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Sammanfattning 

Inom den teoretiska ramen för den här uppsatsen finns ett ideal, en idé om att journalistiken 

spelar en viktig roll till och med avgörande roll, i en fungerande demokrati. Idealet om en 

journalistik som tar sitt ansvar och informerar medborgarna om hur makten sköter sitt 

uppdrag, genom att granska makten, är något som utgör en av de viktigaste riktlinjerna inom 

det journalistiska uppdraget. Teorierna som används har sin grund i de normativa 

förväntningarna som finns på journalistiken i en fungerande demokrati och journalistikens 

ansvar som granskare av makten på medborgarnas uppdrag. Den övergripande 

utgångspunkten för den här uppsatsen är att media/journalistiken borde granska Sveriges 

internationella bistånd till andra länder. 

En kvalitativ studie besvarar frågan om hur förutsättningarna för att granska bistånd ser ut och 

om granskningarna som görs är journalistik som får konsekvenser, enligt fyra 

biståndsgranskande journalister. De teman som använt i intervjuerna speglar 

frågeställningarna och sammanfattas senare i analysen. Med hjälp av den kvalitativa metoden 

ska undersökningen besvara hur journalister som granskar bistånd uppfattar sin egen 

livsvärld, som granskare av bistånd. 

Resultatet från de halvstrukturerade intervjuerna visar att bistånd ofta uppfattas som ett 

känsligt och kontroversiellt ämne. De fyra intervjuade granskande journalisternas upplever att 

det finns intresse hos allmänheten för att ta del av granskningar av bistånd och att 

granskningar ofta får politiska konsekvenser i form av påverkan på den politiska 

dagordningen. Förutsättningarna för att granska bistånd ur de intervjuades perspektiv delas in 

i två delar, positiva och negativa förutsättningar. En av slutsatserna är att det finns tendenser 

som pekar på att granskningen av biståndet har minskat och att debatten kring bistånd verkar 

ha ökat. I analysen förklaras varför frånvaron av granskning är en viktigt demokratifråga.  

En kvantitativ studie besvarar frågan på om Dagens Nyheter har publicerat granskningar av 

biståndsfrågor under en utvald period på fyra år (2008.01.01- 2011.12.31). Slutsatsen är att 

Dagens Nyheter i det avseendet inte uppfyller sitt uppdrag i en fungerande demokrati så som 

idealet kring journalistiken i en demokrati ser ut. Dagens Nyheter publicerade inte några 

granskningar alls under den undersökta perioden. En översiktlig kartläggning har gjorts av det 

övriga material som Dagens Nyheter publicerad under den undersökta perioden, för att få en 

uppfattning om vad tidningen väljer att publicera då de inte publicerar granskningar inom 

ämnet bistånd. Den översiktliga kartläggningen som gjorts visar att Dagens Nyheter, när det 

rör ämnet biståndsfrågor, publicerar notiser och debatt-och ledarartiklar.  Uppsatsen har 

angripit forskningsproblemet från två håll, för att säkerställa två viktiga perspektiv på det som 

ska undersökas. Eftersom det inte fanns några granskningar av bistånd i Dagens nyheter under 

den perioden läggs mer vikt på de genomförda intervjuerna. Samtidigt ses det faktum, att det 

inte fanns några granskningar som kunde analyseras, som ett viktigt resultat i sig. 
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1. INLEDNING       
 

1.1 JOURNALISTIKEN OCH BISTÅNDET 

Det finns en allmän uppfattning om att Sverige är bra på bistånd. Sverige är bäst på bistånd 

har det gått att läsa i svensk dagspress
1
. Det var ju intressant, hur blir man bäst på bistånd? 

Uttalandet grundar sig på en undersökning som mäter vilka länder som ger störst del av sin 

BNI i bistånd, till andra länder. Att Sverige är bäst på bistånd har att göra med att Sverige ger 

väldigt stor del av BNI i bistånd, till skillnad från andra länder. Bara Luxemburg ger en större 

procentuell andel av BNI till bistånd, i världen. Men att ett land ger mest pengar till en 

verksamhet, biståndet, är inte samma sak som att vara bäst på själva verksamheten som man 

finansierar? Med tanke på att Sverige kommer på andra plats när det gäller högst procentuell 

andel av BNI till bistånd går det att säga att området bistånd utgör en tillräckligt stor del av 

politiken, både inrikes- och utrikespolitiken och även de statliga finanserna, för att det skulle 

kunna vara ett intressant och viktigt område för granskning. Andra delar av statsbudgeten 

granskas av media med hänvisning till att det är medias/journalistikens uppgift att informera 

de skattebetalande medborgarna om hur makten använder deras skattepengar och hur de 

sköter sitt uppdrag. Budgeten för bistånd 2014 uppgår till 31,8 miljarder kronor
2

. 

Utgångspunkten är att journalistiken ur ett normativt perspektiv borde granska biståndet, dess 

politik och konsekvenser.  

1.2 SYFTE  

Syftet är att öka förståelsen för hur granskningen av bistånd ser ut och att undersöka om det 

svenska internationella biståndet granskas? Syftet är att undersöka Dagens Nyheter under en 

viss tidsperiod för att se hur ofta en stor dagstidning publicerar granskningar av bistånd. 

Uppsatsen ska studera hur de som granskar bistånd uppfattar förutsättningarna för deras 

arbete och att undersöka om det finns speciella omständigheter med just bistånd, som kan ge 

indikationer om vad som gör att bistånd granskas i större eller mindre utsträckning. 

Frågeställningar 

- Hur ser förutsättningar för att granska bistånd enligt de intervjuade? 

- Får granskningar av bistånd konsekvenser, enligt de intervjuade? Vilka i så fall?  

- Granskades biståndsfrågor i Dagens Nyheter, under perioden 2008.01.01- 2011.12.31? 

 

 

                                                           

1
 http://www.dn.se/ekonomi/sverige-bast-pa-bistand/ 

2
 http://www.regeringen.se/sb/d/2548/a/223578 

http://www.dn.se/ekonomi/sverige-bast-pa-bistand/
http://www.regeringen.se/sb/d/2548/a/223578
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 1.3 MATERIAL OCH AVGRÄNSNING 

 

Första avgränsningen när det gäller material är att välja bort andra typer av medier, radio, tv, 

sociala medier och enbart fokusera på skrivna medier. Inom de skrivna medierna valdes större 

dagstidningar ut eftersom de, trots den teknologiska utvecklingen, fortfarande når en relativt 

stor publik. Inom den kategorin valdes sedan dagstidningen Dagens Nyheter som får 

representera ett exempel på journalistiken i demokrati.  

Alternativen har varit att studera flera medier under en kortare period eller att fokusera på en 

källa under en längre tidsperiod. Den här uppsatsen undersöker Dagens Nyheter under en 

längre period då sannolikheten större att det går att hitta fler granskningar med ett längre 

tidsperspektiv. Hänsyn har tagits till att granskningar är en typ av arbetsmetod som kräver tid 

och resurser, vilket gör att arbetet rent praktiskt ofta är förlagt under en längre tidsperiod.  

Den kvalitativa studien ska svara på hur journalister som granskar bistånd uppfattar, just att 

granska bistånd. Fyra granskande journalister har intervjuats. Informanternas gemensamma 

nämnare är att de alla har granskat bistånd och biståndsfrågor i större eller mindre 

utsträckning. De granskande journalisterna står för flera stora uppmärksammade granskningar 

inom biståndet i svenska media. Studien ska inte undersöka granskningarna som de 

intervjuade har gjort. Studien ska inte heller undersöka medierna i vilka de intervjuade blir 

eller har blivit publicerade.  

Den kvantitativa studien undersöker huruvida Dagens Nyheter har publicerat granskningar av 

bistånd, under tidsperioden, 2008.01.01- 2011.12.31. Tidsperioden sträcker sig för att få så 

stor bredd i materialet som möjligt. Den sökmotor som har använts är Mediearkivet.  

 

1.4 BAKGRUND 

 

Det svenska biståndet har bland annat som mål att minska fattigdomen i världen och skapa 

förutsättningar för fattiga människor så att de kan förbättra sina levnadsvillkor. Biståndet 

finansieras av svenska skattemedel och samtliga som betalar skatt i Sverige bidrar. Sida har 

en funktion på sin hemsida där besökaren kan räkna ut hur mycket varje enskild svensk 

skattebetalare bidrar med, nämligen 10 kr om dagen
3
. Hur stor del av skattemedlen som ska 

avsättas till bistånd bestäms av regeringen i den årliga budgeten. Länge har det varit cirka en 

procent av BNI
4
. Biståndet förmedlas cirka hälften genom Sida (Styrelsen för internationellt 

utvecklingssamarbete) och andra hälften genom UD (Utrikesdepartementet). 

                                                           

3 Via Sidas hemsida http://www.valinvesteradtid.se/ 

4 Sidas hemsida - http://www.sida.se/Svenska/Bistand--utveckling/Detta-ar-svenskt-bistand/ 



6 

 

Efter avskrivningar ligger budgeten för det internationella biståndet för 2014 på 31, 8 

miljarder kronor
5

. Det är mer hälften av vad som läggs på Utbildning och 

universitetsforskning eller lika mycket som läggs på Studiestöd och Migration tillsammans. 

Integration och jämställdhet, Kultur, medier, trossamfund och fritid, och Regional tillväxt, får 

tillsammans inte lika mycket som biståndet. Biståndet utgör en betydande del av 

statsbudgeten, biståndet utgör mer än hälften av hela budgeten för ”Hälsovård, sjukvård och 

social omsorg (62,1 miljarder)
6
.  

Regeringen beslutar om riktlinjerna för arbetet med biståndet. Det övergripande 

policydokumentet som styr Sveriges biståndspolitik är riksdagsbeslutet Politik för global 

utveckling (PGU)
 7

. Tidningen Omvärlden ägs av Sida och består av en oberoende redaktion. 

Det är den mest nischade tidningen i Sverige som diskuterar biståndsfrågor. 

Den granskande journalistiken är i viss mån beroende av demokratin. Och demokratin är i 

viss mån beroende av den granskande journalistiken. Demokratin är beroende av att granskas 

och journalistiken är beroende av den demokratiska ordningen för att kunna granska. På 

regeringen hemsida finns information om rätten till insyn, om principen om offentlighet.  

