1996, s. 58. 
241 Se t ex Årsredovisning 2004, 2005 s. 28. 
242 Kulturarv2002. 
243 Vår skapande mångfald  1996, s.77, Kulturarv 2002, Unescos konvention om skydd för det immateriella 
kulturarve 2005. 
244 Unescos konvention om skydd för det immateriella kulturarvet  2005, s. 12. 
245 Atterlöf 2002.   
246 Kulturarv2002.  
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urban renewal” för ”our historical self-destruction”. Så här beskrivs omdaningen av 
Klarakvarteren i Stockholm: 
 

A central part of Stockholm, capital of Sweden, was demolished during a period of twenty 
years. Most of the buildings were 100-200 years old but there were also older structures. The 
people who lived in the area had to move, as did many shops, workshops and other small-scale 
business. The new district was reserved for offices, commercial chains, government depart-
ments, traffic and parking. This transformation of a huge urban area in a short period of time is 
unique. Today most people agree that it was too big, too hasty and without respect for the 
cultural heritage. /…/ Sweden was not alone in this planning ideology, but was by far the most 
effective. In comparison with the damage caused by the Second World War in the historical 
towns on the European continent, in Sweden we managed to do it ourselves.247 

 
Här framstår Sverige knappast som ett föregångsland! Man borde i detta kunna se en tydlig 
varning för att följa vårt exempel, för vem har lust att göra om ett sådant misstag? En 
varning för att följa vår planeringsideologi och våra utvecklingsidéer. Vi tycker att det är 
extra intressant eftersom man – antagligen omedvetet – sätter fingret på en mycket känslig 
punkt, nämligen om vi i Sverige alltid är sådana experter som vi utger oss för att vara. Det 
kan, ibland i efterhand, visa sig att vår syn på världen, och våra lösningar, kanske inte alltid 
är de enda rätta. Citysaneringen i Stockholm tycker vi är ett lysande exempel på att vi 
också gör misstag, och inte har allt under kontroll. Det väcker också frågor kring 
definitionsrätt och normer, då det som Väst anser vara rätt och riktigt oftast utgör normen 
även för biståndsmottagaren och i biståndsprojekt. Man kan göra ett tankeexperiment av 
typen: Vad skulle ha hänt om våra stadsplanerare på 1960-talet hade fått jobb på Sida? 
Skulle vi ha lyckats göra så att även städer i Afrika skulle ha blivit av med stadskärnan - 
utan att ens ha varit med om ett krig? (Som vi ser i citatet ovan är det något som ofta sägs 
om omdaningen av Klarakvarteren i Stockholm, att vi inte ens behövde ett krig för att 
förstöra vår stad, vi klarade av det helt själva!) Eller har vi kanske t o m gjort detta? Hur 
såg våra råd om planering och modernisering till ”u- länder” ut på 60-talet?  Påverkade vi 
dem till en liknande moderniserings- och rivningsiver?  
  
Exempel som dessa borde, tycker vi, leda till en mer ödmjuk attityd till hela det ”västliga 
expert”- fenomenet som biståndsbranschen till så stor del faktiskt bygger på. Bistånds-
arbetare kallas just ofta experts. Det borde också väcka oss till en insikt om att de som är 
”experter” under en viss tidsperiod, kan ses som motsatsen något decennium senare. Trots 
att man framfört denna kritik talar man sedan ändå – utan att problematisera frågan 
ytterligare – om: ”What can Sweden contribute?” 248 Man kan just undra om man alls har 
tagit åt sig av den självkritik som framfördes i avsnittet om den svenska stadssaneringen. 
Det verkar inte ha påverkat självförtroendet negativt vad gäller synen på våra kunskaper 
och vår expertis. Eller ses det som ett avlägset, historiskt misstag som aldrig kan upprepas?  
 
Det handlar i grunden om ideologiska trender. På 60-talet var det ideologiskt rätt att riva, 
nu är det tvärtom. Frågan är om Sverige m fl västliga biståndsnationer låter ”u- länder” göra 
samma misstag som vi gjort? Skulle de dömas hårdare? Hur kan man egentligen motivera 
att de inte får göra samma sak, om deras ideologi skulle vara lik den västliga moderni-
seringsideologin för några decennier sedan? Ska inte ideologi och praktik då följas åt? 
 
 

 
                                                 
247 Caring for cultural heritage 2004, s. 15. 
248 Caring for cultural heritage 2004, s. 19ff. 
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Vem kommer till tals? 

Sida talar mycket om demokrati, partnerskap, ägarskap och om att utvecklingssamarbete 
ska ske på jämlika villkor. Som ett exempel på vår strategi att försöka se bakom Sidas 
officiella retorik, och granska dokumenten ur ett postkolonialt perspektiv med fokus på 
makt, har vi läst Sidapublikationen The power of culture: Swedish cultural cooperation 
with Africa, Asia and Latin America på ett lite annorlunda sätt. Vi har tittat på vilka som 
kommer till tals i de olika texterna som beskriver ett flertal kulturbiståndsprojekt runtom i 
världen. På bilderna syns många utländska personer, men nästan ingen utländsk person ges 
möjlighet att kommentera verksamheterna. Det är slående hur samarbetspartners i andra 
länder marginaliseras och osynliggörs i texterna då man istället nästan helt vänt sig till 
svenskar involverade i projekten som får ge sina beskrivningar av verksamheterna. Fjorton 
svenskar får komma till tals. De citeras ofta och ges generöst utrymme för sina åsikter. Vi 
har bara funnit tre exempel på att utländska personer citeras. En av dem är ett barn i 
Zimbabwe som visserligen är deltagare i ett kulturbiståndsprojekt, men absolut inte på 
något sätt är ansvarig. Hur går detta ihop med retoriken kring demokrati, partnerskap och 
ägarskap?  
 
En fundamental del av demokratin är delaktighet, vilket är en förutsättning för att man ska 
kunna delta i samhällets utveckling. Yvonne Eriksson - forskare och lärare vid Konst- och 
bildvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet - analyserar gruppen människor 
med funktionshinder i sin text men detta är mekanismer som fungerar både nationellt och 
internationellt och med olika slags marginaliserade grupper som inte får komma till tals i 
den allmänna debatten. ”Genom att förtiga och förneka vissa grupper negligerar man 
samtidigt deras insatser”. Vissa grupper osynliggörs och tillåts därmed inte att deltaga i att 
utveckla vår demokrati och vårt gemensamma kulturarv. 249   

 
Synen på afrikansk kultur  
 
I detta avsnitt kommer vi att behandla frågan om den svenska Afrikadiskursen och 
Afrikabilden, vilka i förlängningen påverkar hur Sida beskriver afrikansk kultur i sin 
(kultur)biståndsdiskurs. Vi kommer även att anknyta till frågan om hur Sidas 
(kultur)biståndsdiskurs speglar vår svenska självbild. Detta avsnitt kan relateras till tidigare 
avsnitt i uppsatsen där vi diskuterat begreppet ”den Andre” och ett tänkande grundat i 
binära oppositioner. 
 
Som vi tidigare nämnt kan man då man diskuterar afrikansk kultur på postkolonial grund ta 
upp (minst) två sidor:  
1. Afrikanernas egen syn på sin kultur (och kulturella identitet) 
2. Västerlandets syn på afrikansk kultur.  
Här ska vi koncentrera oss på det senare, närmare bestämt på Sidas (Sveriges) syn på 
afrikansk kultur.  
 
Först vill vi dock ta upp synen på afrikansk kultur mer allmänt. Att Västerlandets syn på 
afrikansk kultur var negativ under kolonialtiden har vi redan konstaterat, men hur ser synen 
på afr ikansk kultur ut nuförtiden i Väst? Då menar vi främst kultur i snävare mening, det 
som kan kallas det estetiska kulturbegreppet snarare än det vidare, antropologiska 
kulturbegreppet. Är det t o m så att kultur – särskilt dans och musik – ofta uppfattas som 

                                                 
249 Eriksson 1999, s.73ff 
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det enda som afrikaner är bra på? Som vi nämnde i bakgrunden ovan (kapitel två) så tycks 
kultur upplevas som en av få positiva saker med denna ”förlorade kontinent”, den enda 
positiva motvikten i den allmänna ”afropessimismen”. (Om man inte drar in sådant som 
det afrikanska djurlivet i denna diskussion.) I UD-utredningen Partner med Afrika 
framhålls t ex att kulturen är ett viktigt undantag i den allmänt negativa Afrikabilden i 
Sverige. Man anser att kulturen är en viktig del i arbetet med att förbättra Afrikabilden. 
Samtidigt framhäver man att ”[k]ultur är också ett område där Afrika inte behöver känna 
sig marginaliserat i förhållande till andra världsdelar”. (Det enda?) Man påstår dessutom 
att kulturen är mer synliggjord och integrerad i det afrikanska samhälls- och vardagslivet 
än i det svenska.250 
    Är då denna positiva inställning till afrikansk kultur helt oproblematisk? Den stereotypa 
bilden av afrikanen som en person ”med rytmen i blodet” kanske kan ses som positiv, men 
då krävs det att man lämnar all kritik av bl a primitivism, exotism och rasstereotyper åt 
sidan! (Dvs en kritik av den essentialistiska kultursynen.)  
 
Här nedan ska vi diskutera frågor som: Vad innebär ”afrikansk kultur” i Sidas kultur-
biståndsdiskurs? Vilken position intar Sida när ämnen som tradition och modernitet 
diskuteras i samband med kultur? Vilken betydelse har egentligen bestämningen 
”afrikansk” när det sätts ihop med ordet kultur?  
     Måste afrikansk kultur nödvändigtvis vara traditionell? Varför talas det så ofta om hur 
viktigt det är med autenticitet och äkthet när det gäller just afrikansk kultur? Och varför 
tycks denna autenticitet och äkthet prägla s k traditionell kultur mer än s k modern? Finns 
det en motsättning mellan modern kultur och ”afrikansk” kultur? Är spänningen mellan 
modernitet och tradition extra påfallande när det gäller afrikansk kultur?  
 
Man kan se tre centrala ”spänningsfält” då man analyserar synen på afrikansk kultur: 251  
• traditionell - modern  
• lokal – global  
• anti-hegemonisk – hegemonisk 
Dessa tre spänningsfält kommer vi att se exempel på i analysen nedan, på olika sätt och i 
olika sammanhang. De är högst intressanta och relevanta i Sidas beskrivning av afrikansk 
kultur. Särskilt de första två spänningsfälten känns extra viktiga, även om man självklart 
kan se att alla tre spänningsfälten ofta hänger ihop. 
 
Vi tycker oss kunna urskilja två positioner som ofta intas när det gäller diskussioner om 
afrikansk kultur, vilka inte sällan hamnar i ett slags motsatsförhållande till varandra: 
1. Den dominanta hå llningen tycks vara den då man betonar hur viktigt det är med 

autenticitet, tradition och rötter. Detta anser vissa vara det viktigaste, och mest 
utmärkande, draget hos afrikansk kultur. Man skulle kanske kunna kalla personer som 
intar denna hållning för ”traditionsivrare”, och de anser ofta att man behöver skydda 
denna traditionella afrikanska – ”genuina” - kultur från diverse olika hot, inte minst den 
kulturimperialism och kulturella homogenisering som enligt många ”traditionsivrare” 
kännetecknar globaliseringen. 

2. En mer ovanlig hållning intas av dem som istället för att särskilt värna Afrikas 
kulturella tradition anser att även afrikansk kultur måste tillåtas att moderniseras och 
globaliseras, och som inte ser kulturell modernisering och globalisering (enbart) som 
ett hot. Man anser att diskussioner kring afrikansk kultur på ett överdrivet sätt värnar 
tradition och rötter, just för att det gäller afrikansk kultur. Intar man denna position kan 

                                                 
250 Partner med Afrika 1997, s. 75f 
251 Jfr Brusila 2001, s. 39f. 
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man t o m i vissa fall – som Mudimbe – på ett provokativt sätt svara ”So what?” när 
andra diskuterar faran och tragiken i att den traditionella kulturen i Afrika håller på att 
”dö ut”.252  Denna position verkar – åtminstone delvis – föredras av vissa postkoloniala 
teoretiker, särskilt de som inte ser globaliseringen som ett hot mot kulturell mångfald.  

 
En ideal position vore – kan det tyckas – att finna en balans mellan dessa båda 
ståndpunkter, en tredje väg mellan ”traditionsivrare” och ”modernitetsivrare”. Både 
tradition och modernitet borde väl kunna samexistera i afrikansk kultur? Men eftersom den 
förra hållningen är så pass dominerande - och dessutom tycks hänga ihop med en 
kulturkonservativ inställning där Afrika i förlängningen ska utgöra ett slags 
ställföreträdande ”rötter” och ”tradition” åt oss i Väst – har den utsatts för massiv 
postkolonial kritik från flera håll. Denna kritik hänger självklart ihop med diskussioner 
kring den allmänna Afrikabilden och synen på afrikaner. Det blir dock ofta extra tydligt 
hur konserverande dessa idéer fungerar just när det gäller synen på afrikansk kultur och 
afrikansk kulturell identitet. För ”traditionsivrare” tycks inte adjektivet modern på något 
sätt passa ihop med begreppet afrikansk kultur.  
    Eriksson Baaz beskriver att två begrepp är helt centrala i den koloniala diskursen, och de 
finns även i nutida diskurser kring afrikansk kulturproduktion. Dessa två begrepp är 
”otherness” och ”evolution”. 253 Begreppet ”evolution” anknyter till vår tidigare 
presentation av utvecklingsideologier, begreppet ”otherness” till tankar om ”annanhet”, 
”den Andre” etc som vi tar upp på flera ställen i uppsatsen. Vi vill titta närmare på denna 
”otherness” och ”evolution” genom att närmare granska Sveriges Afrikabild. 
 

Sverige och Afrika som komplementära motsatser  
 
Vilka bilder formas i våra huvuden när vi tänker på begreppet afrikansk kultur?  
Det kan vara intressant att ta upp något om den svenska synen på Afrika, och särskilt 
afrikansk kultur, då man kan se hur tydligt detta speglar ett tänkande som präglas av 
dikotomisering och binära oppositioner. Man kan se detta allmänt när det gäller vår 
Afrikabild, vilken tydligt speglar vår självbild (och behovet av att projicera vår skuggsida) 
i en förenklad dikotomisering enligt mönstret vit-svart, rik-fattig etc.  
 