”Offentlighetsprincipen innebär att regeringens och andra myndigheters samt 

riksdagens och beslutande kommunala församlingars verksamhet så långt som 

möjligt ska vara öppna. Därför har exempelvis allmänheten rätt att ta del av 

alla offentliga handlingar, och domstolsförhandlingar och beslutande 

församlingars sammanträden är normalt öppna för allmänheten.”
8
 

Det går att granska utan en fungerande offentlighetsprincip men om myndigheter och andra 

aktörer följer principen om offentlighet, och journalistiken till följd av detta kan granska 

makten, är det ett exempel på när de normativa förväntningarna på journalistiken uppfylls. På 

regeringen hemsida uttrycks det enligt följande citat. 

”Demokratin mår bra av att granskas. Insyn i den offentliga verksamheten 

skapar garantier mot maktmissbruk och ger möjlighet att påverka. 

Verksamheten angår oss alla. Medier och andra intresserade ska kunna hämta 

information i olika frågor, oavsett vad den offentliga verksamheten själv väljer 

att informera om.”
9
 

 

 

                                                           

5
 Regeringens hemsida - http://www.regeringen.se/sb/d/2548/a/223578 

6
 Regeringens hemsida - http://www.regeringen.se/sb/d/2548/a/223578 

7
 Sidas hemsida - http://www.sida.se/Svenska/Bistand--utveckling/Detta-ar-svenskt-bistand/ 

8
 http://www.regeringen.se/sb/d/504/a/3029 

9
 http://www.regeringen.se/sb/d/504/a/3029 

 

http://www.regeringen.se/sb/d/2548/a/223578
http://www.regeringen.se/sb/d/2548/a/223578
http://www.sida.se/Svenska/Bistand--utveckling/Detta-ar-svenskt-bistand/
http://www.regeringen.se/sb/d/504/a/3029
http://www.regeringen.se/sb/d/504/a/3029


7 

 

1.5 DISPOSITION 

 

Den här uppsatsen börjar kapitel ett med att redogöra för uppsatsens övergripande syftet och 

vilka frågor som ska besvaras. I kapitlet redogörs för vilka avgränsningar som gjorts samt 

vilket material som har använts för att svara på frågeställningarna. Biståndet som ämne 

introduceras för att ge läsaren en bakgrund. I kapitel två diskuteras tidigare forskning och det 

teoretiska ramverket som bygger på tankar om funktionen av granskande journalistik i en 

demokrati. En förlängning av idealet om journalistiken i en demokrati är teorierna om den 

granskande journalistiken. Vidare diskuteras också Agenda Setting/Dagordningsfunktionen. 

Kapitlet avslutas med en definition av granskande journalistik. Kapitel tre ger en översyn om 

de metoder som har använts för att uppsatsen ska kunna svara på de ställda frågeställningarna. 

Den kvalitativa och den kvantitativa metoden presenteras och en genomgång görs för hur 

dessa metoder har använts i uppsatsen. Kapitel fyra sammanfattar och analyserar resultaten 

från båda undersökningarna. I analysen används fyra huvudteman. Dessa teman sammanfattar 

och ger en övergripande bild av journalisternas samlade erfarenheter gällande granskning av 

bistånd. Resultatet från den kvantitativa undersökningen i Dagens Nyheter diskuteras och i 

anslutning även den översiktlig kartläggning som diskuterar det som publiceras som har med 

bistånd att göra men som inte är granskningar, i Dagens Nyheter under de undersökta åren. 

Kapitel fem avslutar uppsatsen med de viktigaste slutsatserna, samt förslag för fortsatt 

forskning.  

2. TEORI 
 

2.1 TIDIGARE FORSKNING 

 

Det finns ingen tidigare forskning som har liknande utgångspunkter som den här uppsatsen. 

Forskningen kring biståndet handlar ofta om biståndets förutsättningar eller enskilda 

biståndsfrågor och enskilda projekt. Det finns till exempel intressant forskning som visar på 

relationen mellan medias bevakning och biståndsgivares benägenhet för att ge pengar. Lars 

Nord har skrivit rapporten ”Alla tycker om granskning”(2004). Syftet är kortfattat att studera 

de lokala mediernas granskning av den lokala politiken och förvaltningen. Rapporten vill 

svara på vad journalister, politiker och medborgare anser att begreppet granskning innebär 

och borde vara. En av slutsatserna är att granskning, tillsammans med information och 

verklighetsanknytning, anses vara de viktigaste uppgifterna bland journalisterna. Rapporten 

visar också att det finns en skillnad i svaren från journalisterna och politikerna, i frågan om 

hur granskningen borde vara. Politiker tycker i större utsträckning att granskande journalistik 

är när reportrar tar fram så mycket information som möjligt. Journalisterna svarade istället att 

granskningen borde gå så djupt som möjligt.  
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2.2 JOURNALISTIKEN I EN DEMOKRATI  

 

Idéer om relationen mellan journalistik och demokrati, och framförallt, journalistikens roll i 

ett demokratiskt samhälle, har funnits lika länge som det har funnits krav på demokrati och 

reformer. Journalistiken har setts som både ett hot och ett potentiellt instrument för makten, 

men har alltid ansetts vara avgörande för samhällsutvecklingen, både för makten och för 

medborgarna (Wahl-Jorgensen & Hanitzsch, 2009:237). När den första dagliga 

nyhetstidningen kom 1703 hade de normativa förväntningarna på politisk journalistik i en 

demokrati definierats. Sedan dess har en av journalistikens uppgifter och roller i 

samhällssystemet, varit att granska makten (Wahl-Jorgensen & Hanitzsch, 2009:238). En 

journalistik som tar reda på och berättar för medborgarna vad makten gör. Idealet är att 

medborgarna fattar informerade, kunskapsbaserade beslut, får en bredare syn på omvärlden 

och vill delta i samhället. De normativa förväntningarna på journalistiken sammanfattas under 

rubrikerna, journalistik som en informationskälla i en deliberativ demokrati, journalistik som 

”watchdog” eller tredje/fjärde statsmakt, journalistik som medlare eller representant och 

journalistik som deltagare eller förespråkare (Wahl-Jorgensen & Hanitzsch, 2009:239-240). 

De två första som räknas upp är speciellt relevanta här. Journalistik som informationskälla i 

en deliberativ demokrati bygger på idén om att informerade medborgare fattar informerade 

beslut, till exempel när de röstar, vilket ur ett normativt perspektiv är en förutsättning för en 

fungerande demokrati. Den ideala medborgaren i en demokrati är en upplyst medborgare som 

deltar i samhället och politiken. För att kunna göra det behöver medborgaren ha tillgång till 

oberoende, saklig, objektiv faktabaserad information (Wahl-Jorgensen & Hanitzsch, 

2009:240). En förlängning av det här är synen på journalistiken som watchdog/tredje/fjärde 

statsmakt, iden om media/journalistiken som fjärde statsmakten går längre och menar att 

journalistiken inte bara ska informera utan också granska makten, för medborgarnas räkning. 

Det gäller dels den styrande makten, politiken, men också alla andra aktörer i samhället som 

har makt. Här ska journalistiken undersöka om de som har makt verkligen uppfyller sina 

åtaganden mot medborgarna, hur de utövar sin makt, om makthavarna är kompetenta och 

ärliga. Rollen eller funktionen av watchdog handlar inte bara om att övervaka makten, det 

handlar också om att försöka förklara och förstå effekterna av makt (Wahl-Jorgensen & 

Hanitzsch, 2009:240). 

Inom dessa teorier ryms en diskussion om huruvida journalistiken är oberoende och objektiv 

eller om den i själva verket är det motsatta. Det finns ett starkt ideal som säger att 

journalistiken ska vara en oberoende objektivt granskande maktfaktor i samhället. En motpol 

mot de andra makthavarna och som står på medborgarnas sida, som informerar medborgarna 

om maktens felsteg och om missförhållanden. Det granskande uppdraget rymmer också ett 

ansvar och därför är idealet om objektivitet extra viktigt. 

Sedan idéerna om en oberoende journalistik som en central förutsättning för en fungerande 

demokrati, växte fram, har även kritiken mot journalistik som säger sig vara objektiv funnits 

sida vid sida (Wahl-Jorgensen & Hanitzsch, 2009:240). En gren av kritik kommer från 
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marxistiskt håll och har som utgångspunkt att hela idén om att pressen, eller media, är helt fri 

från påverkan är ett enda påhitt (Wahl-Jorgensen & Hanitzsch, 2009:240). Här menar man att 

idén om en journalistik som är helt fri endast fyller funktionen av att skapa ett falskt 

medvetande, vilken legitimerar den rådande ordningen som i sin tur leder till att allmänheten 

distraheras när de egentligen kunde ägna sig åt att på ett seriöst sätt granska den förtryckande 

styrande makten. Vidare anser man att journalistiken, eller pressen, befinner sig på en arena 

där det råder strukturell partiskhet. Denna strukturella partiskhet gör att journalistiken sällan 

ger en objektiv bevakning av någon fråga som på något sätt skulle kunna hota den sociala 

ordningen eller den styrande makten (Wahl-Jorgensen & Hanitzsch, 2009:240). Chomsky och 

Herman (1989) är inne på samma spår, de menar att den politiska journalistiken snarare 

upprätthåller nödvändiga illusioner som den styrande makten är beroende av för att kunna 

stanna vid makten, än att kritiskt granska makten och utkräva ansvarsskyldighet i demokratins 

namn (Wahl-Jorgensen & Hanitzsch, 2009:241).  

 

2.2 GRANSKANDE JOURNALISTIK 

 

Principen om att journalister ska fungera som en oberoende övervakare av makt har funnits 

sedan de första tidskrifterna kom men har varit varierat i popularitet (Kovach & Rosenstiel, 

2007:140). 1964 skapades en ny kategori för det prestigefyllda priset Pulizer Prize, den nya 

kategorin var ”Investigative Reporting” (Undersökande Rapportering), vilket markerade ett 

formellt accepterande och erkännande för den här typen av journalistik. I och med det här 

priset ” betonades vikten av pressens roll som aktivist, reformator och avslöjare” (Kovach & 

Rosenstiel, 2007: 139). Det som formaliserades här var ett resultat av mer än tvåhundra års 

utvecklande av journalistikens roll i samhället.  

Jesper Strömbäcks rapport ”Medierna som fjärde statsmakten” har som utgångspunkt att 

granskning är något som är viktigt, till och med avgörande för demokratins fungerande. 

Strömbäck hävdar att en av journalistikens viktigaste uppgifter är att granska makthavare, 

enligt såväl statliga pressutredningar som medborgare, politiker och journalister. Genom att 

granska makthavare, informera allmänheten och låta olika åsikter och kulturyttringar komma 

till tals bidrar journalistiken enligt detta tänkande till en bättre fungerande demokrati 

(Strömbäck 2003:4). Strömbäck tar också upp att det faktiskt inte finns någon annan aktör 

som skulle kunna ha just den uppgiften. Skulle till exempel Försäkringskassan ha ansvar för 

att informera om de själva har begått grova fel inom verksamheten? De politiska partierna är 

duktiga på att sprida sina budskap och företagen får fram sina intressen genom till exempel 

reklam, men skulle dessa två typer av institutioner i samhället klara av att ha den granskande 

och informerande uppgiften som journalistiken har? Det är tveksamt. 

”I alla samhällen i alla tider finns det personer, organisationer och institutioner 

som har saker som de vill dölja”(Strömbäck 2003:17). 
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Vill man gräva djupare i begreppet demokrati så finns det olika typer av demokratier. 

Elitdemokrati, deltagardemokrati och samtalsdemokrati ställer olika krav både på 

journalistiken, politiker och medborgare. Journalistiken ska ta reda på sanningen, ta reda på 

det som är relevant, rapportera och informera på ett sätt som gör att medborgarna kan ta 

ställning i samhällsfrågor på ett fritt och självständigt sätt. Det här perspektivet kräver en 

ständig granskning av de som är politiskt valda och övriga makthavare i samhället 

(Strömbäck 2003:17).  Media har vissa uppgifter, inom dessa uppgifter finns något som 

refereras till som ”medias demokratiska uppgifter”. De sammanfattas i tre punkter (Nord & 

Strömbäck, 2010:5).  

 Medierna ska förse medborgarna med information så att de fritt och självständigt kan 

ta ställning i samhällsfrågor. 

 

 Medierna ska granska de inflytelserika i samhället. 

 

 Medierna ska låta olika åsikter komma till tals. 

 

Det här är de uppgifter som journalistiken har i samhället, de utgör en del av journalistiken 

ansvar i en demokrati. Enligt Strömbäck ska en sådan journalistik ställa sig en rad frågor. Här 

följer några av de viktigaste frågor som journalistiken bör ställa. Fungerar de politiska 

beslutsprocesserna som det är sagt att de ska? Hushållar makthavare med skattebetalarnas 

pengar? Förekommer det korruption bland de politiska beslutsfattarna eller inom deras 

ansvarsområden? Håller de politiska beslutsfattarna sina löften? Inom formatet för den här 

uppsatsen väljer jag att inte gå djupare in på det utan konstaterar det som är relevanta för 

uppsatsen, att granskning är en av journalistikens viktigaste uppgifter (Nord & Strömbäck, 

2010:5). 

Definition av granskande journalistik 

Nils Hanson är journalist och har arbetat för det granskande programmet Uppdrag Granskning 

(SVT) under lång tid. Han har också skrivit en bok som heter Granskande Journalistik (2009) 

där den granskande journalistiken diskuteras som metod. Begreppen granskande journalistik 

sammanfattas i följande definition; 

”En granskning på eget initiativ för att publicera uppgifter av stort 

allmänintresse som annars inte skulle komma fram” (Hanson 2009:13).  

En annan version tillägger att det också ska handla om något som någon försöker dölja men 

det är inte ett krav. Hanson presenterar sex kriterier för vad som kan anses vara granskande 

journalistik (Hanson 2009:13-14). Det är dessa kriterier som kommer att användas 

genomgående i uppsatsen för att definiera vad som är granskande journalistik. 

Granskande journalistik kännetecknas av en kritisk infallsvinkel. Fokus ligger på det som 

inte fungerar och som på ett eller annat sätt kan beskrivas som ett missförhållande. Det ska 

också handla om ett viktigt ämne. Bara en samhällsfråga av stor betydelse för allmänheten 

kan motivera den oftast kostsamma arbetsinsatsen, de ibland hårdföra arbetsmetoderna och 
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den kritiska publiceringen. Ett annat krav är ett eget initiativ. Redaktionen bestämmer själv 

vad som är viktigt att granska. Materialet som ligger till grund för granskningen ska ha tagits 

fram av reporters själv. Egen research är ett viktigt krav. Reportern samlar själv metodiskt in 

uppgifter och dokument, ofta under hårt motstånd. Utan eget insamlat material är det svårt att 

kalla det granskning. Om reportern bara använder sig av material som andra har tagit fram är 

det inte en riktig granskning. Samma sak gäller det insamlade material och analysen av det. 

Egen analys är också ett viktigt krav, de insamlade uppgifterna och dokumenten sorteras och 

värderas. Kanske med hjälp av expert i analysen. Men publiceringen står och faller inte med 

vad någon säger. Sista kravet handlar om Exklusivitet. Allmänheten får ta del av viktiga 

uppgifter som annars inte skulle ha kommit fram. 

I begreppet granskande journalistik inkluderas undersökande och grävande journalistik, 

journalistiken som watchdog och journalistiken som tredje/fjärde statsmakten. Dessa begrepp 

är en samling formuleringar som har sin grund i samma betydelse och tanke. I uppsatsen 

används genomgående ordet granskande journalistik, då detta är det ord som bäst 

sammanfattar vad uppsatsen är ute efter.  

 

2.3 AGENDA SETTING/DAGORDNINGSFUNKTIONEN 

 

Lippman (1922) menar i Public Opinion, att nyhetsmedia konstruerar vår syn på världen. 

Media beskrivs här som något som ger medborgarna möjlighet att ta del av sådant som inte 

sker i den egna direkta fysiska närheten (Lippman 1922:4). Vi får kunskap om omvärlden via 

medier eftersom vi omöjligt kan vara på plats och uppleva det själva i egen person. I 

processen där medierna producerar nyheter speglas inte en enda sann verklighet utan snarare 

presenteras en bild av verkligheten som media själv har skapat. Den här skapade bilden eller 

versionen av verkligheten definieras av Lippman som en pseudoverklighet (Lippman 1922:4). 

Det är den här pseudoverkligheten som skapar vår sammansatta bild av omvärlden. 

Strömbäck (2004) menar att dagordningsfunktionen som den heter på svenska bygger på en 

idé om att medierna har makt att påverka vilka frågor som medborgarna har åsikter om. Även 

om medierna inte kan bestämma vad människor ska tycka, vilka åsikter de ska ha i olika 

frågor, så har de en stor påverkan på vilka frågor vi har åsikter om (Strömbäck 2004: 150). 

Inom teorin om dagordningsfunktionen finns två olika nivåer och tre olika typer av 

dagordningar, den politiska, medias och medborgarnas dagordning. Dessa påverkar varandra 

på olika sätt och i olika utsträckning. När media tar upp ett objekt, en fråga eller ämne, sätts 

det objektet på medias dagordning och därigenom blir det också ett objekt, en fråga på 

medborgarnas dagordning. Detta sker på den första nivån. På den andra nivån berörs istället 

hur de objekt som finns på medborgarnas dagordning uppfattas av medborgarna. Här är det 

intressant att till exempel titta på hur förkunskaper och egen erfarenhet spelar roll i hur 

medborgare tar till sig informationen från denna pseudoverklighet. I den första nivån påverkar 
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media vilket objekt som medborgarna har åsikter om. I den andra nivån påverkar media vilka 

attribut medborgarna ger detta objekt.  

Medierna speglar inte en enda existerande verklighet, de ger en egen skapad bild av 

verkligheten (Strömbäck 2009:120). Det är inte en medveten strategi utan snarare en effekt av 

omständigheterna och förutsättningarna för producerandet av nyheter (Wahl-Jorgensen & 

Hanitzsch, 2009:147). Många faktorer påverkar det som till slut blir nyheter, som de 

teknologiska och ekonomiska villkor under vilka media arbetar.  Organisatoriska och 

institutionella förutsättningar påverkar slutprodukten som presenteras för allmänheten. 

Tidspress och behovet av att fokusera ner information till det korta och koncisa format som 

till slut blir nyheterna, utifrån den stora mängden information av händelserna som skulle 

kunna bli nyheter leder till att en viss ram av nyhetsvärdering används för att klara av detta 

(Wahl-Jorgensen & Hanitzsch, 2009:148). Nyhetsproducerandet styrs till stor del av 

produktionsvillkor och konkurrens om medborgarnas uppmärksamhet.  

 

3. METOD 

3.1 KVALITATIVA INTERVJUER 

 

Här redogörs för några av de viktiga begreppen inom den kvalitativa forskningsintervjun. 