 Enligt etnologen Åke Daun kan man beskriva olika ”nationalkaraktärer”, dvs ”nationellt 
avgränsade olikheter i människors mentalitet”. Daun ifrågasätter dock om nationen är en 
meningsfull analytisk enhet, med tanke på den mångfald (värderingar, beteendemönster, 
livsformer) som ryms i en nation, t ex Sverige. Han tycker att det i alla fall är relevant att 
tala om nationalkaraktärer, även om han tillägger att nationen betonats mer eller mindre 
under olika perioder, och ser det kopplat till politisk- ideologiska syften. 254 Här jämför vi 
inte ”nationalkaraktärer” utan en nation och en kontinent! Kanske kan man tycka att det är 
väl förenklat? Vi tror inte det. Det skulle nog vara ogörligt att välja en speciell afrikansk 
”nationalkaraktär” att jämföra med – sådana nyanser finns sällan i svenskars bild av 
Afrika. Vi tror att människor i Sverige (som inte kommer från Afrika eller på annat sätt har 
varit i kontakt med Afrika) tyvärr ofta har en mycket homogen bild av människor från 
olika afrikanska länder – kanske ett arv från rasistisk och kolonial ideologi? Istället för att 
tala om “nationalkaraktärer” skulle vi hellre vilja kalla detta en stereotypisering, som 

                                                 
252 Mudimbe 1994, s. 163. 
253 Eriksson Baaz 2001b, s. 7. 
254Daun 1989, s. 11 
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präglas av många fördomar. För den skull vill vi inte säga att det inte finns skillnader i 
nationalkaraktärer, eller i mentalitet, men det är inte riktigt den frågan vi ska behandla här.  
 
Att kontrastera Sverige och Afrika ger en bild av hur vi ser på afrikaner, men det säger 
också minst lika mycket om oss själva. Det speglar vår svenska självbild på ett ganska 
unikt sätt. En kontrastiv jämförelse fokuserar just på motsatser och olikheter. Inte minst 
kan man se hur vi positionerar oss på den sida som ofta hör ihop med egenskaper som vi 
sett ofta tillskrivs ”vita män”, medan afrikaner upplevs ha egenskaper som utmärker den 
svarta rasen (eller ibland också kvinnor).255 Men intressant nog tycks svenska kvinnor mer 
närma sig den ”vita manliga” polen då de jämförs med just svarta afrikaner. Den vänstra 
tabellen påminner mycket starkt om hur man beskrev ”negerhet” i Négrituderörelsen. Det 
känns naturligt att ta upp det här, eftersom Négritude talade i termer av ”en kontinents 
identitet”. ”Känslan är negersk liksom förnuftet är hellenskt”, som t ex Senghor uttryckte 
det – vilket mötte stor kritik, och har missförståtts, eftersom hans mål egentligen var att få 
vara ”både och”. 256 Det påminner självklart om rasistiska stereotyper, även om man i 
Négritude ville vända på rasismen såtillvida att man uppvärderade de ”typiskt negerska” 
egenskaperna. En översikt över vanliga stereotypiseringar skulle kunna se ut så här: 257 
 
Afrika  Sverige 
Känsla   Förnuft/Tanke 
Värme  Kyla 
Rytm  Stelhet 
Glädje  Depression 
Extravert (utåtvänd) Introvert (inåtvänd) 
Färgstark  Färglös 
Impulsiv/Lekfull Kontrollerad/Planerande 
Öppen  Blyg 
Gemenskap  Ensamhet/Alienation 
Jordnära/Naturlig Artificie ll 
Traditionell  Modern 
Magi/Vidskepelse Rationalism/Sekularisering 
Lat/Långsam  Effektiv/Duktig/Snabb 
Njutning/Sensualism ”Plikten framför allt” 
 
Det är inte svårt att se hur detta skulle kunna kopplas till ett behov av afrikansk kultur som 
en ”redemptive primitivism”.258 Denna positiva syn på afrikansk kultur har klara kopplin-
gar till romantiska idéer kring ”the noble savage” – deras ”primitivism” ska rädda oss från 
vår moderna, artificiella livsstil. Det påminner också om hur Sartre ansåg att de svarta 
männen i Négrituderörelsen likt (en svart) Orfeus skulle stiga ”upp ur underjorden” och 
bidra ”till den förtvinande västerländska kulturen med sin livskraft”. 259 Nuförtiden har det 
uppenbarligen skett en värdeförskjutning á la Négritude, såtillvida att man oft a ser den 
vänstra tabellen, det ”afrikanska” som något alltmer positivt om man jämför med 
kolonialtidens syn på afrikansk kultur. (Man måste dock komma ihåg att den här positiva 
inställningen till ”det afrikanska” i stort sett begränsas till kultur, ofta i en snäv estetisk 

                                                 
255 Jämför ovan i kapitel 4, avsnittet om binära oppositioner, s. 29ff. 
256 Lundahl 2005, s 54, 149, 170 (Senghorcitat på s. 170.) 
257 Jfr t ex Eriksson Baaz 2001b, s. 10. Vi har lagt till fle ra saker själva, bl a inspirerade av hur man i 
Négritude framställer det ”negerska”, samt tänkt på hur man skulle kunna ”kontrastera” detta.  
258 Eriksson Baaz 2001, s. 9. (Citerar Gikandi.) 
259 Lundahl 2005, s. 50. 
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bemärkelse. Intressant nog hamnar då mer negativa aspekter av Afrikabilden, som svält, 
fattigdom och hiv/aids, i skuggan av den ”positiva kulturen”.)  
 
Sverige lär vara det enda land där man associerar begreppet ”osvensk” till något positivt: 
”lite kul, lite samba, lite festligt” – en ”krydda”. 260 Det vi associerar till begreppet 
”osvensk” speglas mycket väl i den vänstra tabellen ovan. (Och tvärtom kan den högra 
tabellen kanske beskrivas som ”oafrikansk”?) Man kan också se vissa paralleller till den 
vänstra tabellen och hur vi beskriver barn – ett tecken på att paternalismen lurar runt 
hörnet. Man skulle kunna säga att den vänstra tabellens egenskaper är Sveriges skuggsida, 
eller kanske ännu hellre vår komplementära motsats. Det som ”Afrika” står för upplevs 
som motsatsen till vår nationalkaraktär, självbild och identitet. Vad får detta för 
konsekvenser? Vilken roll har Afrika och afrikansk kultur i Sverige? 
    Centralt tycks vara att man framhåller att afrikansk kultur är ”naturnära”, och ”jord-
nära”, med en speciell ”kroppslighet”, något som man upplever brist på i det vanliga livet i 
Sverige.261 Om man definierar kultur – på det allra mest grundläggande vis - som ”icke-
natur” skulle man nästan behöva fråga sig hur nära ”naturen” afrikansk kultur kan vara 
utan att övergå i ”natur”! Varför anses den vara mer naturnära? Det säger något om hur vi 
placerar afrikansk kultur i motsatsförhållande till västerländsk kultur, som sällan främst 
associeras till adjektiv som naturnära.  
 
Detta stereotypiserande och dikotomiserande tänkande som vi här sett exempel på syns 
även i Sidas kulturbiståndsdiskurs. Inte minst genom att man på Sida ibland framhäver att 
afrikansk kultur ska bevara sina rötter, sin tradition och sin autenticitet. En stor skillnad 
mot den allmänna biståndsdiskursen där man tvärtom framhäver att Afrika ska följa med i 
moderniseringen. Detta tar vi upp närmare i nästa avsnitt. 
 

Tradition och modernitet 
 
Hur ska man egentligen se på en ”autentisk afrikansk kultur”? Går det att återskapa någo t 
som kan kallas ”autentisk, traditionell kultur” i nutiden, och bör man i så fall inte förutsätta 
att inget kan vara detsamma nu som det en gång har varit? Både identitet och kultur borde 
(som t ex poststrukturalisterna förstått) aldrig ses som något statiskt, utan det utvecklas och 
förändras hela tiden. 262 Stuart Hall har skrivit mycket om kulturell identitet och menar att 
det finns två huvudsakliga positioner som man kan inta:  
1. En syn på kulturell identitet som ”en enhetlig kultur, ett sorts kollektivt ’autentiskt jag’ 
som döljer sig under de många övriga, mer ytliga eller konstgjorda  ’jagen’ vilka 
människor med gemensam historia och traditioner delar”. Det innebär en essentialistisk syn 
på kultur. Denna syn på kultur som enhetlig och essentialistisk fanns t ex inom Négritude 
och den panafrikanska rörelsen. (Och, menar vi, i många av Sidas publikationer. Se mera 
om detta nedan.) 
2. En syn på kulturell identitet som ”det vi blivit” i och med historiens gång. Kulturell 
identitet är med detta synsätt lika mycket en fråga om ”blivande” som ”förblivande”, och 
”tillhör framtiden i lika hög grad som det förflutna”. Att kulturella identiteter är historiskt 
betingade betyder att de genomgår ständiga förändringar. Det handlar inte om  

                                                 
260 Nordin  2005, s. 18; Vår kommentar: Märk dock hur man på 1930-talet använde begreppet ”osvensk” i 
folkhemsdiskursen på ett helt igenom annorlunda och negativt sätt. Där handlar det t ex om att kommunister 
(”bolsjeviker”) och fascister ses som ”osvenska”.  (Frenander 2005, s. 66.) 
261 Jfr t ex Sawyer 2003. 
262 Jfr Loomba 2005, s. 233. 
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”… ’återerövring’ av det förflutna som hela tiden väntar på att upptäckas och som, sedan 
det väl upptäckts, kommer att forma vår självkänsla för all framtid”. Istället kan kulturella 
identiteter ”ses som olika sätt att pos itionera sig själv eller bli positionerad inom det 
förflutnas berättelse”. 263  
 
Handlar kulturell identitet främst om tradition och rötter? Är den ökade globaliseringen en 
viktig fråga på kulturområdet? Varför? Hur ser Sida på detta? Har de en essentialistisk 
kultursyn eller en mer postkolonial syn på kultur som föränderlig, hybridiserad etc.? Vi är 
intresserade av denna frågeställning eftersom Sida ofta använder begrepp som rötter, 
tradition och identitet när de vill förklara målet med att ge kulturbistånd till bl a Afrika. 
Kulturbiståndets syfte har formulerats som att först och främst ”stärka den nationella 
identiteten”. 264 Identitet - inte minst ”nationell identitet” - anses tydligen vara ett 
nyckelbegrepp i sammanhanget, men Sida problematiserar sällan eller aldrig detta mycket 
komplexa begrepp eller fördjupar diskussionen. Man kan konstatera, om man t ex läser 
Loombas bok och ser den mycket livliga diskussion som förs bland postkoloniala 
teoretiker kring begreppet identitet, och då särskilt kulturell identitet, att Sida inte tycks ha 
denna postkoloniala medvetenhet kring det komplexa identitetsbegreppet. Inte minst 
viktigt är det också enligt postkolonial teori att i samband med en diskussion kring 
afrikansk kultur diskutera begrepp som hybriditet och autent icitet.  
 
Har man en essentialistisk kultursyn så upplevs ofta den ”transnationella” kommersiella 
kulturen som det stora hotet mot afrikansk kultur, och i förlängningen afrikansk kulturell 
identitet. I en Sidatext varnar man t o m för hur detta kan leda till ”kulturell erosion”! 265  
Det kanske inte är så konstigt, eller fel, att man är skeptisk till ”transnationella”, 
kommersiella kulturprodukter. Man kan jämföra med diskussioner i Sverige kring hur vi 
översvämmas av angloamerikansk kommersiell populärkultur etc. (Synen på populärkultur 
är en stor och viktig fråga i sig. Det är något som det kunde vara givande att analysera med 
utgångspunkt från Bourdieus teorier om ”kulturellt kapital”, ”distinktioner” etc.) Men ett 
alltför stort fokus på rötter och tradition kan leda till en i huvudsak kulturkonservativ/ 
kulturkonserverande inställning till afrikansk kultur. Det speglar en essentialistisk och 
homogeniserande kultursyn. Detta bör alltså, som tidigare nämnts, jämföras med post-
koloniala tänkares fokus på det som kallas kulturell hybridisering och kreolisering, vilket 
sägs utmärka vår globaliserade värld mer och mer. Glömmer man ordet globalisering i 
sammanhanget (när man talar om den kulturella dimensionen) så fastnar man lätt i en slags 
1970-talsretorik kring kulturimperialism som omedvetet (?) fungerar kulturkonservativt. 
Den kommersiella, transnationella kulturen verkar på något sätt anses mera hotfull för ”u-
länder” än för ”i- länder”. Jämför t ex hur man i en Sidaskrift om kulturbistånd beskriver 
påverkan ”utifrån” som något helt negativt, hotfullt och närmast ”onaturligt”:  
 

Den kommersiella musikens spridning över hela världen hotar den nationella musikens särprägel. 
Under de senaste 10-20 åren har ett nytt fenomen inom musiken vuxit fram: en musikform utan 
några rötter i något särskilt land. Den transnationella musiken hårdlanseras genom film, TV, 
diskotek och försäljning av T-shirts, affischer osv. Den nya musikprodukten påverkar de 
naturliga musikkulturerna i länderna, fenomenet kallas transkulturation.266 

 

                                                 
263 Hall, 1999a, s. 231ff. 
264 Se t ex Ehlin, Hermansson  & Warvlin 1985, s. 2. 
265 Pehrsson 2001, s. 2. 
266 Ehlin, Hermansson  & Warvlin 1985, s. 30. 
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Man talar också om att flera länder i tredje världen har ett gemensamt problem med att 
”musikindustrin hamnat i händerna på allt större transnationella företag som exploaterar 
den traditionella musiken”. Här tar man t ex Jamaicas reaggaemusik som ett exempel. 267  
I en annan Sidapublikation talar man om hur ”u- länder” har upplevt hur deras egen kultur, 
”och därmed den egna identiteten och självkänslan”, blivit föraktad, förtryckt och ofta 
förbjuden av ”främmande inkräktare”. Vi antar att man här talar om kolonialtiden, men det 
är svårt att inte få känslan av att ”främmande inkräktare” åter står för dörren när man 
uttrycker sig så här: ”Nu är den [kulturen] åter hotad av en slags kulturkolonialism: den 
importerade kommersiellt styrda massmediala underhållningskulturen.” Man fortsätter att 
tala om hur många ”u-länder” försöker finna sina egna rötter ”under främmande 
inkräktares påtvingade kulturavlagringar”, sin ”kulturella särart”. 268 Det låter självklart 
positivt att ”u- länder” finner sina rötter och sin kulturella identitet, men vi kan inte komma 
ifrån känslan, när vi läser dessa dokument, av att Sida har en stark slagsida mot en 
oreflekterad, essentialistisk kultursyn, och att man borde problematisera begreppet 
kulturell identitet mer, särskilt när det gäller kulturell globalisering.  
 
Man har på Sida, som det verkar i dessa publikationer, helt och hållet anammat den syn på 
kulturell identitet som Stuart Hall beskrivit ovan som ”essentialistisk” och ”historiskt” 
inriktad. Jämför t ex citatet ovan om att finna sina ”rötter” under ”avlagringar”. Tydligare 
kan det knappast bli att man inte alls följt med den postkoloniala diskussionen kring 
kulturell identitet, och då inte alls heller problematiserar begreppet genom att diskutera 
nyckelbegrepp som autenticitet, tradition och hybriditet. Kulturell identitet kan enligt Hall 
inte betraktas som en bestämd, oföränderlig essens utanför historien och kulturen.: ”Den är 
inte en gång för alla fastställd.” Men samtidigt är kulturella identiteter något ”faktiskt 
konkret”, inte en drömvision. Hall beskriver det som att kulturella identiteter därför kan ses 
som ”… instabila identifikationspunkter eller suturer som skapats av historiens och 
kulturens diskurser. Med andra ord: en positionering snarare än en essens.” En sådan syn 
på kulturell identitet är enligt Hall mindre bekant och mer obekväm.269 Det tycks lättare 
och mer bekvämt för Sida att hålla fast vid en gammaldags, essentialistisk syn på kultur 
och kulturell identitet.  
 