Målet är att få insyn i hur den intervjuade uppfattar sin egen livsvärld. Den intervjuades 

livsvärld är vardagen som den uppfattas av intervjupersonerna själva. Dennes formuleringar 

och uppfattningar, känslor och uttryck (Kvale 2009: 44). Intervjun försöker skapa mening, 

beskriva och förstå de centrala teman som finns i den intervjuades livsvärld. Det är den 

kvalitativa kunskapen som är intressant, uttryck i tal, i motsats till en studie som ämnar 

kvantifiera.(Kvale 2009: 45)  

Intervjun har en deskriptiv karaktär vilket betyder att den intervjuade själv beskriver sina 

uppfattningar, känslor och handlingar, utifrån sin egen livsvärld. Fokus är specifika 

handlingar och uppfattningar, inte allmänna åsikter. Medveten naivitet betyder att den som 

intervjuar visar öppenhet för oväntade fenomen som kan komma upp och uttryckas under 

intervjun. Istället för att ställa specifikt formulerade och riktade frågor är intervjuaren öppen 

för det som sägs under intervjun. Intervjuaren ska vara lyhörd och nyfiken, och samtidigt vara 

kritisk mot egna antaganden och hypoteser under intervjun. Intervjun fokuseras kring 

forskningsämnet genom de utvalda teman kring vilka intervjun strukturerats. Intervjuarens 

uppgift är att se till att intervjun fokuserar på de förbestämda teman men att samtidigt lämna 

utrymme genom öppna frågar så att den intervjuade har möjlighet att själv formulera sina 

egna uppfattningar kring det valda temat (Kvale 2009: 46). Den kvalitativa intervjun har inte 

som mål att söka kvantifierbara data, det som går att mäta. Den söker istället just 

mångtydighet och blir istället en utmaning för intervjuaren att försöka avgöra vad de 

eventuellt motsägelsefulla svaren beror på. Det kan bero på brist i kommunikationen, eller så 

kan det tyda på att det finns motsägelser eller inkonsekvenser i intervjupersonens situation, 
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objektiva motsägelser som finns i den värld intervjupersonen befinner sig i. Beskrivningar 

och uppfattningar kan förändras under intervjun. Nya sammanhang eller nya relevanta 

perspektiv kan utvecklas under intervjun. Nya aspekter kan belysas i samtalet mellan 

intervjuare och intervjuperson som kan göra att uppfattningar och beskrivningar ändras. 

Intervjuarens känslighet och kunskap inför ämnet som är fokus kan påverka och leda till olika 

påståenden om samma tema. Om den som intervjuar är har god kunskap om ämnet är det 

större chans att en mer nyanserad bild av ämnet skapas. Intervjusituationen är en 

mellanmänsklig situation i bemärkelsen att det är en aktiv process, ett utbyte av synpunkter 

där kunskapen som genereras är beroende av just interaktionen mellan de två människorna 

(Kvale 2009: 46). Målet är att söka beskrivningar av intervjupersonens livsvärld, för att tolka 

meningen i de fenomen som beskrivs (Kvale2009: 139-140). Det empiriska materialet från 

den kvalitativa studien samlades in genom halvstrukturerade intervjuer med ett 

fenomenologiskt förhållningssätt. Kunskapen som genereras i den kvalitativa intervjun skapas 

ur samspelet och interaktionen mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad (Kvale 

2009:47). En annan person som intervjuare kanske inte får samma svar som den första genom  

att interaktionen avgör vilken kunskap som ska genereras (Kvale 2009: 47-48). Valet av 

metod grundar sig i att uppsatsens avsikt som är att skapa förståelse för hur de granskande 

journalisterna upplever att granska bistånd.  

 

3.1.2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

 

Halvstrukturerade intervjuer 

Intervjuerna som genomförts har varit halvstrukturerade vilket betyder att teman valts ut för 

att skapa struktur vilka sedan har följts upp med ostrukturerade frågor (Kvale 2009:43). 

Intervjuerna har var varit öppna för sidospår och längre utläggningar hos de intervjuade men 

har hela tiden styrts och avslutats av den som ställer frågorna, forskaren (Kvale 2009:49). I 

genomförandet har specifika frågor fått mer utrymmer och nya frågor har också kommit under 

intervjuerna. Varje intervju har anpassats efter det som har dykt upp under intervjun eller efter 

vissa specifika frågor som varit mer intressant av hos någon av de intervjuade. 

Halvstrukturerade intervjuer tillåter att frågor och svar som utvecklas under intervjutillfället 

tas till vara. Om informanten kommer in på ett sidospår under intervjun finns friheten att 

under intervjun avgöra om det är tillräckligt relevant för att fördjupa sig i eller inte. På det 

sättet hämtas ny kunskap. Intervjun är ett specifikt professionellt samtal med en tydlig 

maktasymmetri (Kvale 2009:203). De intervjuade är anonyma på grund av att vissa saker och 

personer som diskuterats under intervjuerna är av känslig karaktär. De intervjuade benämns 

som informant A, informant B, och så vidare. Intervjuerna utfördes under december och 

januari 2012. Varje intervju tog mellan en och en halv timme och två timmar. Intervjuerna 

genomfördes på de intervjuades kontor eller i intervjupersonens hem. En av intervjuerna 

genomfördes på ett café. Den öppna förståelseformen hos den här typen av intervju ska 

sammanstråla med en medvetenhet om maktsituationen. Intervjusituationen och vad som ska 
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diskuteras har varit definierade. Intervjupersonerna, journalisterna har fått veta innan vilket 

ämne som ska diskuteras och vilka de huvudsakliga frågorna är. Intervjun är en enkelriktad 

och instrumentell dialog i meningen att intervjuaren ställer frågor och informanten svarar. 

Målet med intervjuerna har inte varit att skapa ett bra och trevligt samtal, intervjun syftar till 

att ge forskaren tillgång till den intervjuades beskrivningar och berättelser. Sammanhanget ger 

forskaren monopol på rätten att tolka det som informanterna har svarat (Kvale 2009: 49).  

Alla intervjuer spelades in med diktafon och transkriberades för största möjliga korrekthet i 

materialet (Kvale2009:202-203). 

Urval- granskande journalister 

Med ett strategiskt litet urval är syftet att samla in en större mängd data om varje analysenhet, 

kvalitativa data som kan berätta om hur just de intervjuade journalisterna uppfattar att granska 

bistånd.  

Urvalet av intervjuade journalister har gjorts strategiskt och grundar sig på om: A) 

journalisterna har bred erfarenhet av att kontinuerligt (olika tidsperioder) granska svensk 

bistånd och erfarenheternas omfattning, samt B) att de tillsammans representerade olika typer 

av media, där deras granskningar har blivit publicerade, i nyhetssammanhang, radio, tv, 

dagspress, internet och mindre tidskrifter och magasin. Det har inte funnits en uppsjö av 

journalister som kontinuerligt granskar bistånd, så fokus har legat på de som uppfyller 

kriterierna bäst i kombination med de som funnits tillgängliga för intervju. De som uppfyller 

kriterierna bäst, är de journalister som har mest erfarenhet av granskningar av bistånd, som 

använder sig av det granskande kritiska perspektivet och den granskade arbetsmetoden i störst 

utsträckning. Det går att hitta en del journalister inom svensk media som skrivit om bistånd 

någon enstaka gång vilket inte är intressant här. Inte heller är allt som skrivs inom bistånd 

intressant utan bara det som har det granskande kritiska perspektivet som arbetsmetod. För att 

hitta journalisterna som granskar bistånd har redaktioner, journalister och redaktörer 

kontaktats via mejl och telefon, på bland annat Dagens Nyheter, SR, SVT, TV4, Aftonbladet, 

Svenska Dagbladet. Dessa kontakter har i sin tur rekommenderat andra, mer lämpliga 

personer att kontakta vilket har lett till en bra överblick över vilka journalister som är mest 

lämpade för intervju. Dessutom har jag i syfte att hitta de rätta informanterna sökt i arkiv och 

på nätet. 

Totalt intervjuades fyra granskande journalister. De som valdes ut är de som har granskat 

bistånd i störst utsträckning och deras samlande erfarenhet utgör en gedigen grund för det som 

studien ska svara på. De utvalda journalisterna arbetar inte enbart med skrivna medier utan 

representerar ett bredd som inkluderar radio, tv, webb, större dagstidningar, mindre mer 

nischade medier och mindre tidskrifter. En av informanterna har gjort flera stora granskningar 

som publicerats i Dagens Nyheter. Dessa publicerades innan den tidsperiod som den 

kvantitativa studien täcker vilket jag medvetet valde.  
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De intervjuade journalisterna 

Informant A är frilansande journalist som har granskat biståndsfrågor sedan början på 90-talet 

och är den av informanterna som har mest erfarenhet av att granska bistånd. Samma 

informant står bakom flera stora uppmärksammade granskande reportage i Dagens Nyheter. 

Många anser att den här journalisten är Sveriges expert på biståndsgranskning. Enligt min 

research finns ingen annan journalist i landet som har lika bred och djup erfarenhet och 

förståelse för granskning av det svenska biståndet. Journalisten har mest arbetat med skrivna 

medier, dagstidningar. Informant B har gått i pension men har haft fast anställning hela sitt 

yrkesliv och gjort flera granskningar av bistånds, särskilt granskning av Sida, under flera års 

tid. Informant C har arbetat mest som frilans och har filmat och rest mycket i Afrika. Samma 

informant har även varit aktiv i debatten kring bistånd, Dagens Nyheters, Debatt. Informant D 

har haft olika tillfälliga anställningar och frilansat och har granskat bistånd i mindre 

utsträckning i relation till de övriga intervjuade.  

Analys av materialet 

Alla intervjuer är strukturerade efter samma intervjuguide. Teman har identifierades med 

utgångspunkt i frågeställningarna och syfte och har sedan utvecklats i intervjuguiden (se 

bilaga1). Teman och underteman valts ut för att representera materialets mest relevanta delar. 

I analysen har de teman som är mest centrala för frågeställningarna och syftet separerats från 

den överflödiga informationen och sammanfattats. Informanternas uttalanden har kartlagts 

med hjälp av transkriberingarna för att söka efter mönster i de intervjuades uttalanden (Kvale 

2009: 212). Kartläggningen av dessa uttalanden visade att det fanns mönster i informanternas 

svar, vilka sammanfattas i analysen.  Huvudinnebörden i det som yttrats har formulerats om 

med andra ord och beskrivs och diskuteras i analysen. Med hjälp av meningskoncentrering 

har intervjupersonernas yttranden koncentrerats ner i kortare formuleringar för att visa på de 

mönster som finns i materialet (Kvale 2009: 212). Samtliga teman, intervjufrågor och citat har 

valts ut för att söka representativitet, de mönster och tendenser som kan sägas representera de 

intervjuade journalisternas åsikter och uppfattningar inom ämnet. 