Hylland Eriksen har skrivit mycket om identitet och det som kan kallas ”identitets-
politik”270. Han beskriver tre möjligheter att se på kulturella identiteter i vår globaliserade 
tid:  
1. Den rena identiteten – det traditionella valet, där identiteten byggs på kontraster (ofta 

konflikter eller fiendebilder).  
2. ”Bindestrecksidentiteten” – där man försöker ”bygga broar” mellan två åtskilda 

kategorier, t ex turkisk-dansk, svensk-kurdisk etc.   
3. Den kreolska identiteten – erkänner inte existensen av rena, åtskilda kulturer. Det finns 

inte längre någon enskild ”ren identitet”, eller två ”bindestreckskulturer”, att sätta 
gränser runt.271  

 
Hylland Eriksen uttrycker det så att när den rena identiteten försöker stänga ute kreoli-
seringen, och bindestrecksidentiteten försöker att manövrera i en ny terräng med en 
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gammal karta, har den kreolska identiteten skaffat sig en ny karta.272 Hylland Eriksen sätter 
dessa ”identitetsmöjligheter” i samband med det som han kallar ”rötter” och ”fötter”. 
”Rötter” handlar om en betoning på ”renhet” och ”stängdhet”, vilket han kontrasterar med 
”fötter” som handlar om ”orenhet” eller ”öppenhet”.273 Man skulle alltså kunna konstatera 
att Sida, som har mycket större betoning på ”rötter” än på ”fötter”, verkar stå långt ifrån en 
syn på kulturell identitet som liknar den kreolska. Man verkar föredra klara gränser och 
tydliga ”rötter”. Hur viktiga frågor kring identitet och identitetspolitik är inser man lätt om 
man reflekterar kring att det handlar om spänningen mellan ”…dagens kreolska, hybridi-
serade värld” och ”fundamentalismens krav på renhet och gränser….”. Alternativet till 
idéer om renhet och gränser, är enligt Hylland Eriksen, ”att omfamna orenheten”. 274 Och 
att tänka minst lika mycket på sina ”fötter” som på sina ”rötter” skulle man kunna tillägga. 
Försök att förenkla, rubricera, katalogisera och klassificera människor är något som förenar 
både stat och marknad, menar Hylland Eriksen. Rätten att få identifiera och definiera sig 
själv borde vara en självklarhet, men ”[r]ätten att själv säga vem man är, är en knapp 
resurs, speciellt om man är icke-vit och icke-västlig”.275 
 
Man kan fråga sig om – det som vi upplever som – Västvärldens/Sidas behov av en tydlig 
essentialistisk ”afrikansk kulturell identitet”, och en ”autentisk afrikansk kultur” som 
främst relateras till rötter och tradition handlar mer om våra behov än om afrikaners 
behov. Har det månne en koppling till (post)koloniala maktstrukturer? Det får i alla fall 
oss att tänka på hur vår kulturella identitet kräver en ”Annanhet”. Vi definierar oss i 
förhållande till ”den Andre”. Här skönjer man en motsättning mellan tradition och 
modernitet som känns ganska oreflekterad i Sidas publikationer. Det ”kulturimperia-
listiska hotet” är visserligen reellt, men var finns en lika stark idé om att bevara kulturella 
traditioner i Sverige? Vi tycks inte uppskatta att afrikaner gör samma (kulturella) 
”modernitetsresa” som vi själva gjort. Biståndsdiskursen känns inte så lite splittrad ibland, 
eftersom man samtidigt gärna framhåller hur viktigt det är att dra med ”u-länder” i den 
moderna utvecklingen. Detta gäller tydligen på alla områden utom kulturen. Har vi ett 
behov av att ha Afrika som ett ”kulturellt Skansen” där allt ska vara ”traditionellt” 
(”primitivt”?) som en motvikt till vår egen modernitet? Tredje världens länder får gärna 
bli moderna på alla sätt utom kulturellt!? Det får en att tänka på hur Nandy beskriver att 
”tredje världen får förvalta den första och andra världens avvisade jag”. 276 Även Bhabha 
m fl har skrivit om hur tredje världen används som ”den Andre”. Vi betonar dess 
annanhet och olikhet och tredje världen får fungera som ”den Andre som tvingar det 
globala och det moderna att (be)möta sig själv…”. På det sättet ges tredje världen rollen 
av ”en subversiv spelplats för motståndet mot den västerländska hegemonin”.277 Det kan 
ju vara ett sätt att se på det. Tredje världen tycks ha flera roller att spela, ibland 
motsägelsefulla. 
      Tomlinson, professor i kultursociologi som skrivit böcker i ämnena kultur imperialism 
samt kultur och globalisering, ifrågasätter detta krav på den ”tredje världen” att vara 
kulturellt traditionella och ”anti-moderna”, ungefär som om de hade ett speciellt ansvar att 
stå emot den kapitalistiska, kommersiella kultur som vi själva anammat. Han ser vårt 
behov av att ”skydda” dem mer som en fråga om vårt eget hopp om ”kulturell frälsning”: 
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deras ”oskuld” ska rädda oss, och kompensera för vår kulturs brister,  t ex materialism och 
konsumism.  
 

There is a constant temptation for the Western cultural critic to displace their own cultural 
dilemmas on to concern for other cultures. /…/ We need to avoid the critique of cultural 
imperialism becoming a pretext for a certain disingenuous critique of our own culture, a 
critique which wants to have its cultural cake and eat it.278 

 
I Unescorapporten Vår skapande mångfald finns, enligt Hylland Eriksen, liknande problem 
som i Sidas kulturbiståndsdiskurs, bl a exotism. Han anser dock att rapportens ”exoticist 
bias” är ett mindre problem än inkonsekvensen då man diskuterar kultur som tradition, arv, 
rötter och försöker kombinera detta med globalisering, kreolisering, kulturellt utbyte mm. I 
Hylland Eriksens ögon har man försökt kombinera två sätt att se på kultur - kultur som 
tradition och kultur som kommunikation - utan att egentligen lyckas.  
 

Culture can be understood simultaneously as tradition and communication; as roots, destiny, 
history, continuity and sharing on the one hand; and as impulses, choice, the future, change and 
variation on the other. The WCCD [World Commission on Culture and Development] has 
laudably tried to incorporate both dimensions, but it remains a fact that the latter ”post-
structuralist” perspective so typical of contemporary anthropological theorising becomes a 
garnish, an afterthought, a refreshment to accompany the main course of cultures seen as 
bounded entities comprising ”groups” that share basic values and customs.279 
 

Denna kommentar skulle lika gärna kunna gälla Sidas kulturbiståndsdiskurs! Där får vi 
också intrycket att man låter ”hybridisering”, ”kreolisering” och liknande vara ett slags 
”garnityr”, eller varför inte ett äpple i munnen på en ”kulturessentialistisk” julgris. Inte helt 
oväntat kanske, om man betänker den extrema ”samsyn” som finns mellan Unesco och 
Sida vad gäller kultur (vilket klart framgår av den tabell från utvärderingen av Sidas 
kulturpolicy som vi visat ovan, s. 58).280  
 
Spänningen mellan polerna ”kultur som tradition” och ”kultur som kommunikation” syns 
alltså både i Unescorapporten Vår skapande mångfald och i Sidas kulturbiståndsdiskurs. 
Att se kultur som ”bundna enheter” eller att tvärtom fokusera på hybridisering behöver, 
som Hylland Eriksen, inte utesluta varandra, men gör det ofta ändå. Inte minst kompliceras 
det av att man, enligt honom, kan koppla dessa idéer till idéer från Darwin om ”naturligt 
urval” och ”artificiellt urval”:  
 

… artifical selection is rapid and superficial; natural selection is slow and deep. Creole culture, 
hybrid forms, global universals such as McDonald’s (and human rights discourses?) must thus 
be seen as superficial; while tradition, associated with ”roots” and the past, is profound. Since 
the report does not distinguish between culture and ethnicity, it may perhaps be inferred that 
the ”deep” culture of tradition is associated with ethnic identity, while the ”superficial” culture 
of modernity is not.281 
 

Det traditionella anses alltså mer eller mindre synonymt med ”djup” eller ”autentisk” 
kultur, medan modern (eller hybridiserad) kultur anses mer ”ytlig” och ”artificiell”. Det här 
är något som Hylland Eriksen ifrågasätter, han anser inte ha sett sig några bevis på att detta 
överensstämmer med verkligheten. Han anser att man inte kan ”ranka” vissa lokala 
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kulturer som mer ”autentiska” än andra. Utvecklingsarbete handlar inte om ”kulturell 
autenticitet” eller ”renhet” utan om människors möjlighet att få kontroll över sina liv.282 
 
Liksom i Sidadiskursen visar Unescorapporten ”a conservationist view of cultural 
diversity”. Här påminns man starkt om Mudimbes reaktion på en ”kulturkonserverande” 
syn på afrikansk kultur. Både Mudimbe och Hylland Eriksen ifrågasätter varför kulturell 
tradition och kulturell mångfald ska ses som ”ett värde i sig”. Både två ställer frågan: för 
vem? För ”the conservationists” själva? Hylland Eriksen påpekar att det inte är särskilt 
radikalt att “bidra till att hålla liv i kulturella identiteter eller språkformer vilkas datum har 
gått ut”. Det borde istället handla om att hjälpa människor “att bli moderna på sina egna 
premisser”. 283 När man talar om att skydda kulturella traditioner så menar Hylland Eriksen 
att detta är ett uttryck för ett ”posttraditionellt kulturellt tillstånd”: 
 

Traditionen lever inte längre sitt eget liv: den måste definieras och kodifieras, den måste värnas 
och skyddas, den måste lockas fram ur glömskan. Den motiverar inte längre sig själv, utan 
måste legitimeras med hjälp av slagord om att det är nödvändigt att förstå det förflutna för att 
förstå samtiden. 284 

 
Betoningen av rötter och autenticitet är inte något som enbart betonas i diskussioner kring 
afrikansk kultur i Väst. Även i Afrika kan man hitta exempel på detta, inte minst i 
nationella policydokument som gäller kultur. Annemette Kirkegaard (musikvetare knuten 
till Köpenhamns universitet vars forskning fokuserar på musik och globalisering, och som 
bl a studerat populärmusik på Zanzibar och i Tanzania) nämner att autenticitet är ett 
begrepp som använts i Tanzanias kulturpolicy från 1974.285 Elin Skogh (konstvetare) 
nämner att man i Zimbabwes nationella kulturpolicy har ett starkt fokus på ”autenticitet” 
och ”Africanness”. I denna policy skriver man t ex att man vill ”…encourage the essential 
Africanness of art in Zimbabwe, which was suppressed during colonial times, and to see 
that the cultural dynamics of Zimbabwean society are exercised in an essentially African 
way”.286      
      Erfarenheter av kulturellt förtryck under kolonialtiden har självklart påverkat synen på 
traditionell, afrikansk kultur, och även påverkat nationella kulturella policies. Till synes i 
motsats till den koloniala synen på afrikansk kultur har man här uppvärderat afrikansk 
kultur. Ofta har kultur använts av afrikanska politiska ledare som ett vapen för att ena 
nationerna efter avkoloniseringen och efter självständigheten. Detta gäller t ex både 
Zimbabwe, Senegal och Tanzania. Att ena nationen kulturellt betydde ofta att bekämpa 
”tribalism”, och istället fokusera på ”…common roots, national belonging, and pride”. 287  
     Den tanzaniska kulturpolicyn var ett svar på den kultursyn som präglat landet under 
koloniseringen, då man förbjudit många traditionella kulturutryck, som sång och dans, och 
istället lärt barnen europeiska hymner och sånger. Traditionell dans och sång ansågs som 
”hedniska”, och kopplades samman med ”häxkonster” (dvs traditionell religion).  Under 
kampen för självständighet blev de traditionella danserna och sångerna en del i kampen 
mot kolonialmakten, ett medel för kulturellt motstånd. I och med självständigheten blev det 
nationella enandet av olika folkgrupper en högprioriterad fråga. (Man bör tänka på att 
afrikanska staters ”onaturliga” gränser dragits upp av kolonialmakterna.) Kulturen kom in i 
bilden som ett medel för att ena landet, inte minst genom skapandet av ”neotraditionella” 
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nationella ngoma-grupper (ngoma=musik, sång, dans och trummor). Man ville skapa en 
nationell ”enhetskultur”. År 1962 fick Tanzania ett kultur- och ungdomsministerium.288 
President Julius Nyerere förklarade att: 
 

I have done this [set up the ministry] because I believe that culture is the essence and spirit of 
any nation. A country which lacks its own culture is no more than a collection of people 
without the spirit which makes them a nation. … So I have set up this ministry to help us 
regain our pride in OUR culture.289 
 

Denna kultursyn avspeglas tydligt i Sidas kulturbiståndsdiskurs, inte minst då Sida länge 
fokuserat på att kulturbiståndet ska ”stärka den nationella identiteten”. 290 Både Sida och 
flera afrikanska kulturpolicies har en i grunden kulturkonservativ och essentialistisk 
kultursyn.  

 
För att problematisera och fördjupa diskussionen kring tradition och modernitet kan det 
vara intressant att se närmare på vad ”tradition” egentligen är. Tidigare var tradition ett 
begrepp som relaterades till ett statiskt kulturtänkande. Men mer och mer har man insett att 
det som kallas ”traditionell kultur” knappast kan ha överlevt under lång tid utan att 
förändras, inte minst gäller detta under kolonialismen. Man talar ibland om invention of 
tradition.291 Många traditioner som vi tror är uråldriga har i själva verket ”uppfunnits” i 
ganska sen tid. (Detta gäller även många svenska traditioner.) Traditioner kan alltså i själva 
verket vara ”moderna konstruktioner”. Inte minst gäller detta Afrika efter självständig-
heten, då man ville återuppliva den ”traditionella kultur” som förtryckts under lång tid.292 
 
Både exotismen och det romantiska tänkandet kring afrikansk kultur kan man finna tydliga 
exempel på i Sidas publikationer, vid sidan av en modernitetskritik som underligt nog 
endast tycks gälla på kulturområdet. Det är en mycket motsägelsefull bild som presenteras 
i Sidatexter om afrikansk kultur. Kanske hör detta ihop med att vi projicerar vår egen 
ambivalenta inställning till vår egen utveckling och modernisering på andra ”under-
utvecklade” kulturer, inte minst Afrika? Den icke-europeiska världen fungerade, och 
fungerar fortfarande, som ”en Andre” på vilken man kan/kunde projicera olika egenskaper, 
både positiva och negativa, inte minst kan man se hur detta speglar ambivalensen kring 
utvecklingen i Europa. Man kan se rötterna till detta tänkande i romantiska idéer kring 
”den ädle vilden” och liknande modernitets- och civilisationskritiska tankar. Samtidigt 
som Afrika placerades längst ner på evolutionstrappan så fanns det andra tankar kring 
afrikanen, som fungerade som ”…an object of desire and celebration”. 293 Förtjusningen 
kring icke-västerländska kultur hänger ihop med en kritik av moderniteten i Europa.  

 
Battles between different positions and visions of the future of Europe have been played out on 
the non-Western Other, producing highly contradictory images of the Other as either noble or 
ignoble. In the texts of the critics of Western modernity, the African Other, leading a simple 
and innocent life untouched by the vices of modernity, has been used as a sign of positive 
difference to which the overdeveloped Westerner should turn in search of salvation.294 
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Kan man inte se kravet på autenticitet, rötter och tradition i afrikansk kultur som ett behov 
som främst ska tillfredsställa den modernitetskritiske (kulturellt rotlöse) västerlänningen? 
(När dessa krav på tradition och rötter ställs i afrikanska kulturpolicies fungerar det på ett 
helt annat sätt, som ett led i att ena nationen, tyvärr utan att kanske egentligen förstå vilken 
kulturell ”tvångströja” det innebär att kräva att konsten alltid ska vara ett uttryck för 
”autenticitet” och inte minst ”Africanness”.) 
     Det som Sida – intressant och förånansvärt nog - gör i sin kulturbiståndsdiskurs är alltså 
att framställa just den afrikanska kulturen, i en snäv bemärkelse, som värd att bevara från 
modernisering, globaliseringens ”kulturella likriktning”, kommersialism etc. Den afrikan-
ska kulturen i en vid bemärkelse verkar dock ofta ses på ett helt annat sätt. Man kan t ex se 
hur traditionella attityder och värderingar inte alls beskrivs på samma kulturkonservativa 
och uppskattande sätt av Sida. Vi tar upp mer om detta nedan, under rubriken kulturell 
hybridisering. 
 
 
Autenticitet 
 
Vanligt i postkolonial teori är att ifrågasätta och problematisera idéer kring autenticitet och 
en statisk (essentialistisk) syn på kulturell identitet. Hur konserverande detta kan fungera 
visar Skogh i texten Questioning ’authenticity’: the case of contemporary Zimbabwean 
stone sculpture. Vad är då ”autenticitet”? 
 

”Authenticity” is a recurring theme in the literature on contemporary African art. The word 
”authentic” is, inter alia, seen as synonymous with ”original” or ”genuine”. Common words 
used when describing authenticity are ”isolation”, ”true”, ”permanence”, ”untouched”, 
”spiritual”, ”static”, and ”unchanged”. It is common to ponder on what makes art produced by 
contemporary African artists truly ”African”.295  
 

Attityden till afrikansk konst och kultur är på något sätt ofta totalt ”impregnerad” av det 
här ständiga talet om ”tradition” och ”rötter”. Det ger konsekvenser för hur man tänker på 
nutida afrikansk konst. Avslöjande är att afrikansk nutida konst ofta i Väst beskrivs som 
rotad i en speciell (traditionell) afrikansk andlighet, inte sällan beskriven som ”magisk” 
och ”animistisk”- trots att konstnärerna i flera fall inte alls anser detta själva. Det ger den 
afrikanska konsten ett extra exotiskt skimmer tycks det, och visar hur ”annorlunda” från 
västerländsk konst den är. (Trots att vi vet att myter och religion har inspirerat många 
konstnärer i hela världen, inte minst i Väst.)296 Det är ett sätt att reproducera och förstärka 
stereotyper kring afrikaner och afrikansk konst. 
      Som Skogh iakttagit hyllas konstnärer i Väst för att de kan inspireras av andra 
traditioner (t ex Picasso då han inspirerades av afrikanska masker), men man finner att det 
motsatta gäller afrikanska konstnärer. Om afrikanska konstnärer använder västliga 
influenser anses det tvärtom enbart som något negativt, som ”kopiering”. Skogh ställer 
den intressanta frågan: ”How is it that western artists who borrow images from other 
cultures can be described as geniuses, while Zimbabwean art and artists risk losing their 
authenticity and thus their value?”297 Det är en fråga som inte minst är extra aktuell i dessa 
globaliseringstider. Även Eriksson Baaz tar upp detta ämne, och kopplar det till hur 
”traditionsivrare” ibland kallar konstnärliga influenser från väst i afrikansk konst ett 
”tragiskt fenomen”. Konstnären ses som en ”svikare” av den afrikanska traditionen. Den 
här diskussionen kring autenticitet har fått ny fart i och med den ökade globaliseringen, 
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som ”traditionsivrare” (”domedagsprofeter” enligt Eriksson Baaz) menar kommer att leda 
till en kulturell homogenisering. Det man bortser ifrån om man godtar detta resonemang är 
hela den intressanta diskussion kring kulturell hybridisering och reprendre som finns i 
postkolonial teori, och som vi återkommer till nedan.  
    Eriksson Baaz framhåller att det i Afrika är eliten, de som har makt, som har tagit på sig 
uppgiften att vara ”guardians of authenticity”. Elitens ängslan över den hotade ”autentici-
teten” har ofta ingen motsvarighet bland ”vanliga människor”. Elitens behov har dock ofta 
projicerats på dessa ”vanliga människor”. Ofta har livet på landsbygden setts som mer 
”autentiskt” än livet i storstäder. 298 Det är inte svårt att dra paralleller från detta till Sida 
som självutnämnda ”guardians of authenticity”. 299  
    Som en replik på den betoning av tradition och autenticitet i afrikansk kultur som finns i 
Sidas kulturbiståndsdiskurs – ett uttryck för exotism – kan man läsa kommentaren från den 
senegalesiske musikern Iba N’Diaye: 

 
I have no desire to be fashionable. Certain Europeans, seeking exotic thrills, expect me to serve 
them folklore. I refuse to do it – otherwise, I would exist only as a function of their 
segregationist ideas of the African artist.300  

 
Om man försöker se detta tal om ”autenticitet” och afrikansk konst i ett större 
sammanhang så leder det till att syna maktstrukturer i världen närmare. För det som 
kan synas oskyldigt och t o m positivt på ytan handlar till syvende och sist om att låta 
västerländsk konst fungera som en norm som man jämför ”icke-västerländsk” konst 
med, och som de ofta får fungera som ”underavdelningar” till. Det är även fallet när 
man t ex talar om s k ”världsmusik”. (Ett avslöjande uttryck som visar att  Europa 
och USA tydligen inte tillhör världen!?) Det är ett exempel på etnocentriskt tänkande 
då man tänker i termer av ”The West and the Rest”, och där ”resten av världen” 
(inkl. viss europeisk musik som baserats på folkmusik) på ett onyanserat sätt 
klumpas ihop. Enligt Johannes Brusila, forskare i etnomusik och populärmusik vid 
Åbo Akademi, fungerar denna ”tredje världen-musik” (och folkmusik) som ”en 
Andre” för en person i det moderna Väst. Även inom världsmusiken finns starka 
krav på ”autenticitet”. Detta innebär inte sällan att traditionell musik moderniserats 
på ett sätt så att det anpassats till västerlänningars smak – dvs ofta en ”kommersiellt 
lyckad hybrid” av modern och traditionell musik. Traditionell afrikansk musik kan 
ofta av västerlänningar uppfattas som monoton, repetitiv och tråkig. Det kan vara en 
svår balansgång mellan tradition och modernitet om man ska göra kommersiellt 
gångbar ”världsmusik”. Hamnar man för långt åt det moderna hållet så kan musiken 
anklagas för att vara ”kommersiell” och inte ”genuin”. Det handlar om vissa 
”autenticitetsnormer” som man måste följa, som i sin tur handlar om en konstruktion 
i världsmusikdiskuren av vad man tycker är en ”lagom” blandning av traditionellt 
och modernt. Det handlar om vårt behov av ”en Andre”, men en ”anpassad Andre” – 
som inte är alltför främmande.301 Samma balansgång kännetecknar även de 
turistanpassade taarab-musiker på Zanzibar som Annemette Kirkegaard studerat. 
Även här handlar det om att hitta det som västerlänningar tycker är ”lagom 
främmande”. 302 Som Brusila sammanfattar det hela: 
 

                                                 
298 Eriksson Baaz 2001, s. 11f. 
299 Jfr Ehlin, Hermansson  & Warvlin 1985, s. 29f.; Kärre & Kärre 1992, s. 3, Policy för Sidas internationella 
utvecklingssamarbete på kulturområdet 2000, s. 6; Pehrsson 2001, s. 2. 
300 Mudimbe 1994, s. 163 . 
301 Brusila 2001, s. 39f., 50ff. 
302 Kirkegaard 2001. 
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The discourse of world music, anchored in the self-definition of the ”West”, tends to 
portray the musicians as ”Others”, that is, as representing the ”Rest”. Thus, the musicians 
and their music come to signify something that has been lost in the more ”modern” West. 
The key to an artist’s success in the world music market seems to be a successful 
negotiation of the tensions that these expectations create. In order to please the Western 
audience, the artist must be both accessible and ”authentic” at the same time.303 

 

Kulturell hybridisering 
 
En diskussion kring autenticitet leder naturligt till en diskussion kring det i postkolonial 
teori så centrala begreppet ”hybridisering”. Ibland talar man även om ”kreolisering”. Man 
kan även kalla det för ”interpretation, translation, mutation, adaptation, and ’indigeniza-
tion’”. 304 Vad dessa begrepp betecknar är en process i vilken det sker en ”kulturell 
blandning”. Postkoloniala teoretiker som Homi Bhabha och Valentin Mudimbe har skrivit 
mycket om detta. Bhabha talar om både ”hybridisering”, ”(kulturell) översättning” och 
”det tredje rummet”, medan Mudimbe har myntat uttrycket espace métissé. Det koloniala 
mötet var enligt Mudimbe en espace métissé, där både den dominanta kulturen och den 
”svagare” kulturen påverkades av varandra – en transkulturationsprocess, skapandet av en 
ny blandad kulturell ordning. Som Eriksson Baaz uttrycker det: ”Something in the 
’original’ is always lost and something new is created.”305  
    Mudimbe visar att detta även är fallet vid t ex religiös mission. Den ”perfekta 
västerländska modellen” av kristendom omformas alltid i en afrikansk kontext. Detta 
grundas delvis i ”översättningsproblematiken”, vilket ledde till vissa missförstånd, men 
kanske främst i det kulturella motstånd som afrikaner gjorde mot kolonisationsprocessen.306 
 
Det finns flera sätt att se på hybridisering. Ett misstag som görs är att man tror att 
blandningen sker mellan ”rena kulturer”. Det går över huvud taget inte att tala om ”rena 
kulturer” menar t ex Renato Rosaldo, professor i antropologi. Hybridisering måste förstås 
som ”the ongoing condition of all human cultures, which contain no zones of purity 
because they undergo continuous processes of transculturation…”. Istället för att tala om 
”hybridity versus purity” så måste man förstå att det handlar om ”hybridity all the way 
down”. 307 Det är uppenbart att detta sätt att se på kulturer står i skarp kontrast mot den som 
framställer kulturer som separata enheter. Det får också kulturessentialistiska föreställ-
ningar om ”autentisk” kultur att framstå som något problematiska. I en Sidapublikation om 
kulturbistånd kopplar man ”transkulturation” till kommersiell och ”transnationell” musik-
industri, vilket man upplever som ett stort hot mot ”den nationella musikens särprägel” och 
”de naturliga musikkulturerna i länderna”. 308 Knappast en positiv inställning till fenomenet 
transkulturation/hybridisering. ”Nationell kultur” är tydligen synonymt med ”naturlig 
kultur” i Sidas kulturbiståndsdiskurs. Den transnationella kulturen är i sin tur något 
”onaturligt”. Att den ”nationella” kulturen i sin tur kan omforma den transnationella 
kulturen (och tvärtom) tar man inte upp över huvud taget. Synd, eftersom det enligt flera 
postkoloniala teoretiker finns en stark subversiv motståndskraft i dessa processer som det 
vore intressant att fokusera på, istället för att enbart framställa afrikaner som hjälplösa 
”offer”. (Vi återkommer till denna frågeställning i avsnittet om kulturell globalisering 
nedan, inte minst i Paolinis diskussion kring sapeur-fenomenet.)  
                                                 
303 Brusila 2001, s. 53. 
304 Tomlinson 1999, s. 84. 
305 Eriksson Baaz 2001b, s. 12f.  
306 Mudimbe i Eriksson Baaz 2001b, s. 13.  
307 Tomlinson 1999, s. 143.  
308 Ehlin, Hermansson & Warvlin 1985, s. 30. 
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Den taarab-musik som vi tidigare skrivit om, som är populär längs stora delar av den 
östafrikanska kusten, är ett mycket bra exempel på en ”kulturell hybrid” som existerar i 
afrikansk miljö. Man kan se både afrikanska, arabiska och europeiska influenser i denna 
musikform – och den utvecklas ständigt. En intressant modernisering av taarab är t ex att 
man numera använder kvinnliga sångare.309 
 

So like in many other African contemporary kinds of music, there seems to be a double process 
going on: one directed toward a root-based ideology – very much in line with the demands for 
authenticity and exo ticism in the world music market – and one directed toward a 
modernisation of the culture.310  
 

Denna dubbla process verkar vara något närmast okänt för Sida. En kulturell process som 
både ser bakåt och framåt på samma gång. Det påminner om hur Mudimbe beskriver 
begreppet reprende vilket innebär att plocka delar ur traditionen och anpassa det så att det 
reflekterar samtiden. 311 Här sprängs den förenklade syn på kulturella processer som vi 
funnit i Sidas publikationer. Jämför gärna med diskussionen kring binära oppositioner 
tidigare. Det är svårt att acceptera en process där motsatser möts, om ens tankar och 
världsbild är strukturerade i reduktionistiska binära oppositioner. Särskilt gråzonerna är 
som vi tidigare nämnt mycket komplicerade. Inte minst komplicerat blir det eftersom Sidas 
egen retorik kring modernitet och tradition är så motsägelsefull och splittrad. För som vi 
tidigare nämnt tycks modernisering enligt Sida alltid vara av godo i alla andra samman-
hang än just de kulturella. Där är det tvärtom ett stort hot.  
 