 

3.2 KVANTITATIV METOD 

 

För att studera hur många granskningar som publiceras under en viss tidsperiod har jag valt en 

kvantitativ metod. Undersökningen i Dagens Nyheter ska fokusera på ett större 

sannolikhetsurval, för att få kvantifierbara data och statistisk generalisering. Det som ska 

studeras, granskningar av bistånd, ska avgränsas och mätas. Viktiga begrepp inom metoden 

är; objektivitet, systematik, kvantitet och manifest innehåll. Objektivitet i den här meningen 

har att göra med replikerbarhet, det vill säga, att analysen av ett visst innehåll ska vara 

oberoende oavsett vilken forskare som utför den. Även om olika forskare utför samma studie 

så borde de komma fram till samma resultat. Detta förutsätter bland annat ett väl definierat 

undersökningsobjekt och analysschema. Systematik är en förutsättning för objektivitet 
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eftersom analysens tillvägagångsätt och genomförande måste vara väl definierat. Kvantitet 

har att göra med att variablerna som ingår i analysschemat ska kunna mätas kvantitativt, de 

ska kunna omvandlas till termer av omfång och frekvens och genom det utformas till 

statistiska samband. Manifest innehåll har att göra med första punkten, objektivitet. Analysen 

ska genomföras på det i innehållet som går att utläsa för varje iakttagare, det ska vara klart för 

alla iakttagare vad som ska mätas eller analyseras.  

Urval- Dagens Nyheter 

Motiveringen till valet av Dagens Nyheter grundar sig på att Dagens Nyheter når tillräckligt 

stor grupp människor i samhället för att kunna sägas vara ett exempel på journalistiken i 

samhället. I urvalet har jag sökt representativitet, Dagens Nyheters papperstidning läses av 

793 100 personer mellan 15 och 79 år och DN.se har cirka 1,5 miljoner unika webbläsare 

varje vecka.  Dagens Nyheter är landets största annonsmedium inom tryckta tidningar. 

Dagens Nyheter ingår i Bonnierkoncernen. 

 

3.2.1  TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

 

Åren innan den utvalda perioden 2008.01.01- 2011.12.31, har Dagens Nyheter publicerat 

större uppmärksammade granskningar av bistånd. Undersökningen ska svara på hur det ser ut 

åren efter det. Undersökningen genomfördes under 2012. Den sökmotor som använts är 

Mediearkivet. De sökord som använts är: granska bistånd, DN granskar, bistånd, 

internationellt bistånd, biståndsminister, biståndspolitik, biståndsfrågor, grävande, 

granskande, undersökande journalistik, utveckling, Sida, biståndsbudget. Dessa ord har 

använts i olika kombinationer och alla dessa kombinationer har i sin tur kombinerats med 

”OR” och ”AND”, bland annat, för att försäkra mig om att jag inte missar något. Definitionen 

på och kriterierna för vad som här anses vara granskande journalistik är de sex kriterier som 

presenteras i teoridelen (se kapitel två). 

Det går att söka på vissa delar i tidningen. Vissa sektioner, som debattartiklar eller ledare. 

Genom att söka på ”debatt” och ett ämne kommer det upp debattartiklar om just det ämnet. 

För att hitta granskningar av bistånd går det inte att söka på vissa sektioner eftersom det är 

osäkert vart i tidningen de skulle placeras vid publicering vilket gör att jag har sökt på allt 

som har med bistånd att göra under den valda tidsperioden. Det här sättet har inte varit 

optimalt att söka på då det innebär att jag varit tvungen att titta på allt som överhuvudtaget 

nämner ordet bistånd. Ett problem i detta har varit att socialbidrag också kallas för 

ekonomiskt bistånd, vilket gör att jag har ägnat mycket tid till att gå igenom material som inte 

direkt gav något resultat, alltså granskningar. Dock har det här sättet att söka på gett mig en 

bra överblick över vad som publiceras i tidningen, överhuvudtaget, som har med bistånd att 

göra. En översiktlig kartläggning diskuterar det som publiceras som har med bistånd att göra 

men som inte är granskningar, i Dagens Nyheter under de undersökta åren. Detta material har 

inte sammanställts eller analyserats i sig utan syftet är att kunna säga något generellt om det.  
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4. ANALYS  
 

För att strukturera analysen och svara på de satta frågeställningarna har tre teman identifierats, 

Bistånd som granskningsämne, Konsekvenser av att granska bistånd, Debatt istället för 

granskning. Dessa teman sammanfattar hela arbetet med de två undersökningarna och den 

översiktliga kartläggning som gjorts.  

4.1 BISTÅND SOM GRANSKNINGSÄMNE 
 

Resultatet från intervjuerna visar att journalisterna uppfattar bistånd som ett viktigt område att 

granska. Det är framförallt det faktum att det handlar om så mycket pengar och inte vilka 

pengar som helst utan skattebetalarnas/medborgarnas pengar, som gör att det är viktigt att 

granska. Enligt de intervjuade finns det också ett intresse hos läsare/lyssnare/tittare av att ta 

del av granskningar av bistånd. Det svenska biståndet utgör en stor del av den svenska 

inrikes- och utrikespolitiken, de politiska besluten bakom biståndet får inte bara konsekvenser 

för landet som tar emot pengarna, det är också en fråga för de som finansierar biståndet, både 

biståndsgivare och biståndstagare blir drabbade om det finns missförhållanden,    

Till de mer positiva förutsättningarna som identifieras hör att många av de källor som de 

intervjuade använder sig av är lättillgängliga. Journalisterna samlar information från svenska 

myndigheter vilka lyder under offentlighetsprincipen och alltså ska lämna ut information och 

material i möjligaste mån. Informanterna svar visar att det finns mycket användbart material i 

de rapporter, utredningar och utvärderingar som finns tillgängliga på svenska myndigheter 

och hos nationella och internationella organisationer. De intervjuades samlade uppfattning är 

att journalister i allmänhet inte tar del av det material som finns tillgängligt men det finns 

mycket material och bra källor. Tidigare fanns inte lika mycket material om bistånd med 

kritiskt vinkel, stor del av materialet kom från biståndsorganisationerna som själva ansvarar 

för biståndsverksamheten och förmedlar bistånd. Men det har förändrats, nu finns många 

utredningar och rapporter som journalister generellt sätt inte läser. Informanterna lyfter fram 

att det finns organisationer, institutioner och många enskilda konsulter som har som uppdrag 

att granska biståndet, och att redovisa sina granskningar. Dessa utgör en viktig källa för 

information för den granskande journalisten. Sida är en naturlig källa för information för den 

som ska granska bistånd. Samtliga intervjuade svarade att det är lätt att få information från 

Sida. Tre av de intervjuade journalisterna har blivit kontaktade av medarbetare på Sida och 

fått hemliga dokument hemskickat till sig, för att de vill att något på Sida ska granskas. Detta 

är något som i den här analysen tolkas som en positiv förutsättning för granskning av bistånd 

då källor som läcker inifrån räknas till det som i högsta grad gynnar granskning. Källor inifrån 

som skickar hemliga dokument tolkas som en positiv förutsättning. 
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”Just nu är det ju ett intressant läge för att nu för att det händer så mycket i 

biståndspolitiken, det stormar så mycket och det är så många som är väldigt 

missnöjda, både på UD och på Sida. Så det gör att det läcker väldigt bra 

faktiskt.” (Respondent A) 

UD är också en naturlig källa för den som granskar bistånd men till skillnad från Sida utgör 

UD snarare ett problem ur ett granskande perspektiv. Enligt samtliga intervjuade är bristen på 

insyn på UD ett stort bekymmer, det är svårt att få information överhuvudtaget och ofta tar 

det mycket lång tid. Stor del av uppgifterna och informationen som journalisterna ber om 

lämnas inte ut med hänvisning till sekretess. En av journalisternas menar att sekretessen på 

UD är slentrianmässig och onödig i många fall.  

Att granska bistånd skiljer sig inte från andra ämnen men är kanske lite mer komplext. 

Samtliga journalister var överens om att det är samma principer som styr granskningar av 

bistånd som granskningar av andra ämnen. Journalisterna organiserar sitt arbete på samma 

sätt, vilket till exempel innebär att de arbetar parallellt med flera olika jobb och granskningar 

samtidigt. Granskningar tar tid och resurser, vilket är en generell regel för all typ av 

journalistisk granskning. Men ämnet bistånd rymmer en viss komplexitet. Informanternas svar 

visar att de upplever att biståndet möjligtvis är lite svårare än andra ämnen, dels på grund av 

att biståndet har en nationell och en internationell dimension att ta hänsyn till. Effekterna av 

biståndet blir synliga i mottagarlandet. Det tar tid att förstå sig på hur biståndet fördelas och 

hur olika internationella samarbeten mellan olika aktörer fungerar. Cirka hälften av biståndet 

fördelas av UD och andra delen genom Sida. När pengarna har passerat dessa två 

myndigheter fördelas det sedan vidare till en rad stora och små organisationer och företag ute 

i världen. Möjligheten till insyn, granskning och information varierar kraftigt beroende på 

vilka och hur många aktörer som är inblandade.  

En annan faktor som här räknas som en negativ förutsättning för att granska bistånd är att det 

ibland är svårt att spåra det svenska stödet. När det är flera samarbetspartners inblandade eller 

handlar om pengar som går till eller via mellanstatliga organisationer. Trots att de stora, till 

exempel FN och Världsbanken, har bra intern revision så kan det vara mycket svårt att få 

information om hur de svenska skattepengarna används. När det är riskkapitalbolag som 

förmedlar biståndspengar kan det vara svårt att granska med tanke på bristen på insyn. 

Riskkapitalbolag som förmedlar bistånd har inte alls samma krav på sig när det gäller insyn 

och oberoende granskning av den egna verksamheten. Swedfund är bara ett exempel på bolag 

som förmedlat bistånd under tvivelaktiga former och varit iblandade i skandaler inom 

biståndspolitiken och i media. Riskkapitalbolag lyder till exempel inte under 

offentlighetsprincipen som svenska myndigheter, och är överhuvudtaget svåra att granska.  