Vi har aldrig sett kulturell modernisering beskrivet som en positiv förändring i Sida-
publikationer, åtminstone då man talar om en mer snäv, estetisk definition av ordet kultur. 
Tolkar man däremot kulturbegreppet på ett vidare antropologiskt vis, kan man genast se en 
skillnad. Här kan man t ex nämna det stora ”attitydförändringsexperiment” som Sida har 
initierat och ger stöd till i Tanzania. Vi tänker på projektet med Femina HIP Magazine.312 
Femina HIP Magazine och tv-show i Tanzania beskrivs som “edutainment” som ger 
kunskap om sex och samlevnad, hiv/aids, droger etc. Målgruppen är ungdomar mellan 15-
30 år, men de når många fler. Man försöker hela tiden ha ett genusperspektiv och 
diskuterar t ex “gender relations and power”. Målet är att försöka förändra livsstilen bland 
unga och förebygga riskbeteenden genom öppenhet och debatt kring sexualitet i en miljö 
som ofta kännetecknas av tystnad och skam kring detta ämne, för att i förlängningen kunna 
stoppa spridningen av hiv/aids.313  
    Här kan man se att Sida påverkar kulturella attityder i ett land, utan att man tycks 
reflektera över att detta på något sätt skulle kunna vara något negativt, eller imperialistiskt. 
Man har bestämt sig för att Tanzania ska följa Sveriges exempel när det gäller öppenhet 
kring sexuella frågor, ett slags radikal modernisering av attityder. Detta ska – menar man – 
fungera som ett vapen mot spridningen av hiv/aids. Det är mycket möjligt att det stämmer, 
men det är intressant att reflektera över om vi t ex skulle komma till Tanzania och 
propagera för förändrade attityder som påminde om den katolska kyrkans syn på sexualitet 
och användning av preventivmedel. Det skulle knappast uppfattas som ett oskyldigt 
projekt, även om det faktiskt även här handlar om ”attitydförändringar” som en kultur vill 
”lära” en annan. Att vi i Sverige har en, vid internationell jämförelse, ganska extrem 
öppenhet kring sexuella spörsmål ska inte behöva hindra ”den svenska missionen”.  

                                                 
309 Kierkegaard 2001, s. 66 
310 Kirkegaard 2001, s. 66.  
311 Mudimbe 1994, s. 154.  
312 HIP står för ”Health Information Project”. 
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Det här påminner starkt om Ashis Nandys idéer kring kolonisation av medvetandet.314  
Man kan även jämföra med Hylland Eriksens syn på bistånd: att det alltid handlar om en 
”mental imperialism” då man försöker omforma och förändra andra människor och 
kulturer (ofta utifrån en egen modell av det goda livet). I det här fallet är det kanske extra 
tydligt. Man kan i Sidaprojektet också se starka inslag av det han kallar ”det missionerande 
paradigmet”, även om det i traditionell kristen mission knappast skulle handla om hur man 
använder kondomer! Som Hylland Eriksen förklarat kan missionsparadigmet handla om 
mycket olika saker.315  
      Vi vill med detta inte säga att det är fel att lära tanzaniska ungdomar att vara öppna 
kring sexualitet och hiv/aids, men däremot vill vi fästa uppmärksamheten på att det faktiskt 
handlar om att omforma andra människors attityder och värderingar, vilket inte är en 
oproblematisk fråga, särskilt inte i skuggan av att det finns andra grupperingar som har en 
helt annan agenda än Sida, t ex de (höger)kristna rörelser som förespråkar trohet och 
avhållsamhet istället för kondomanvändning – något som bl a lett till bakslag för 
kondomanvändningen i Uganda.316 Ideologier (inte minst religiösa sådana) kan alltså när 
det gäller frågor kring hiv/aids t o m – i förlängningen - döda. Alltid bör man få ställa 
frågan: med vilken rätt anser vi oss veta bäst vad andra behöver? 
 
 
Kulturell globalisering 
 
Brusilas andra spänningsfält i synen på afrikansk kultur handlar om det lokala kontra det 
globala.317 Det är viktigt även då man analyserar Sidas kulturbiståndsdiskurs. Som vi 
tidigare nämnt sägs det i utvärderingen att Sida är den enda bilaterala biståndsorganisation 
som tycker att globalisering är en viktig fråga på kulturområdet.318 
 
Frågan om globalisering är i högsta grad central då man talar om kultur och kulturell 
identitet. Globalisering framställs ofta som antingen något helt positivt - äntligen har 
världen blivit en ”global by” där alla genom den tekniska utvecklingen lätt kan resa till de 
flesta delar av världen, och där informationstekniken numera ger oss möjlighet att 
kommunicera lätt och enkelt - eller så framställs det tvärtom som något negativt och 
hotfullt. Det verkar då mest handla om de transnationella företagens ökade makt och 
nationernas (politikernas) minskade makt över dessa företag, eller ”marknaden”. Det 
upplevs som ett demokratiproblem. På det kulturella planet talas det ofta om globalisering 
som ”likriktning”, att alla kulturer till slut blir ”McDonaldiserade” eller ”Disneyfierade” 
och att den angloamerikanska kommersiella kulturen kommer att dominera hela världen 
och tränga ut lokala kulturformer.  
 
Men finns det inte mer att säga om den kulturella dimensionen i globaliseringen, är det 
verkligen bara något hotfullt? Handlar det bara om att kulturen också blir mer och mer 
styrd av ”marknaden” och transnationella företag? Är det enda goda resultatet av den 
kulturella globaliseringen det som kallas ”världsmusik”? Vi kommer också in på frågan om 
nationell identitet. Varför propagerar Sida just för en stärkt nationell identitet? Och varför 
är de rädda för globalisering men positiva till internationalisering? Hur behandlas dessa för 
kulturbiståndet så relevanta frågeställningar i Sidas kulturbiståndsdiskurs?  

                                                 
314 Nandy 1999. 
315 Jfr Hylland Eriksen 1995a .Se även avsnittet om biståndsparadigm ovan, kapitel 5 s. 40f. 
316 Jfr Berg 2005. 
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Att frågan anses viktig för kulturbiståndet kan man konstatera eftersom Sida i sin policy 
har som tydligt mål ”att skapa förutsättningar för en internationalisering som tar till vara 
olika länders kulturella särart och motverkar globaliseringens likriktande effekter”. 319 Här 
intar man genast en tydlig position: Sida tycks se internationalisering som ett positivt 
begrepp, kopplat till kulturell särart, medan globalisering framställs som ett hot, som något 
som först och främst likriktar. Samtidigt har Sida åsikten att kulturell särart är något bra, 
medan kulturell likriktning är dåligt. I Sidas kulturbiståndsdiskurs finns flera exempel på 
en rädsla för globalisering, inte minst på kulturområdet. Man sammankopplar detta med 
”transkulturation” och ”ackulturation”, ibland används t o m uttrycket ”kulturell erosion”. 
Det finns klara kopplingar till idéer kring kulturimperialism och en rädsla för att anglo-
amerikansk, eller ”transnationell”, populärkultur ska utarma ”traditionell” afrikansk 
kultur.320  
  
I utvärderingen diskuterar man inte närmare att Sida uteslutit begreppet globalisering och 
istället valt att tala om ”internationalisering”.321 För att tydliggöra skillnaden mellan 
internationalisering och globalisering kan det vara bra att förstå vad begreppen egentligen 
betyder, bortom alla värdeladdade diskussioner som får begreppen att framstå som mer 
väsensskilda än vad de i realiteten är. Den enda skillnaden mellan orden är att internationa-
lisering handlar om något som sker ”mellan nationer” medan globalisering inte är nations-
bundet. Ändå tycks det som om begreppen ofta har helt olika laddning, inte minst på Sida. 
Ingen verkar ha något emot det till synes okontroversiella begreppet internationalisering, 
medan uttrycket globalisering är betydligt mer laddat och kontroversiellt. Skillnaden 
beskrivs ofta som att globalisering är en process som inte tar hänsyn till nationsgränser, 
medan internationalisering handlar om nationers förstärkta relationer med varandra.  
 
Internationaliseringens fokus på nationen tycks passa bättre för Sida än den mer ogripbara, 
okontrollerbara globaliseringsprocessen. För Sida tycks det mer positivt (och mindre 
hotfullt) att något sker ”mellan nationer” (och är mer politikstyrt?) än att det sker ”globalt” 
(utan nationsgränser, utan samma politiska styrning?). Här påminns man om hur Sida 
tidigare alltid har betonat värdet av att stärka den nationella identiteten genom kultur-
bistånd. Det var t ex på 80-talet ett av de primära syftena med kulturbistånd.322 Numera  
är detta mål nedtonat, man undviker över huvud taget att tala så mycket om identitet, 
åtminstone nationell identitet. Frågan är vad som hänt som påverkat denna utveckling?  
Vi kan bara gissa, men vi antar att det finns en problematik i att betona nationell identitet. 
Som vi nämnt, kan man se att man betonat nationen mer eller mindre under olika perioder, 
utifrån politisk-ideologiska syften. 323  
      Först och främst kan man konstatera att de afrikanska nationer vars nationella identitet 
Sida ville stärka genom kulturbiståndet har nationsgränser som närmast skulle kunna 
beskrivas som artificiella (utan att därför säga att t ex Europas nationsgränser är absolut 
naturliga). Som de flesta vet drogs Afrikas gränser upp av Europas stormakter vid 
Berlinkonferensen 1884-85, utan hänsyn till lokala politiska, sociologiska, ekonomiska 
eller etniska faktorer.324 Vid detta tillfälle närvarade ingen representant från Afrika. Man 
skulle alltså kunna säga att Sida på sätt och vis följer i Berlinkonferensens spår då man 
betonar just den nationella identiteten. Men, det är de inte ensamma om. Även afrikanska 
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nationella ledare har funnit det nödvändigt att i brist på ”bättre alternativ” använda de 
gränser som redan fanns. Jeffrey Herbst (professor i statsvetenskap vid Princeton 
University) hävdar att de artificiella nationsgränserna har haft en viktig roll att spela när 
det gäller statskonsolidering. 325  Afrikanska ledare har ofta efter den nationella 
självständigheten försökt betona nationell sammanhållning genom att propagera mot 
”tribalism” och för en – mer eller mindre uppfunnen – nationell identitet/tradition. 326 
Kierkegaard tar t ex upp exemplet med den tanzaniska kulturpolitiken efter självständig-
heten, hur man där propagerade för en slags omformad/likriktad/urvattnad nationell 
kultur.327 Men man bör inte glömma att panafrikanismen också har varit stark i många 
afrikanska länder, parallellt med nationalismen som växte fram under avkoloniseringen 
och efter självständigheten.  
  
Det kan vara intressant att fråga sig vad för identitet man skulle kunna stärka (genom 
kulturbistånd) på ett globalt eller internationellt plan? Så långt verkar inte Sida vilja gå i 
sina tankar, man ser kultur som bundet till nationer, regioner eller ännu mindre 
lokalsamhällen.  Det här är en mycket intressant fråga när det gäller Afrika, eftersom just 
afrikansk (eller svart) kulturell identitet så ofta har framställts som något som överskrider 
nationsgränser, och t o m världsdelar. Den afrikanska diasporan i Sydamerika, Västindien 
och Nordamerika har t ex ofta ansetts ha starka kulturella band till ”moderkontinenten” 
Afrika. Här tänker vi t ex på Paul Gilroys framställningar i The Black Atlantic.328 Även 
kulturella rörelser baserade på ras som Négritude och African personality kan sägas 
komplicera bilden av vad kulturell  och nationell identitet egentligen är. Man påminns här 
både om den etymologiska betydelsen av ordet nation, nämligen folk, och om Benedict 
Andersons kända beskrivning av en nation som en ”föreställd gemenskap” (imagined 
community).329 Tar man fasta på detta så framträder diskussioner kring nationell identitet 
(och internationalism) i ett annat ljus. Eftersom Sida inte problematiserar detta så får man 
anta att de inte tänker på det sättet, utan talar om nationer som synonymt med stater, inte 
med ”folk”.  
 
De mål för kulturbistånd som vi funnit mest överraskande vid vår läsning av olika 
dokument är formulerade i en landstrategi för Sydafrika. Här handlar det definitivt om en 
kulturpolitik som ska stärka nationen, vare sig man läser nation som ”land” eller ”folk”. 
Även om syftet ”att stärka den nationella identiteten” tonats ned i t ex policyn kan man se 
exempel på att man ändå fortfarande tänker i dessa banor. Men i detta avsnitt i land-
strategin för Sydafrika kombineras kulturens roll i nationsbyggandet med både ”ny moral” 
och ”beteendeförändringar” vilket vi inte sett på något annat ställe i Sidas kulturbistånds-
publikationer. Landstrategier fungerar som viktiga instrument för att styra bistånds-
insatserna och utarbetas gemensamt av Sida och UD och ska sedan godkännas av 
regeringen. 330 I landstrategin för Sydafrika för åren 2004-2008 skriver man t ex följande: 
 

Kulturen är viktig för att skapa folklig delaktighet och nationsbyggande. Den främjar 
beteendeförändringar och är en viktig drivkraft för att få till stånd social sammanhållning och 
skapa en ny moral i enlighet med den sydafrikanska regeringens strategier.331 
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Nyckelorden här - folklig delaktighet, nationsbyggande, beteendeförändringar, social 
sammanhållning, ny moral i enlighet med den sydafrikanska regeringens strategier – låter 
kanske vid en första läsning positiva. Men skulle dessa kulturpolitiska mål t ex kunna 
accepteras i en svensk kontext? Skulle de låta lika positiva då? Formuleringar som 
”nationsbyggande”, ”beteendeförändringar” och ”ny moral i enlighet med den syd-
afrikanska regeringens strategier” får i alla fall oss att associera till kulturpolitik i  t ex 
Nazityskland. 
 
Bhabha har skrivit att ”[t]he very concepts of homogenous national cultures … are in a 
profound process of redefinition. … I like to think, there is overwhelming evidence of a 
more transnational and translational sense of the hybridity of imagined communities.”332 
Det lär alltså vara alltmer problematiskt för Sida att hålla fast vid idén om en homogen 
nationell kultur och identitet. Till skillnad från att fokusera på nationen talas det nuförtiden 
alltmer om att nationen förlorar ”kraft” till förmån för det globala och det lokala – det 
glokala. Glokalisering är inget som tas upp av Sida, åtminstone inte i samband med kultur-
bistånd. Där framhåller man som vanligt främst det nationella, det internationella eller det 
lokala. Glokalisering påminner om Hylland Eriksens tankar om hur olika spänningsfält kan 
förenas av ett ”både-och” istället för att separeras av ett ”antingen-eller”. 333     
 
Man kan undra om det i policyn formulerade målet verkligen ger en rättvis bild av vad 
kulturell globalisering innebär? Kan kulturell globalisering t o m vara något positivt? 
Enligt vår mening ger Sidas policy en mycket begränsad och ytlig bild av vad kulturell 
globalisering är, och vi vill problematisera och fördjupa denna. Det är viktigt, särskilt då 
man kan se att ett likartat kulturkonservativt förhållningssätt återkommer i flera andra 
Sidapublikationer om kulturbistånd, jämför t ex med uttrycket ”kulturell erosion”334. 
Eftersom Sida valt att koppla ordet globalisering främst till kulturell likriktning så leder 
denna diskussion kring kulturell globalisering även in på spåret kulturimperialism och 
modernitet versus tradition och liknande. Det är teman som vi återkommer till på flera 
ställen i vår analys. Det går delvis knappast att hålla isär dessa delar eftersom de alla har 
samma gemensamma nämnare, nämligen - det av Sida upplevda - hotet om kulturell 
likriktning. Självklart finns det i allt detta tydliga kopplingar till en modernitetskritisk 
ideologi, både bakom idén att värna kulturell tradition, och bakom kritiken av kultur-
imperialism och kulturell globalisering. Som Hylland Eriksen påpekar finns det olika sätt 
att se på fenomenet (kulturell) globalisering: ”Der noen ser kulturelt kollaps og forflatning 
i møtet mellom ulike kulturelle universer, ser andre konfrontasjon, stimulering og 
nyskapning. Der noen reagerer på globaliseringens syndflod av tegn ved å bygge diker, 
reagerer andre ved å lære seg å svømme.”335  
  
Globaliseringen har medfört att världens kulturskillnader blivit otydliga. Idag är alla 
samhällen blandningar av både moderna och traditionella impulser, framhåller t ex Hylland 
Eriksen. En exotiserande hållning blir alltmer problematisk i den globala (eller glokala) 
tiden. ”Centrum” kan inte längre ha en distanserad blick på ”periferin”, och nagla fast 
andra kulturer i en bestämd form.336 Men är det inte just en exotiserande hållning som 
utmärker Sidas kulturbiståndsdiskurs? Att nagla fast andra kulturer i en bestämd form 
verkar ju vara något som Sida ser som eftersträvansvärt.  Man framhäver ju hela tiden 
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värdet av kulturell särart, kulturell tradition och motsätter sig ”likriktning”. Det som är 
extra anmärkningsvärt är att detta ständiga tal om värnande av kulturell tradition, enligt vår 
mening, blir extra problematiskt när man talar om afrikansk kultur i Sidatexter. Det speglar 
en Afrikadiskurs som vi menar är mycket fördomsfull och oreflekterad. Samtidigt visar det 
att man på Sida inte alls ”hänger med” i diskussioner som förs av bl a postkoloniala 
teoretiker, där man visar hur centrala begrepp som kulturell hybridisering eller kreolisering 
är när man analyserar kultur.   
 
Handlar inte diskussionen om den ”hotfulla kulturella globaliseringen/homogeniseringen” 
egentligen – åtminstone delvis - om en begränsad insikt om vad kulturell globalisering är, 
och om en bristande förståelse för det inte alldeles glasklara förhållandet mellan tradition 
och modernitet? Statsvetaren Alberto Paolini har intressanta tankar kring kulturell 
globalisering. Han fokuserar bl a på vad globaliseringen innebär för ”tredje världen”. Först 
och främst konstaterar han att när man talar om globalisering så är det inte någon enhetlig 
diskurs. (Det som däremot är gemensamt är det som Stuart Hall m fl har framhållit, 
nämligen hur ”oglobalt” det perspektiv man anlagt vid analysen av globaliseringen är. Vi 
har en tendens att betrakta globaliseringen ur västerländsk synvinkel.)337 Paolini och flera 
andra menar att man måste förstå ”global kultur” i en plural bemärkelse, ”prognoserna är 
inte goda för en enad världskultur”. En globaliserad värld handlar lika mycket om 
”uppbrytning” som om homogenisering och sammanfogning av kulturer, menar t ex 
Appadurai. Det är alltså inte helt säkert att vi får en ”smidig väg mot en standardiserad 
global (läs västerländsk) kultur”. 338  
 
Den s k ”världsmusiken” har ofta starka influenser från modern, kommersiell musik 
(moderna instrument t ex synthar, moderna arrangemang, musiken är producerad i de 
gamla kolonialmakternas metropoler etc). På vems villkor produceras den s k ”världs-
musiken”? Har afrikanska musiker fått ”prostituera” sig för att kunna sälja utomlands? 
Eller handlar det om en naturlig utveckling – en hybridisering (och ev. ibland homogeni-
sering) av kulturlivet globalt? Eller handlar det kanske om både och?  
      Paolini visar att kulturell globalisering inte är en ”… passiv process, som innebär 
eftergivenhet för det yttre och förstörelse av det inre. Moderniteten ’konsumeras’, inte 
bara som en vara som upphöjts till fetisch, utan som ett införlivat, hybridiserat inslag i 
vardaglivet. I detta avseende blir moderniteten lika mycket del av det lokala och särskilda 
som av det traditionella och ”ursprungliga”. 339 Som ett exempel på detta visar han hur les 
sapeurs (ytligt sett beskrivet som kongoleser som klär sig i dyrbara märkeskläder från 
Europa) handlar om en blandning av tradition och modernitet. Det är just detta slags 
återupplivande – eller snarare omvandling - av gammal tradition, som också innebär ett 
införlivande av moderniteten i det lokala, som många diskurser om globalisering har en 
tendens att underskatta eller ignorera, konstaterar Paolini.340 Det lokala och det globala, 
det moderna och det traditionella flyter samman och befruktar och förvandlar varandra, 
dvs något nytt föds som kan kallas ”hybridiserat” eller ”kreoliserat”. Detta fenomen är 
centralt för att förstå nutida kulturella identiteter, inte minst i Afrika, men har inte 
uppmärksammats av Sida.  
     Talar man i Sidas publikationer om kulturell hybridisering (man använder aldrig detta 
uttryck, men man kan någon gång tala om mötet mellan traditionellt och modernt på ett 
mer allmänt sätt) så uttrycks det ofta som en slags gardering efter talet om faran med 
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”kulturell erosion” t ex, som om man inte vill bli anklagad för att vara just kulturkonserva-
tiv. Det låter som en halvljummen eftergift för att vara (politiskt och) kulturellt korrekt. 
De stora pukorna används främst när man talar om kulturens demokratiseringskraft etc. 
Kulturen får mycket gärna vara ett vapen för demokrati och motstånd, framhålls det i stort 
sett i alla Sidas skrifter om kulturbistånd. Men hur ska man egentligen se på och möta den 
ökande kulturella globaliseringen? Och är Sidas kulturbistånd verkligen ”i fas” med denna 
utveckling?  
 
Enligt många håller hela folkhemsideologin på att falla sönder i den nya globaliserade 
tiden. Vår självbild och identitet tycks inte riktigt passa in och ”hänga med”. 
Globaliseringen blir främst ett hot. 
 

Sverige är den nästan idealtypiska bilden av modernitetens första nationalstatliga fas. I 
begreppet folkhem vävdes det statliga och samhälleliga samman med det nationella  till en stark 
och hållbar legering. För den följande fasen i modernitetens utveckling saknas ännu andra 
metaforer än dystopiernas rädsla att uppslukas av globaliseringens malström 
    I den globaliserade modernitet som Beck … beskriver ökar osäkerheten. Den nationalstatligt 
organiserade moderniteten byggde på evolution, linjaritet och antingen-eller. I modernitetens 
globala version är det hybrider och både-och som gäller: både globalisering och 
regionalisering, integration och fragmentisering, centralisering och decentralisering, identitet 
och upplösning och så vidare…. 341 
 

Folkhemmets modernitet och rationalitet tycks uppenbarligen behöva omformas för att 
passa in i denna globaliserade modernitet. Man skulle kanske kunna säga att vi måste 
skapa ett kreoliserat Folkhem, eller ännu hellre: förstå att det kreoliserade Folkhemmet 
redan är här, vare sig vi vill det eller inte. Den kulturella blandningen finns redan här, en 
femtedel av Sveriges invånare har rötter i andra länder. Men den svenska nationella 
identiteten är fortfarande i hög grad knuten till den nationalromantiska bilden av ett 
Sverige som inte längre existerar (och är gärna knuten till Dalarnas folklore – den svenska 
region som ”mjölkats” allra mest då det gäller att skapa en nationell kulturell identitet). 
Måste en kulturkonservatism och kulturessentialism för alltid även prägla Sidas 
kulturbiståndsdiskurs? Kan inte även denna må bra av att bli kreoliserad? Var går 
egentligen gränsen för Sida, då kulturella influenser utifrån förvandlas från något positivt 
till något negativt (eller tvärtom)? Och är det Sidas uppgift att bestämma denna 
gränsdragning?  
 
Kanske kan Sidas problem beskrivas som att man försöker hitta vägen i en ”ny 
(kreoliserad) terräng” med hjälp av en alltför gammal (kulturessentialistisk) karta? Man 
kan på Sida, och som svensk, eller som afrikan, behöva konstatera med Hylland Eriksen att 
blandningen mellan nytt och gammalt inte alltid är smärtfri och enkel: ”Förlusten av 
gemenskap som anbefaller sig själv – självklara, starka vi-grupper – har gått minst lika 
snabbt världen över som förlusten av regnskogar och mobilfria zoner. Det är ett tema i hela 
den postkoloniala afrikanska litteraturen, som beskriver de ofta smärtfulla blandningarna 
av gammalt och nytt.”342 En tröst kan vara att fokusera på det goda i hybridiserings-
processerna, den (kulturella) motståndskraft mot reduktionism, dikotomiseringar och 
sterotypiseringar som en hybridisering faktiskt innebär. ”Motpoler är iögonfallande och 
fotogena, men gråzonerna växer i det tysta, bryter ner gränserna och förorenar 
kategorierna. Det finns mer både - och än antingen – eller i världen.”343  
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8. Diskussion och slutsatser 
 
Vi ville i denna uppsats fördjupa diskussionen kring vissa begrepp, med särskilt fokus på 
det vi uppfattar som problemområden i kulturbiståndsdiskursen: motsägelsefulla och/eller 
ogenomtänkta delar. Med ett postkolonialt perspektiv blev frågeställningen ”vad osynlig-
görs?” mycket viktig, t ex när det gäller spänningsfältet mellan polerna solidaritet/altruism 
och egenintresse/utnyttjande samt gapet mellan retorik/ideologi och praktik när det gäller 
Sidas bistånd generellt. Utveckling är ett annat centralt begrepp som alltför sällan proble-
matiseras. Vilka idéer kring utveckling bygger kulturbiståndsideologin på?  
    Inspirerade av Ricoeur (och Marx) använde vi misstron som ”vapen” i vår analys, och 
fokuserade på ideologi som förvrängning. Vi ville även ta upp något om den svenska 
Afrikabilden. Hur framställs Afrika? Vilka gamla och nya fördomar syns? Finns det ett arv 
från kolonial ideologi? Reproducerar Sida omedvetetet en kolonial ideologi? 
 
Tradition och modernitet är andra poler som man ofta relaterar till i diskussionen kring 
kulturellt bistånd, och även när det gäller bistånd i ett vidare perspektiv. Vi upptäckte i 
Sidas biståndsdiskurs och kulturbiståndsdiskurs en stark ambivalens kring polerna tradition 
och modernitet. Man skulle kunna se det som att modernitetens positiva (ljusa) sida präglar 
den allmänna biståndsdiskursen/retoriken, medan en både manifest och latent modernitets-
kritik präglar flera inslag i kulturbiståndsdiskursen. Det finns en slags ”ideologisk spricka” 
som avslöjar vår egen ambivalens inför vår samhällsutveckling. Är det inte i själva verket 
vi som har genomgått en modernitetens ”kulturella erosion”? Saknar vi inte själva kulturell 
tradition? Det speglar vårt eget kulturella vakuum och rotlöshet. Det är en mycket splittrad 
biståndsdiskurs. För samtidigt som man i den allmänna biståndsdiskursen säger ”följ vår 
utvecklingsmall” så säger man på sätt och vis också samtidigt i kulturbiståndsdiskursen  – 
närmast varnar - ”gör inte det”.  
     Den öppna kritiken i kulturbiståndsdiskursen mot kultur imperialism och kulturell 
likriktning har en djupare, mer dold, dimension där man skönjer en vidare kritik av  
moderniteten som sällan syns i den allmänna biståndsdiskursen. Man kan koppla detta till 
hur Azar beskriver den koloniala ideologin som en eurocentrisk vision där man framställer 
det som Europas plikt att sprida ”…modernitetens välsignelser”.344  Det påminner starkt 
om biståndsideologin, men i spänningen mellan den vanliga biståndsideologin och kultur-
biståndsideologin avslöjas en stark ambivalens: vill man ha modernitetens välsignelser så 
ingår ju nämligen också modernitetens förbannelser ”i paketetet”. Kulturbiståndsdiskursen 
går alltså, åtminstone delvis, tvärsemot den vanliga biståndsdiskursen och dess fokus på att 
”u- länder” ska hoppa på ”modernitetståget” utan att ifrågasätta vad det leder till kulturellt, 
vad det får för (socio)kulturella konsekvenser. Vad är det för samhälle som Sverige (inkl. 
FN, IMF m fl inflytelserika aktörer) propagerar för? Vår egen syn på ”tillväxt” och 
”utveckling” problematiseras eller fördjupas sällan genom att se på modernitetens baksida. 
Som Tomlinson konstaterar är den kapitalistiska moderniteten ”…technologically and 
economically powerful but culturally ’weak’ … there is no longer a sense of qualitative, 
rather than quantitative, social goals”. 345 Utan att hänfalla till ett extremt modernitets-
kritiskt, traditionsromantiskt ”post-development”-tänkande, kan man ändå tycka att det 
ligger något i detta tal om modernitetens sociokulturella, psykosociala - och inte minst – 
andliga fattigdom. Man kan jämföra med hur Freud talade om att vi vantrivs i kulturen, 
eller på hur Jung talade om hur den moderna människan söker sin (förlorade) själ. Weber 
talade i sin tur om den moderna utvecklingen som en "järnbur" och hur moderniteten 
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innebär en Entzauberung (”avförtrollning”) där ”magin” eller ”förtrollningen” som tidigare 
fanns har försvunnit. Verkligheten är numera rationell, prosaisk och förutsägbar.346 Det är 
verkligt stora existentiella frågor som ligger i botten då man ska analysera Sidas kultur-
biståndsdiskurs och de komplexa begreppen utveckling och kultur.  
     En etnocentrisk syn på världen, att t ex utgå från att en västerländsk modell är allena 
saliggörande, eller att utveckling enbart kan formuleras utifrån det som Väst uppfattar som 
viktigt, är både inskränkt och sorgligt, men vanligt i både kolonial ideologi, missionen 
samt i biståndssammanhang. Den ambivalens som syns då man jämför Sidas allmänna 
biståndsdiskurs med kulturbiståndsdiskursen kan sägas spegla den koloniala ideologins 
ambivalens. En ambivalent hållning mot den koloniserade då man både hade en betoning 
på ”annanhet” (”otherness”), vilket legitimerade den koloniala politiken (ofta grundat i det 
rasbiologiska tänkandet), samtidigt som man i tankar om ”den vite mannens börda” kan 
sägas ha haft intentionen att få andra folk att kopiera den europeiska ”utvecklingen”. Den 
koloniserade skulle både vara ”same and Other”, eller som Bhabha uttryckt det ”almost the 
same, but not quite”. 347 Det måste alltid finnas en skillnad, en ”otherness” som legitimerar 
den koloniala politiken. Även Sidas biståndsdiskurs - där kulturbiståndsdiskursen ingår 
som en deldiskurs - utmärks av en ambivalens och spänning kring ”likhet” och ”annanhet”, 
och har också den en starkt legitimerande funktion.  
 