Granskning i sig, oavsett ämne tar mycket tid och resurser. En av informanterna har haft som 

uppdrag att bevaka biståndsfrågor för en nischad tidning, Omvärlden, som är Sidas tidning för 

biståndsfrågor. Genom att ha möjligheten att bevaka frågorna kontinuerligt (för 

uppdragsgivare) var det lättare att göra granskningar av samma ämne och frågor. Det blir en 

del gratisjobb emellanåt. Journalisten menar att det är en konsekvens av att göra den här typen 
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av kontroversiella jobb, det tar tid, man måste hålla på till man vet att man har rätt helt enkelt. 

Ett eget intresse hos de granskande journalisterna visar sig vara avgörande för att det ska bli 

några granskningar alls. Alla intervjuade journalister berättar att de granskningar som de har 

gjort har blivit till för att de själva har varit intresserade av ämnet och tycker att det är viktigt. 

Här finns inte någon skillnad mellan de som varit frilans och de som haft fast eller tillfälliga 

anställningar. Granskningarna skulle inte ha blivit gjorda om det inte var för journalisternas 

eget intresse och uppfattning om att det är viktiga frågor att granska. Samtliga svarade att de 

upplever att det inte finns så många journalister som är intresserade av biståndsrelaterade 

frågor och att det i allmänhet uppfattas som ett kontroversiellt och känsligt ämne.  

”Den typen av systemkritik den är inte särskilt många människor uppdaterade 

på och kunnig om och inte heller kanske så intresserade av. Därför att det finns 

mycket annat som talar i motsatt riktning, nämligen det här behovet av att få 

känna sig lite god och ädel, och man vill inte störa det där för mycket för det 

blir så jävla komplicerat om man ska börja erkänna att våra biståndspengar 

ställer till problem. Och jag märker att det inte är så många journalister som är 

intresserade av det här heller.” (Informant C)  

Det blir ofta ett efterspel där journalisten får en hel del motstånd och människor emot sig.  

”Man får ju hela den där biståndsindustrin emot sig, hela lobbyn. Frivilliga 

organisationer, hela gänget får man emot sig.” (Informant B) 

De intervjuade journalisterna uppfattar att många redaktörer ser bistånd om något känsligt och 

obekvämt. Det finns också en större aggressivitet i de här frågorna. Vissa aktörer lägger 

resurser och tid på att motbevisa vad granskningen kommit fram till. Och många redaktörer 

tycker att det är besvärande, enligt de intervjuade. 

”De har ju skrivit motrapporter, företaget har publicerat svar på aktivisters 

rapporter, företaget skickade en skrivelse där de gick igenom mina reportage, 

line-by-line. Som de skicka de till ledningen på Sveriges Radio. Där de gick på 

mig personligen, beskrev mig som en otrevlig och oseriös reporter. Det är 

viktigt att man känner att man får stöd, för man måste ju ändå räkna med en 

reaktion. Sen måste man ju tåla mot-granskning.” (Respondent D) 

”Det är för obekvämt. De får obehagliga samtal från de här som ändå betraktas 

som goda människor. De tycker att det är för besvärligt.” (Respondent B) 

De intervjuade journalisterna svarade att de uppfattar att det finns en generell föreställning om 

att bistånd är något gott och ädelt och att de som ger bistånd därmed också är goda.  

”Jo men det är ju det här att du får väldigt mycket människor emot sig. De här 

så kallade goda människorna. Det är ju också konkurrens mellan 

biståndsorganisationerna. Det är väldigt känsligt. Det är ju goda människor 

som håller på med det här och goda människor de ställer ju inte till det. Det är 
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inga gangstrar utan det är goda människor. Så… Det är väldigt känsligt. Varför 

ska de granska oss, vi är ju goda! (Respondent B) 

De intervjuade lyfter fram att bistånd är ett område som förtjänar bättre bevakning. 

Biståndsfrågor och biståndspolitik är ett områden som inte granskas i någon större 

utsträckning i svenska medier.  

”Jag tycker inte att det har granskats… hade jag liksom varit någon 

kulturjournalist, liksom, den där lilla lilla kulturbudgeten, den granskas något 

helt otroligt liksom. Varje gång som det kommer någon rapport om kulturen, så 

är det långa, liksom, jätte jobbiga artiklar i alla tidningar. Medan biståndet som 

handlar om 30 miljarder om året är nästan obevakat, från medias sida.” 

(Respondent A) 

En informant säger att det är svårare nu än för några år sedan att sälja granskningar av bistånd 

till större dagspress och därför är publiceringsmöjligheterna mer begränsade. Tidigare var 

Dagens Nyheter en kontinuerlig uppdragsgivare som köpte granskningar av bistånd. 

Journalisten säger att Dagens Nyheter inte längre har pengar till granskningar av bistånd. 

”Vi har en så svår mediesituation nu också. Dagstidningar har ju så himla ont 

om pengar, de kan ju aldrig betala för någonting. Det gjorde de ju förut, jag har 

sålt jättemycket biståndsrelaterat till DN exempel, på tjugohundratalet, början 

på tjugohundratalet, det är ingen idé längre. De har inte de resurserna längre. 

De måste vara så breda så det måste vara någonting som är väldigt väldigt 

allmänt.”(Respondent A) 

Fyra informanter svarade att det är kostnadskrävande att granska något med så stort 

geografiskt avstånd. Samtliga informanter svarade att det går att granska bistånd utan att resa 

men att det beror på vad man är ute efter, vad som ska granskas. En av informanterna lyfte 

fram att det ofta är nödvändigt att resa för att verkligen kunna förstå och därmed också 

granska, men framhöll också att det finns mycket att granska inom biståndet i Sverige också. 

Det går att granska bistånd utan resa men för att kunna granska på djupet är det nödvändigt att 

resa. Ett av argumenten är att även om det är långt att resa till mottagarlandet som tar emot 

biståndet så tas många av de viktiga besluten fortfarande här i Sverige. Det är härifrån som 

politiken och byråkratin administreras. Ett exempel är ambassader, ambassaderna i 

mottagarlandet är svenska myndigheter och lyder under offentlighetsprincipen och ska i 

möjligaste mån lämna ut information enligt principerna om offentlighet. Ambassader utgör en 

viktig källa för information.  

Analys  

Analysen inleds med en sammanfattning av det som här tolkas som negativa förutsättningar 

för att granska bistånd och avslutas med en sammanfattning av de aspekter som tolkas som 

positiva förutsättningar. 
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Figur 1. Negativa förutsättningar vilka inte gynnar granskning av bistånd 
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att granska. Samma dag som en av intervjuerna görs har KU (Konstitutionsutskottet) starkt 

kritiserat UD för att de inte längre diarieför och generellt för bristen på insyn (se bilaga 2)
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rimmar illa med bristen på insyn på UD. Samma argument gäller andra gemensamt 

finansierade verksamheter som skola, vård och omsorg till exempel. Just att det är 

skattebetalarnas pengar gör frågan ännu mer väsentlig ur ett normativt journalistiskt 

perspektiv. Biståndet upptar en stor del av hela statens och samhällets finanser. Journalistiken 

ska granska makten och i förlängningen hur politikerna sköter sitt uppdrag (Nord & 

Strömbäck 2010:5). 

Redaktörer undviker området bistånd för att det är ett känsligt och obekvämt ämne. Det finns 

en hel apparat av aktörer som engagerar sig i granskningar av bistånd. Efterspelet som följer 

publicering av granskningar av bistånd är något som chefredaktörerna värjer sig emot, enligt 

de intervjuade journalisterna. Det här är något som tolkas som en negativ förutsättning, det 

gynnar inte granskning. Men samtidigt blir de få journalister som granskar ämnet bistånd 

kontaktade av medarbetare på myndigheten för bistånd (Sida) som vill att journalister ska 

granska verksamheten, granska direktiven och utförandet av den svenska biståndspolitiken. 

Källor som berättar hur det är inifrån är bra källor. Detta tolka som en positiv förutsättning för 

granskning. Det är inte bara medborgare/skattebetalarna som är intresserade av granskningar 

av bistånd. Det finns alltså ett intresse för granskningar, både hos medarbetare på Sida som är 

de som ska genomföra biståndspolitiken, och hos läsare/lyssnare/tittare. Medierna själva 

verkar dock inte vara intresserade av att granska bistånd. Enligt de intervjuade finns det inte 

så många journalister som intresserar sig för ämnet, vilket kan vara en anledning till att 

biståndet inte granskas i högre utsträckning. Att granska bistånd är kontroversiellt och 

känsligt och de enskilda journalisternas eget intresse är avgörande för att det ska bli några 

granskningar alls. Som granskare av makten i samhället går det inte att ducka för de svåra 

frågorna.  

Som granskare av de inflytelserika går det inte att säga att frågan är för komplex och känslig 

för oss. Vem ska då granska makten åt oss röstande skattebetalande medborgare? Det finns 

ingen annan aktör i samhället som fyller samma demokratiska funktion som mediernas 

funktion att granska makten (Strömbäck 2003:17). Genom den granskande journalistiken 

frånvaro upprätthålls vissa allmänna uppfattningar om biståndet. Det finns ett visst mått av 

godhet kring det svenska biståndet och det är också den bilden av det svenska biståndet som 

sprids. På Sidas hemsida finns en funktion som heter Tidsomvandlaren. Genom den här 

funktionen uppmanas besökaren att fylla i hur mycket tid vi lägger på olika saker i vardagen. 

Hur mycket tid vi lägger på att titta på tv-serier, sova eller att åka till jobbet. Tidsomvandlaren 

räknar sedan ut hur mycket varje enskild skattebetalare har samlat in och bidrar med till 

biståndsbudgeten, under den tiden vi joggar eller tittar på tv-serier. Poängen med funktionen 

måste vara att vi som skattebetalare ska känna oss duktiga när vi räknar ut hur mycket vi 

bidrar med, 10 kr om dagen per skattebetalare. Ingen annan myndighet i samhället har samma 

approach. Försäkringskassan eller Socialstyrelsen skryter inte med hur stor del av deras 

verksamhet varje enskild skattebetalare är med och betalar för. Min tolkning är att det finns en 

viss godhet som omger det svenska biståndet och genom att det granskas i så liten 

utsträckning förmedlas en bild av svenskt bistånd som något ädelt som omgärdats av godhet, 

och det är svår och känslig att diskutera eller ifrågasätta denna bild. Makten granskas inte utan 
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istället får maktens eget budskap spridning genom medierna (Wahl-Jorgensen & Hanitzsch 

2009:240). 