Samtidigt som kulturbiståndsdiskursen speglar en ambivalens kring moderniteten, så kan 
man se att den också innehåller mer eller mindre subtila former av maktutövande. 
Maktfrågor är obehagligt nedtystade i biståndsdiskursen. De nya ”modeorden” som 
partnerskap etc gör inte saken bättre, utan tycks bara dölja problemen som därigenom 
osynliggörs ännu mer. Maktutövandet syns ändå – om man läser mellan raderna – i 
kulturbiståndsdiskursen. Inte minst i de krav som ställs på afrikaner att de ska ha en 
kulturell autenticitet och äkthet (som vi själva inte behöver ha?). Sidas kulturbistånds-
diskurs framställer Afrika som en plats för autenticitet, tradition och rötter och genom 
dessa krav på autenticitet – ett slags ”subtilt” maktutövande – fråntas afrikanska människor 
sin subjektivitet och frihet, de blir närmast ofria objekt. I kulturbiståndet ingår att de ska 
följa våra mallar för hur afrikaner ska vara, och hur den afrikanska kulturen ska se ut. Den 
kulturella friheten tycks vara en chimär. I realiteten är Sida ryttaren och Afrika hästen, 
även om det kanske döljs så länge som man ger hästen morötter istället för att använda 
piskan. (Som i fallet Zimbabwe, eller som i fallet Tanzania och kraven på struktur-
anpassningsprogram på 80-talet.) Men det är till syvende och sist ryttaren som har makten, 
som både har morötter (pengar) och piska (ideologiska krav).  
     Paternalismen är oerhört tydlig här, då Sida tar sig rätten att ”betygsätta” andra kulturer, 
och anser sig veta bäst vad ”de behöver”. Vi får kritisera och styra dem, men när har de 
samma möjlighet eller rätt? Vilket slags ”partnerskap” är detta egentligen? Det är ett 
gammaldags maktmönster där man inte har rätt att kritisera den som ”föder en”. Hur 
genuint egna är egentligen de så uppmärksammade Poverty Reduction Strategy Plans som 
Sida kräver att ”samarbetsländerna” ska skriva – tar man inte bara upp sådant som man vet 
att givarna vill höra? Det gäller dessutom att veta vilka ”trenduttryck” som gäller i 
biståndsbranschen för tillfället, annars får man mindre chans till pengar. Detta gäller inte 
minst inom kulturbiståndet. Stig-Magnus Thorsén som är professor på Musikhögskolan i 
Göteborg - en skola som genomfört Sidasponsrade kulturbiståndsprojekt med Sydafrika - 
har, som vi tidigare nämnt, uppmärksammat detta i en kritisk artikel.348  
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Apropå trenduttryck i biståndsvärlden så kan man även ställa frågan hur intresserade 
europeiska biståndsnationer i realiteten är av att Syd får en verklig ”empowerment”? Det 
skulle ju i praktiken betyda en ”disempowerment” av Nord. ”Solidaritet” klingar något 
ihåligt när man betänker hur vi exploaterar världens fattiga länder för att leva gott i Väst. 
Etiska frågor hamnar aldrig högt upp på agendan, ekonomiska frågor väger alltid tyngre. 
Den bild man får av den här problematiken är en bild av Sverige – m fl västländer - som 
ger med den ena handen till fattiga länder, medan den andra handen i smyg tar tillbaka 
ännu mer. (Och om man ger finns det ofta något ”(upplyst) egenintresse” bakom, t ex 
tankar på Afrika som ”den sista stora marknaden”, dvs en marknad för svensk export.) 
Ojämlikheten och paternalismen i biståndet är alltjämt stark, trots en förändrad partner-
skapsdiskurs.  
 
En sak som kan vara intressant att reflektera över, om man tycker att biståndspengarnas 
storlek verkar ofantlig, är det faktum att migranter från fattiga länder till i- länder sänder 
tillbaka pengar till ursprungsländerna i en omfattning som överträffar både bistånd och 
utländska investeringar! Detta visar ekonomen Bhargavi Ramamurthy i en Sidapublikation 
kallad Migranter på den internationella arbetsmarknaden: Globaliseringens förbisedda 
hjältar.349 Då har Ramamurthy dessutom bara kunnat ta upp statistik som visar penning-
flödena från legal migration. Skulle man räkna in den illegala migrationen skulle man 
alltså få ännu högre siffror. Det största ”biståndet” till fattiga länder kan vi alltså konstatera 
ges av ländernas migranter – ”globaliseringens förbisedda hjältar”. Kanske är det bl a 
genom dessa ”hjältar” som FN (och Sida) ska kunna uppnå det första millenniemålet? 
 
Till syvende och sist handlar det som vi ser om maktfrågor och definitionsrätt. Det handlar 
om sådant som att själv få rätten att definiera sin kulturella identitet. Här kan man även 
jämföra med Fanons idéer kring en annan slags humanism. Det som västerlandet kallar för 
”humanism” måste ”humaniseras”. Han vill inte erkänna det som av Västerlandet kallas 
”humanism”, men som egentligen inte är det. Azar talar om ”ett subversivt översättnings-
arbete” då t ex idéer om frihet, jämlikhet och broderskap ”rycks ur händerna från den makt 
som trodde sig ha monopol på deras utformning”. Det handlar om att utmana den hege-
moniska ordningen, att genomskåda den brist på överensstämmelse mellan tal och handling 
som finns och kräva att makten lever upp till sina egna ord.350 Viktiga frågor för Sveriges 
biståndspolitik, och inte minst för Sveriges nya politik för global utveckling. Det handlar 
både om nationell trovärdighet och nationell identitet – ”den berättelse vårt samhälle diktar 
om sig själv”. En berättelse som avspeglar hegemonins diskursiva monopol, vilket innebär 
att det finns många ”uteslutna berättelser”. 351 Uteslutna berättelser som  t ex (Marita 
Ulvskogs och Partner med Afrikas nedtoning av) Sveriges koloniala förflutna, eller varför 
inte kopplingen mellan Jas-försäljning och bistånd. Det finns rivaliserande berättelser, 
olika ”sanningar”. Det är sådant som den postkoloniala teorin fokuserar på.  
  
Det har ibland när vi gjort denna postkoloniala analys av Sidas kulturbiståndsdiskurs känts 
lite som att vi anammat ett arbetssätt som påminner om när ”fan läser bibeln”. Har man 
misstro som utgångspunkt är detta inte särskilt förvånande, men vi kan tänka oss att många 
på Sida inte känner (eller vill känna) igen sig i vår analys. Kanske skulle man kunna säga 
att vår analys först och främst är ett försök att skapa en ”alternativ berättelse” – eller 
kanske t o m flera.  
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9. Avslutning och förslag till vidare forskning  
  
Staffan Landin, från UNDP, påpekar att det på många sätt har blivit bättre i världen, men 
inte på alla områden, och inte för alla, t ex har skillnaderna mellan de rikaste och de 
fattigaste ökat: ”Den rikaste procenten av världens befolkning tjänar lika mycket som de 
fattigaste 57 procenten gör tillsammans.”352 Det finns, enligt vår mening, stor anledning att 
i den kulturpolitiska forskningen uppmärksamma biståndsfrågor. Vi tycker även att det kan 
vara intressant och relevant att använda just postkolonial teori i kulturpolitisk forskning, 
inte minst om man har fokus på kulturbistånd. Biståndsfrågor handlar i grunden om 
fördelnings- och rättvisefrågor, och allt detta är kopplat till makt. Biståndet är klart 
influerat av vår koloniala historia, och kan ses som en modern variant av ”den vite 
mannens börda”. Valet att i vår undersökning koppla den postkoloniala teorin till Ricoeurs 
idéer kändes naturligt - inte minst detta att använda misstron som ett vapen och, på Marx’ 
vis, se ideologi som en förvrängning – men är förvånansvärt nog något som vi inte sett 
kombineras tidigare.  
 
Sidas kulturbistånd ser vi som ett utmärkt ämne att komma tillbaka till i vidare forskning, 
då man även kan välja andra metoder och annan teori, samt ett annat fokus och förhåll-
ningssätt till materialet. Om vi ska försöka vara självkritiska kan vi säga att både den 
postkoloniala teorin och Marx’/Ricoeurs idéer om misstro och ideologi som förvrängning 
kan ha medverkat till att ge en alltför negativ skildring av Sida i denna uppsats. Vi har haft 
intentionen att undersöka sådant som osynliggörs, brister och ”glapp”, men självklart 
kunde vi ha haft större fokus på det som är positivt i Sidas kulturbiståndsdiskurs. Nu ville 
vi framhäva negativa sidor, och det kan tyvärr ha gett en sådan slagsida att läsare t o m 
tycker synd om Sida, och upplever att vi är alltför skoningslösa i vår kritik. Detta skulle 
självklart ha kunnat dämpats om vi inte valt att använda postkolonial teori i kombination 
med teorier från Ricoeur (och Marx). Tillsammans blir det kanske lite väl mycket kritik, 
misstro och fokus på ideologi som förvrängning, och inte så mycket konstruktiva förslag 
på hur Sida kan komma till rätta med bristerna och det som vi uppfattar som en 
omedvetenhet kring postkoloniala frågor. Av utrymmes- och avgränsningsskäl var det 
nödvändigt att renodla vissa teman. Här ville vi just syna brister och maktfrågor, men vi är 
medvetna om att det kan uppfattas som att den konstruktiva kritiken till stor del fattas.  
 
Ville man ha en mer ”positiv” anda i undersökningen av Sidas kulturbistånd skulle man 
självklart ha kunnat fokusera på andra delar i Ricoeurs teori, och t ex i Geertz’ fotspår 
försökt se på ideologins integrativa funktion, och haft en större vilja till ”samtal” med en 
”välkomnande” attityd. (Jämför avsnittet om Ricoeur i kapitel 3.)  Detta skulle ha givit ett 
helt annorlunda ”filter” genom vilket vi skulle ha läst Sidas texter. Vi tycker dock att det i 
arbetet med denna uppsats fanns fördelar med att renodla den kritiska, misstroende 
attityden, eftersom analysen blev tydligare. Denna ”misstro” fungerar dessutom bra ihop 
med den postkoloniala teorin, närmast som hand i handske. Det finns för- och nackdelar 
med båda dessa hållningar. Nackdelen att fokusera mer på ”välkomnande samtal” etc är att 
det skulle ha känts svårt att förena med den postkoloniala teorin. Risken finns att det skulle 
ha upplevts som en splittrad analys, med två helt olika ”filter”. Fördelen skulle ha varit att 
vi kunnat analysera materialet på ett mer mångfacetterat och nyanserat sätt.  
     Att visa Sidas goda sidor och ge konstruktiva förslag till Sida var inte vår huvuduppgift 
i denna uppsats, vi ville peka på sådant som borde diskuteras och problematiseras mer än 
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vad man gör. På ett sätt kan man ändå säga att det finns konstruktiva förslag ”inbyggda” i 
vår kritik. Det vi pekar på som brister och ”glapp” är just sådant som Sida, enligt vår 
mening, borde reflektera över ytterligare, t ex arvet från missionen (inte minst intressant  
på kulturområdet), EU-medlemskapet, den nya politiken för global utveckling, synen på 
afrikansk kultur samt den svenska självbild som speglas i (kultur)biståndsdiskursen.   
Detta är några av de teman som vi tagit upp som var för sig är värda en helt egen uppsats.  
Det är ämnen som vi gärna skulle undersöka närmare, och fördjupa diskussionen och 
analysen kring ytterligare, i fortsatt forskning.   
 
Det hade varit intressant att få med en dimension till i uppsatsen och studera hur 
verkligheten ser ut bakom dokumenten, hur kulturbiståndet ser ut på plats och se hur teorin 
överförs (eller inte överförs) i praktisk handling.. Av olika skäl (ekonomiska, praktiska och 
avgränsningsskäl) samt i och med vårt metodval, har detta inte varit möjligt. Vi har ju i 
denna uppsats helt koncentrerat oss på att göra en textanalys. Det vore självklart önskvärt 
att göra studier på fältet, inte minst i Afrika om man har ett afrikanskt fokus. Just praktiken 
– och särskilt det eventuella glappet mellan teori och praktik - är det svårt att få insyn i 
enbart genom textanalys, där krävs andra metoder. Främst observation och intervjuer, men 
även enkäter skulle kunna vara tänkbara metoder att använda i detta sammanhang. Då 
skulle man kunna ställa frågor som: Hur utformas projekten? Hur genomförs de på plats? 
Det som vore mycket intressant att studera närmare är hur det går till på möten när man 
beslutar saker. Vilka kommer till tals? Vilka lyssnar man på? Vilka utför de olika upp-
dragen? Hur ser ekonomin ut för dem som arbetar med Sidas biståndsprojekt? Löner? 
Bostäder? Har parterna samma ingångsvillkor i projekten? Hur ser det ut när det gäller 
partnerskap, ”empowerment” och ägarskap i  praktiken?  
  
Vad vi inte kunnat analysera här, men som vi tror är en viktig faktor att ta hänsyn till och 
undersöka om man ska nyansera bilden av ”monoliten”/kolossen Sida, är personalen. Sida 
har genomgått förändringar vad gäller sin inställning och terminologi genom åren. Hur har 
denna policyförändring anammats av personalen?  Vi kan tänka oss att man kan dra 
paralleller till Skolverket och den svenska skolan. Skolan får nya läroplaner, men har 
samma lärarkår som ska förändra sitt arbetssätt - ibland även sina värderingar - utifrån det 
nya styrdokumentet. Personalen får ofta inte tid och resurser att själva genomgå denna 
förändringsprocess som behövs för att det nya styrdokumentet ska gälla i realiteten. Att 
förändra skolan är som att vända en atlantångare, det tar tid. Detsamma torde gälla Sida. 
Oftast tar den aktuella arbetssituationen den tid personalen har - praktiska, aktuella saker 
måste lösas och den mer ideologiska, filosofiska diskussionen skjuts på framtiden. Detta är 
inte specifikt för skolan eller Sida utan gäller nog på många arbetsplatser. 
 
Frågan om ”mainstreaming” av kultur har vi tagit upp på flera ställen i uppsatsen, och bl a 
jämfört med ”mainstreaming” av genus. Medan mainstreaming av genus fått stort genom-
slag i Sidas hela verksamhet tycks mainstreaming av kultur inte alls ha lyckats på samma 
sätt. Det vore också en intressant sak att forska vidare kring. Även här kan man delvis 
använda samma frågeställningar som i diskussionen kring personalens ”tröghet” att ta till 
sig policyförändringar. Hur ska alla fina ord få genomslag i praktiken? Är det ”bara” mer 
tid som behövs? Eller finns det en annan (ouppmärksammad) problematik kring kultur-
dimensionen av biståndet? Är kulturen ”styvmoderligt behandlad”? Ses inte kultur som så 
viktigt som det framställs i kulturbiståndsdiskursen? Upplevs kulturen t o m som en ”lyx” 
även om det inte sägs rent ut? Är det därför man hela tiden måste motivera verksamheter 
utifrån fattigdomsbekämpningsmålet? 
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10. Sammanfattning  
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera den ideologi som finns bakom 
Sidas kulturbistånd med hjälp av postkolonial teori. Vi vill analysera den kultur-
biståndsdiskurs som (huvudsakligen) finns i Sidas publikationer, och göra en text- 
orienterad idé- och ideologianalys. Vår övergripande frågeställning är: 
Vilka idéer/vilken ideologi kommer till uttryck i Sidas kulturbiståndsdiskurs? 
 
För att få hjälp med att svara på den frågan har vi ett antal specifika frågeställningar: 
• Vad vill Sida med sitt kulturbistånd?  
• Hur ser Afrikadiskursen ut? Hur ser synen på kultur i Afrika ut? 
• Hur speglar biståndsdiskursen och kulturbiståndsdiskursen vår svenska självbild?  
 
Tolkningen av källorna görs med en hermeneutisk utgångspunkt och genom att använda 
postkolonial teori i kombination med Paul Ricoeurs teorier om ideologins funktioner: 1. 
ideologi som förvrängning, 2. ideologi som legitimering och 3. ideologi med en integrativ 
funktion. Eftersom Sida - Swedish Agency for International Development Cooperation  – 
arbetar med forna kolonier och ger större delen av sitt kulturbistånd till Afrika så har vi 
valt att ha ett speciellt fokus på spår av kolonial ideologi i Sidas diskurs och på idéer kring 
afrikansk kultur. Ett postkolonialt perspektiv innebär att man fokuserar på vissa teman som 
kolonialism, neokolonialism, kulturimperialism, etnocentrism, ”den Andre”, Afrikabilden, 
ident itet (särskilt kulturell identitet och nationell identitet), kulturell hybridisering versus 
kulturell ”autenticitet” och globalisering. Sidas kulturbiståndsdiskurs kan också – eller  
t o m främst – ses som ett uttryck för (latenta eller manifesta) idéer om Sverige och den 
svenska nationella identiteten och självbilden. 
 
En viktig del i svaret på vår huvudfråga om vilka idéer och vilken ideologi som kommer 
till uttryck i kulturbiståndsdiskursen anser vi vara den allmänna biståndsideologi som 
genomsyrar kulturbiståndsdiskursen. I en analys av kulturbiståndsdiskursen kan man inte 
bortse från de övergripande mål och motiv för biståndet som har formulerats i olika 
dokument, och inte minst i den ”nya politiken för global utveckling” som antogs av 
riksdagen år 2003. Dessutom finns alltid de s k millenniemålen från FN i bakgrunden. 
    En viktig del i den allmänna biståndsdiskursen är begreppet utveckling. Utvecklings-
ideologin är den grundläggande ideologin för att ”motivera bistånd” och är mycket 
framträdande både i den allmänna biståndsdiskursen och i den mer specifika kultur-
biståndsdiskursen. Man talar på något sätt om kultur och utveckling ”i samma andetag” 
nästan hela tiden i Sidas kulturbiståndsdiskurs. Här kan man även jämföra med Unescos 
rapport ”Vår skapande mångfald”, som även den kopplar samman dessa komplexa 
begrepp. Utvecklingsideologin kan till viss del, menar vi, sägas utgöra grunden i 
biståndsideologin, och speglas även i kulturbiståndets mål. Utveckling är ett begrepp som 
vi tycker att det är viktigt att problematisera eftersom det ofta innehåller starka inslag av 
etnocentrism. Utvecklingsideologin har även starka spår av evolutionistiskt - och ibland 
kolonialt - tänkande. Biståndet kan, enligt vår mening, ses som en ideologisk arvtagare till, 
och en modern form av, idén om ”den vite mannens börda”, vilken handlar om den vite 
mannens ansvar att civilisera resten av världen, att ”utveckla” de ”underutvecklade”. 
Biståndsideologin är liksom den koloniala ideologin grundad i en stark etnocentrism: det är 
våra normer som gäller, annars dras pengarna in.  Den europeiska ”civilisationen” (eller 
”utvecklingen”) ses som överlägsen och som en plikt att sprida. 
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Men kulturbiståndsdiskursen skiljer sig delvis från den allmänna biståndsdiskursen.En 
speciell sak som utmärker Sidas kulturbiståndsdiskurs är betoningen av tradition. Medan 
andra delar av biståndet har en moderniseringsideologi som vanligtvis använder Sverige 
som norm, har kulturbiståndsdiskursen en tendens att föra fram en syn på afrikansk kultur 
(i en snäv, estetisk mening) som är kulturkonservativ eller anti-modern, och alltså står i 
motsats till den normala vanan att förvänta sig att biståndsmottagande länder ska följa i 
Sveriges fotspår, och anamma ”den svenska modellen”. Kulturbiståndsdiskursen betonar 
behovet för afrikansk kultur att vara ”traditionell” och därigenom ”autentisk”. Vi ser detta 
som en etnocentrisk diskurs om afrikansk kultur som säger mer om Västs behov av en 
”kulturell Annan” än om Afrika. Det som utmärker Sidas kulturbiståndsdiskur s är alltså att 
man framställer just den afrikanska kulturen, i en snäv bemärkelse, som värd att bevara 
från modernisering, globaliseringens ”kulturella likriktning”, kommersialism etc. Den 
afrikanska kulturen i en vid (antropologisk) bemärkelse verkar dock ofta ses på ett helt 
annat sätt. Man kan t ex se hur traditionella attityder och värderingar inte alls beskrivs på 
samma kulturkonservativa och uppskattande sätt av Sida.  
 
Rika västerländska nationer som Sverige har vanligen monopol på att beskriva världen 
(och sig själva). Fattiga (afrikanska) nationer definieras vanligtvis av andra, de ses genom 
västerländska ögon. Kultur är en av få positiva saker - kanske den enda – i den 
västerländska Afrikabilden, dvs kultur i en snäv, estetisk mening, inte i en vidare, 
antropologisk mening. Detta är även fallet i Sidas kulturbiståndsdiskurs. Sida har en stark 
tendens att se hotet av en kulturell homogenisering – genom globalisering och 
kulturimperialism – som extra hotfull för afrikansk kultur, eftersom denna ses som mer 
”traditionell”. Detta kan ses som ett arv från romantisk ideologi, särskieslt idéer kring den 
ädle vilden, vilken har använts, och fortfarande används, för att kritisera moderniteten och 
västerländsk kultur. Sidas kulturbiståndsdiskurs ger intryck av att vara en ganska naiv 
begäran om ”kulturell autenticitet” i en globaliserad värld som utmärks av en mycket stark 
kommersiell kultur, och den är förvånansvärt opåverkad av viktiga postkoloniala teorier 
kring fenomen som kulturell hybridisering och en starkare betoning på kultur som kommu-
nikation än som essens. Istället för att betona kulturell hybriditet och se detta som ett 
normalt och positivt fenomen, så förväntar sig Sida – t o m kräver – att den ”traditionella” 
kulturen ska bevaras i Afrika på ett sätt som vi inte har lyckats med själva i Sverige. Afrika 
i Sidas kulturbiståndsdiskurs fyller därmed rollen som vår ”komplementäre  Andre”.  
 
Sidas kulturbiståndsdiskurs, och Sidas allmänna biståndsdiskurs, speglar Sveriges 
självbild. Sverige visar ett politiskt korrekt ansikte utåt, men det svenska biståndet har 
starka inslag av etnocentrism och andra tveksamma sidor som inte vanligtvis erkänns, så 
som det ofta dolda egenintresset. Vi har i uppsatsen även diskuterat hur Sverige 
konstruerar sin identitet i förhållande till de forna kolonialmakterna, och väljer att se sig 
som opåverkad av den koloniala historien, och som enbart en stödjande och progressiv 
nation, vilket t ex UD förklarar ger en ”speciell trovärdighet” i relationen med Afrika. 
Andra forskare ser Sveriges ovilja att se sitt eget koloniala förflutna, och sin inblandning i 
(neo)koloniala strukturer, som ett uttryck för en ”selektiv amnesi”. Den kluvna, eller 
kanske snarare dubbla, ideologi som karaktäriserar det svenska biståndet anser vi ha 
uppenbara kopplingar till Ricoeurs teorier om ideologi som förvrängning. Ideologin bakom 
det svenska biståndet är splittrad, den har ett Janusansikte, precis som den koloniala 
ideologin. Detta döljs i Sveriges nya politik för global utveckling - ett styrdokument som 
Sida i högsta grad refererar till och följer - där man förenklar denna problematik. 
Kopplingen mellan mission och bistånd är också en sak som Sida valt att inte problema-
tisera, trots att missionen uppenbarligen i en svensk kontext närmast tycks fylla samma 
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biståndsmotiverande funktion som de koloniala banden hos de forna stora kolonial-
makterna. 
 
Den postkoloniala teorin och Ricoeurs tankar om ideologi tycker vi fungerade bra som 
redskap i analysen av Sidas kulturbiståndsdiskurs. Ett problem som komplicerade det hela 
var att vi i vår analys av Sidas kulturbiståndspublikationer haft intentionen att främst syna 
”sprickor” i retoriken, eller undersöka teman som osynliggörs, behandlas alltför ytligt eller 
fattas. Det är allmänt mycket välformulerade dokument som är svåra att granska kritiskt. 
Det krävs stora bakgrundskunskaper, och sållning av texter, för att över huvud taget hitta 
något intressant att analysera på postkolonial grund. Det är dessutom inte lätt att referera 
till sådant som ”fattas” på ett bra sätt.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1 : Genomgångna dokument, Kulturbiståndsdiskurs 
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America (1999). Stockholm Sida   

• Thorsén, Stig-Magnus (ed.) Sounds of change: Social and political features of 
music in Africa. Stockholm: Sida. (Sida studies no. 12.)  

• Årsredovisning 2004 (2005) Stockholm: Sida 
 
2a) 

• Edgren, Gus (2003). Donorship, ownership and partnership: Issues arising from 
four Sida studies of donor-recipient relations. Stockholm: Sida. (Sida studies in 
evaluation 03/03). 

• Pehrsson, Kajsa, (2001). Utvärdering av det svenska stödet till kulturen i 
Moçambique 1997-2000. Stockholm: Sida.(Sida Evaluation 02/04). 

• Pålsson, Roland (1987). Kultursamarbete med u-länderna. Stockholm: Allmänna 
förlaget Utrikesdep., Regeringskansliet. (Ds:UD departementsserien 1987:2)  

• Sida's work with culture and media: Main report (2005). Stockholm: Sida. (Sida 
Evaluations 04/38). 

• Sida's work with culture and media: Annexes (2005). Stockholm: Sida. (Sida 
Evaluations 04/38) 
 

2b) 
• Johansson Wennerholm, Carolina (2002). The “feminisation of poverty”: The use 

of a concept. Stockholm: Sida. 
• Nilsson, Per-Ulf (2001). Fattigdom - några utgångspunkter. Stockholm: Sida 
• One step further – Responses to HIV/AIDS. Stockholm: Sida. (Sida studies no 7).   
• Palmberg, Mai (1987). Afrika i skolböckerna - gamla fördomar och nya. 

Stockholm: SIDA. 
• Perspektiv på fattigdom (2003). Stockholm: Sida 
• Sida – ett verktyg för global utveckling (2003). Stockholm: Sida 
• Stenvång, Eva (1998). Väga lika tungt: Om kvinnor och män i 

utvecklingssamarbetet. Stockholm: Sida. 
 
2c) 

• Mission för miljoner, Sida Rapport, nr 3 1988. Stockholm: Sida§ 
• Biståndet & makten (1998). Temanummer, Omvärlden nr 6, Stockholm: Sida  
• Thorsén, Stig-Magnus (2005). Kulturbistånd – nu i mediernas fokus. 

Webbtidningen Artisten, nr 4, 2005. 
• Tibblin Anna (2005). Bistånd och vapenexport – två sidor av Sverige.Omvärlden, 

nr 2, 2005 . Stockholm: Sida  
 
3a) 

• Landstrategi för det svenska utvecklingssamarbetet med Sydafrika: 1 juli 2004 31- 
december 2008 (2004). Stockholm: Utrikesdepartementet 

• Internationella kulturutredningen (2003). (Statens offentliga utredningar (SOU) 
2003:121). 

• Partner med Afrika (1997). Stockholm: Utrikesdepartementet  
• Sveriges nya politik för global utveckling 2004. Stockholm: Sveriges Riksdag  
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3b) 
• De fattigas röst (2003). Nilsson, Per-Ulf & Brundin, Tomas, red. Stockholm: Atlas. 
• Theorell, Anita (2000). The power of culture: The cultural dimension in 

development. Copenhagen: Danida 
• Unescos konvention om skydd för det immateriella kulturarvet ( 2005) 
• Vår skapande mångfald: Rapport från Världskommissionen för kultur och 

utveckling (1996). Stockholm: Svenska Unescorådet   
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Bilaga 2 : Seminarier  
 
Följande seminarier och debatter deltog vi vid under arbetet med uppsatsen:  
 

1. Books as an agent for change. Seminarium om afrikansk litteratur och läsfrämjande 
verksamhet i Palestina mm. Föreläsare var bl a Meshack Asare, författare från 
Ghana (nominerad till Astrid Lindgren-priset), Akoss Ofori-Mensah, bokförläggare 
i Ghana (Sub-Saharan Publishers, medlem av Sidastödda African Books Collective) 
samt Safa Abu Assab och Jehan Helou från Palestina, representanter för olika 
Sidastödda läsfrämjande projekt i Palestina. Sida, Stockholm, 2005-03-09. 

 
2. Upptäck hela världen! Seminarium arrangerat av Den globala skolan. Föreläsare 

var bl a P Nalle Laanela från Clowner utan gränser som talade om kulturbistånd, 
och om att skapa ett eget kulturbiståndsprojekt och Zukie Jafta, berättare och 
bibliotekarie från Sydafrika som berättade om sitt arbete i Kapstaden. 
Representanter från Barnängens världsbibliotek talade även om Macondo-projektet 
(Sidastött projekt som handlar om att översätta och introducera litteratur från 
Afrika, Asien och Latinamerika). Sida, Stockholm. 2005-03-15. 

 
3. Sounds of change. Debatt om kulturbistånd, särskilt på musikområdet, i samband 

med utgivandet av boken ”Sounds of change”. 353 Kulturhuset, Stockholm,        
2005-04-05. Deltagare var bl a Lena Johansson (chef på Sidas avdelning för kultur 
och media) och Stig-Magnus Thorsén (professor, Musikhögskolan i Göteborg). 
Kritiske journalisten Jesper Lindau, från Sveriges Radio, deltog också i debatten. 

 
4. Mycket entusiasm och lite pengar – om läsfrämjande i Zimbabwe. Föreläsning av 

Lena Mattisson, bibliotekarie som arbetat för Zimbabwe Book Development 
Council. Arrangerat av Svensk biblioteksförenings specialgrupp för Afrika, Asien 
och Latinamerika. Stockholm, 2005-04-13.    

 
 
 

                                                 
353 Sounds of change: social and political features of music in Afrika (2004). Thorsén, Stig-Magnus (red.). 
Stockholm: Sida  
 