Generellt sett är det svårare nu än för några år sedan att sälja in granskningar av bistånd till 

större dagspress. Publiceringsmöjligheterna inom dagspress för granskningar av bistånd har 

alltså minskat. Det här kan ha att göra med den allmänna resursbrist och 

personalnedskärningar som kännetecknar läget för journalistiken som produceras i Sverige 

idag. Granskningar oavsett vilket ämne det gäller är resurskrävande arbete. Om det råder 

resursbrist finns det goda skäl att tro att den granskande journalistiken i stort är den som får 

stå tillbaka i ett sådant läge. Journalistiken som produceras är beroende av villkoren och 

omständigheterna inom vilken den verkar (Wahl-Jorgensen & Hanitzsch 2009: 148).  Det är 

kostnadskrävande att resa vilket kan vara en av anledningarna till att inte bistånd granskas 

mer. Men det geografiska avståndet till de verksamheter som finansieras med bistånd behöver 

inte vara ett hinder. Det går att granska bistånd utan att resa, men om man vill granska på 

djupet är det ofta nödvändigt att resa. Det är viktigt att få en förståelse för hur biståndet 

fungerar i mottagarländer. 

Något som här tolkas som en positiv förutsättning är att det finns lättillgängliga källor samt en 

hel del organisationer, institutioner och privata konsulter som har till uppgift just att granska 

bistånd. Det finns mycket användbart material i de rapporter, utredningar och utvärderingar 

som finns tillgängliga på svenska myndigheter och hos organisationer. Sida uppfattas av de 

intervjuade som en relativt lättillgänglig källa för information. 

 

Figur 2. Positiva förutsättningar vilka gynnar granskning av bistånd 
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4.2 KONSEKVENSER AV ATT GRANSKA BISTÅND 

 

Resultatet från undersökningen visar att granskningar av bistånd är journalistik som får 

konsekvenser. Många granskningar som görs leder ofta till att politiken förändras. Exempel 

på påverkan på de politiska besluten är nedläggning av projekt, stopp i utbetalningar till 

mottagarländer/projekt och att granskningen ofta leder till debatt inom ämnet. 

”Eller som en grej som jag gjorde. Och nu kan man se liksom att, det var också 

bristen på transparangs, det är nästan omöjligt att få information om de här, det 

var till exempel Swedfund som är det här stora riskkapitalbolaget. Det gick inte 

att få insyn, så det handlade också om, det var en granskning av vilka 

möjligheter som fanns för att ta del av vad de gjorde. Och efter det har de 

öppnat upp nästan allt det här och nu gör de utvärderingar utav flera av de här 

grejerna som vi granskade. Så det händer saker. Det är meningen liksom.” 

(Respondent A) 

Granskningarna av biståndet har lett till att det har blivit en debatt kring de här frågorna och 

att Sida har öppnats upp mer på flera olika sätt. 

”Jo, det har bombsäkert medverkat till att det har blivit debatt i de här 

frågorna, det har bombsäkert medverkat till att Sida har öppnat sig, dragit 

igång en visselblåsarfunktion, en antikorruptionsenhet.” (Respondent B) 

Granskningar har också satt press på riskkapitalbolagen, regeringen, biståndsministern och 

uppmärksammat olika aspekter av det politiska arbetet kring biståndet.  

En sak som har hänt är ju att det har blivit fokus på Swedfunds verksamhet för 

det hade ju inte alls varit förut. Det hade ju inte uppmärksammats alls vad de 

gör, och den här regeringen har ju pekat ut den typen av biståndsuppdrag som 

extra, ja, det ligger den här biståndsministern väldigt varmt om hjärtat, att 

knyta ihop näringsliv och bistånd. Det satte ljuset på det politiska projektet, att 

företagandet ger välstånd.” (Respondent D) 

Samtliga intervjuade säger att konsekvenserna efter en granskning beror på hur stort 

genomslag granskningen fick. En informant lyfter fram att publicering ofta får konsekvenser, 

ibland syns de direkt, men ibland tar det längre tid. Antingen väntar de med att reagera, eller 

så kanske de vidtar åtgärder men väntar med att gå ut med det för att det inte ska framgå att 

det var på grund av granskningen. Samma informant har även sålt in stora uppmärksammade 

granskningar av bistånd till Dagens Nyheter. Flera granskningar har fått stora konsekvenser i 

form av påverkan på inom den svenska politiken. 

”Ofta leder det ju till att politiken förändras. Som en grej jag gjorde. Gunilla 

Carlsson hade infört ett hemligt projekt, bundet biståndsprojekt på UD. Hon 
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hade gjort det i smyg utan att det fanns något regeringsbeslut och så där. Det 

var jättesvårt att upptäcka. Men då hade… allting var helt osmakligt. Hon hade 

liksom gett en jävla massa pengar till en minister i Lesotho. Lesotho är ett grymt 

korrupt land. Den här ministern var anklagad för korruption i flera fall, han var 

någon slags infrastrukturminister. Och så skulle han på något sätt betala ut 

pengarna till något svenskt bolag, det hela var bara så snuskigt. Och då, 

stoppade de det dagen efter att jag avslöjade det. De bara lade ner hela 

projektet.” (Respondent A) 

En nyckelfråga här är vilken typ av granskningar som uppdragsgivare är intresserade av. 

Samtliga intervjuade svarade att medierna/uppdragsgivarna är intresserade av enkla skandaler 

som är lätta att sälja och lätta att förstå. Mer komplicerade resonemang är svårare att få 

intresse för. 

”Det som kan väcka intresse är när någon journalist uppmärksammar att x 

antal miljoner till ett speciellt projekt någonstans har försnillats och det skulle 

gå till brunnar men det gick till ministerns nya Land Cruiser. Den där typen av 

enskildheter, det kan ofta skapa ganska stora rubriker.” (Respondent C) 

”Jag menar, det är tacksamt att granska biståndet och säga, de här pengarna 

försvann, den typen av avslöjanden, de är ganska enkla och de förstår alla 

liksom… Men det är ju mycket svårare att förstå att här betalade Sverige 10 

miljoner till någonting som inte ledde till någon utveckling. Det är ju mycket 

allvarligare egentligen än att det försvinner tusen kronor någonstans. Det är 

mycket svårare att försöka få genomslag för den typen av nyheter… Medierna 

är alltid intresserade av, alltså jag tillhör ju medierna själv, men de är alltid 

intresserade av enkla saker, som är enkla att berätta. Enkla skandaler, 

vårdbolaget Carema, det är enkel skandal om onda kapitalister som suger ut de 

fattiga pensionerna liksom.” (Respondent A) 

 

Analys 

Den granskande journalistiken har växt fram ur ett större sammanhang, den har en historia, 

den har sina rötter i tankegångar som har att göra med större frågor om hur hela samhället 

borde vara organiserat och hur det borde fungera (Wahl-Jorgensen & Hanitzsch 2009:237). 

Den granskande journalistiken handlar om medborgarnas rätt till tillförlitlig information, så 

att de kan fatta informerande beslut baserade på politiskt kunskap och medvetenhet. När 

medborgarna är politiskt aktiva och utövar sina rättigheter och skyldigheter som medborgare, 

som att gå och rösta till exempel, då spelar journalistiken en viktig roll när det gäller att 

informera medborgarna om hur makthavare har skött sina uppdrag. Journalistiken utgör en 

fundamental funktion i formandet av medborgarnas/tittarnas/läsarnas och lyssnarnas 

uppfattning om samhället, politiken och omvärlden.  Media/journalistiken har genom sin 

unika beskrivningsmakt ett stort ansvar i beskrivandet av det som vi 
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medborgare/skattebetalare/tittare/läsare/lyssnare inte kan ta del av själva i vår egen direkta 

fysiska omgivning, som vi tar del av via media, det som Lippman kallar pseudoverklighet 

(Lippman1922:4).  

De politiska besluten påverkas och förändras som resultat av granskningarna. Detta kan tolkas 

som att granskningar av bistånd är viktig journalistik. Det är journalistik som i grunden 

förändrar förutsättningarna för just biståndet genom att påverka de politiska besluten. Idéerna 

om journalistikens roll i ett demokratiskt samhälle har att göra med att en av journalistikens 

”tre demokratiska uppgifter”, nämligen att media ska granska de inflytelserika i samhället 

(Nord & Strömbäck, 2010:5). Journalistiken ska granska makten och politiken, på 

medborgarnas uppdrag. Resultatet visar att de granskningar som görs är den typen av 

journalistik som får konsekvenser som leder till förändring och påverkar de politiska besluten. 

Därmed går det att säga att journalistiken uppfyller sin funktion när det gäller en del av de 

granskningar som görs, enligt informanterna svar på frågan om vilka konsekvenser 

granskningarna får.  

Det här betyder att de granskningar som görs, när media väl granskar, är journalistik som 

fyller den demokratiska funktionen som granskare men de granskningar som görs är beroende 

av journalisternas eget intresse för ämnet.  

 

4.3 DEBATTEN ISTÄLLET FÖR GRANSKNING 

 

Granskades biståndsfrågor i Dagens Nyheter under perioden 2008.01.01- 2011.12.31? Den 

kvantitativa undersökningen gav ett tydligt nekande svar och granskningarna har lyst med sin 

frånvaro. Materialet som skulle analyseras var granskningar av bistånd. Resultatet från 

studien visar att inga granskningar har publicerats. En översiktlig kartläggning av materialet i 

Dagens Nyheter visar att det som publiceras som har med bistånd att göra i huvudsak är 

notiser, debattartiklar och ledare. I notiserna som handlar om bistånd får läsaren ta del av 

komprimerad information som ofta har ett ekonomiskt perspektiv. Information är inte av 

beskrivande karaktär, det ges inte utrymme för något sammanhang som skapar förståelse för 

det som diskuteras. Debattartiklarna och ledarsidorna som diskuterar biståndsfrågor rör sig 

ofta om någon specifik fråga eller händelse, taget ur ett annat sammanhang. Det är enskilda 

och personlig åsikter som lyfts fram. Ofta handlar det om uttalanden från biståndsministern.  

Resultatet från den översiktliga kartläggningen i Dagens Nyheter korresponderar med 

resultatet från intervjuerna. De granskande journalisterna identifierade några aktörer som de 

mest aktiva inom debatten om bistånd. Dessa är frivilligorganisationerna som är engagerade 

för att de vill ha mer pengar till sina verksamheter, enligt de intervjuade journalisterna, 

biståndsministern som ställs till svars för något uttalande och organisationer eller experter 

som till exempel har skrivit en rapport som har med biståndsfrågor att göra. En annan viktig 

aktör i debatten de senaste åren, enligt tre av informanterna, är tankesmedjan Timbro som 

finansieras av stiftelsen Fritt Näringsliv. På frågan om det finns någon tydlig skiljelinje 
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mellan innan, när dagspress var intresserade av granskningar av bistånd, och senare när det 

har varit svårare, blev svaret att det faktiskt finns en tydlig skiljelinje. 

”Debatten har exploderat de senaste åren men den riktiga granskningen har ju 

försvunnit på något sätt, så skulle jag säga. Nu är det fritt fram för alla 

populister liksom som vill vinna politiska poänger på att prata illa om bistånd. 

Det är verkligen inte så enkelt. Man kan ju se att, sedan Timbro de drog igång 

någon slags kampanj, kan det varit fyra fem år sedan, det vara extremt… syftet 

var liksom att misskreditera biståndet. Det skulle de nog inte förneka själva 

heller om du frågade.”(Respondent A) 

Resultatet visar att journalisterna upplever att de riktigt viktiga frågorna inte kommer upp i 

den allmänna debatten om bistånd och att debatten om bistånd ofta har ett ekonomiskt 

perspektiv.  

 

Analys 

Den här uppsatsen visar på en tendens mot att granskningarna minskar och debattartiklar, 

ledarsidor och komprimerad information som notiser får vara de huvudsakliga 

formaten/kanalerna för information om bistånd. Dagens Nyheters läsare får ta del av enskilda 

personers åsikter om bistånd eller kort komprimerad information som ofta har ett ekonomiskt 

och redovisande perspektiv.  

Studien i Dagens Nyheter visar att journalistiken inte uppfyller de demokratiska uppgifterna 

som de normativa förväntningarna i teorin ställer på journalistiken. De demokratiska 

uppgifterna som åligger journalistiken innebär att förse medborgarna med information så att 

de fritt och självständigt kan ta ställning i samhällsfrågor. För att medborgarna ska kunna göra 

det, måste medierna granska makten och inte bara låta makten röster höras i debatten (Nord & 

Strömbäck, 2010:5). Resultatet från intervjuerna visar också att de som är aktiva i debatten 

oftast har egna intressen, vilket leder till att information som läsarna får ta del av är allt annat 

än granskande, kunskapsbringande eller informerande. Journalistiken fyller inte sin funktion i 

en demokrati när informationen om biståndet reduceras ner till enskilda åsikter. När makten 

inte granskas brister journalistiken i ett av sina viktigaste uppdrag (Strömbäck 2003:4), 

(Wahl-Jorgensen & Hanitzsch, 2009:238). 

Debatten kring biståndet har kommit igång de senaste åren men granskningen av biståndet har 

minskat. Det empiriska materialet från både den kvalitativa och den kvantitativa 

undersökningen stödjer det påståendet. När det gäller Dagen Nyheter går det att se ett 

samband mellan de åren som den kvantitativa undersökningen i Dagens Nyheter undersöker 

(2008.01.01- 2011.12.31) och resultatet från intervjuerna. Informanten som själv haft Dagens 

Nyheter som uppdragsgivare, där tidningen köpte in frilansmaterial som var granskningar av 

bistånd, svarar att för fyra- fem år sedan blev det liv debatten och vid samma tidpunkt 

försvann den riktiga granskningen av biståndet. Eftersom intervjun gjordes 2012 ligger fyra- 
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fem år tillbaka i tiden runt år 2008. Resultatet från undersökningen i Dagens Nyheter 

korresponderar alltså med resultatet från intervjuerna. Innan 2008 publicerade Dagens 

Nyheter granskningar av bistånd. Det finns en brytpunkt runt år 2008. Efter 2008 har debatten 

om bistånd varit aktiv medan granskningen uteblivit. Den översiktliga kartläggningen visar att 

ämnet bistånd numera dyker upp på debattsidorna. Min tolkning av blir att 

läsare/medborgare/skattebetalare, läsare av Dagens Nyheter, får ta del av enskilda individers 

åsikter om bistånd. Resultatet från intervjuerna visar också att de som är aktiva i debatten 

oftast har egna intressen. Journalistiken fyller inte sin funktion i en demokrati när 

informationen om biståndet reduceras ner till enskilda åsikter. Om läsarna bara får ta del av 

enskilda individers åsikter går det inte att bilda sig en kunskapsbaserad medvetenhet om det 

svenska biståndet. På debattsidorna får vi inte veta hur beslutsprocesserna verkligen har sett 

ut. Vi får inte heller veta något om eventuella missförhållanden eller korruption inom 

området. Poängen med granskning är att läsarna/medborgarna ska få veta vad som händer 

bakom kulisserna, inte det som makten själv presenterar. 

Dagspressen har dåligt med resurser och debatt är mycket billigare än granskning. En av de 

viktigaste slutsatserna är att när de kalla ekonomiska krisvindarna sveper över redaktionerna 

betalar man för debatt men inte för granskning. Min tolkning är att bristen på ekonomiska 

resurser och den allmänna uppfattningen om bistånd som kontroversiellt och känsligt leder till 

att bistånd inte granskas. Läsarna får ingen annan information om bistånd än den som de 

enskilda aktörerna, som ofta har egna intressen av att vara framme i debatten, ger uttryck för. 

Genom att biståndet inte granskas är läsarna utelämnade till de enskilda åsikterna på 

debattsidorna, där de viktiga frågorna lyser med sin frånvaro enligt de intervjuade granskande 

journalisterna. Den granskande funktionen hos journalistiken är i högsta grad av fråga om 

demokrati. För vad blir konsekvenserna när journalistiken brister i sitt uppdrag? Makten 

granskas inte och olika politiska övertygelser och ekonomiska intressen får fritt spelrum i 

debatten. Det här leder till att medborgarnas möjlighet till att skapa sig en kunskapsbaserad 

medvetenhet, när det gäller politiken och samhällsfrågor i övrigt, uteblir. Ämnet bistånd 

reduceras till enskilda individers personliga åsikter. Biståndsministern och andra aktörer med 

egna intressen får uttala sig och formulera sig fritt på debattsidorna. Makten riskerar inget 

eftersom de inte blir granskade utan använder istället media som en megafon för sina egna 

budskap. Chomsky och Herman (1989) menar att journalistiken upprätthåller illusioner som 

den styrande makten är beroende av för att kunna fortsätta sitta kvar vid makten. Till motsats 

från att kritiskt granska den istället (Wahl-Jorgensen & Hanitzsch, 2009:241). 
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5. SLUTSATSER  
 

5.1 De viktigaste slutsatserna 

 Den här uppsatsen visar på en tendens mot att granskningarna minskar och 

debattartiklar, ledarsidor och komprimerad information som notiser får vara de 

huvudsakliga formaten/kanalerna för information om bistånd.  

 

 De få granskningar som görs får ofta stort genomslag, skapar debatt och leder till 

politiska konsekvenser i form av påverkan på de politiska besluten. I dessa fall 

granskas makten till den punkt då själva granskningen påverkar politiken och och 

biståndet i sig. 

 

 Samtliga intervjuade journalister svarade att biståndet är relativt obevakat, 

medierna/uppdragsgivarna är intresserade av enkla skandaler som är lätta att sälja och 

lätta att förstå. Mer komplicerade resonemang är svårare att få intresse för. 

 

 Dagspressen har dåligt med resurser och debatt är mycket billigare än granskning. En 

av de viktigaste slutsatserna är att när de kalla ekonomiska krisvindarna sveper över 

redaktionerna betalar man för debatt men inte för granskning. Min tolkning är att 

bristen på ekonomiska resurser och den allmänna uppfattningen om bistånd som 

kontroversiellt och känsligt leder till att bistånd inte granskas och att läsarna inte 

annan information om bistånd än vad de enskilda aktörerna, som ofta har egna 

intressen av att vara framme i debatten, ger uttryck för. 

 

 

5.2 VIDARE FORSKNING 

 

Det skulle vara intressant att fördjupa sig i och studera relationen mellan media, 

journalistiken, journalisterna och ämnet bistånd mer. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Samtliga informanter har fått svara på följande frågor. Finns det incitament till granskningar 

av bistånd? Skiljer sig bistånd på något specifikt sätt från andra ämnen, när det gäller att 

granska? Om det finns specifika skillnader eller aspekter på att granska bistånd, kan dess ge 

indikationer på, vad det är som gör att det granskar i större eller mindre utsträckning? Är 

granskningar av bistånd journalistik som får konsekvenser?  

ATT ARBETA M. ATT GRANSKA BISTÅND 

- varför började du att granska bistånd 

- hur länge har du granskat bistånd 

- frilans el. fast 

- fast; vilka redaktioner 

 

GRANSKA BISTÅND SOM ÄMNE 

- Finns det skillnader finns mellan att granska bistånd och andra områden?  

- ekonomiskt 

- politiskt 

- arbetsmässigt 

- tidsmässigt 

- resursmässigt 

- Har dina granskningar fått  konsekvenser? 

- Vilka i så fall? 

-  Vem, myndigheter, företag, politiker? 

 

ARBETSSÄTT 

- vart/hur börjar du 

- läser du utvärderingar och rapporter från myndigheter 

- Sida eller utlandet 
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KÄLLOR 

- Vilka källor använder du dig av? 

- Problem med källor 

- Vilka källor är speciellt bra eller intressanta? 

- andra källor som skapar intresse 

 

INCITAMENT FÖR ATT GRANSKA B 

-Finns det incitament för att granska bistånd? 

- eget intresse 

- viktigt ämnen 

- berör många 

- brist på insyn 

- allmänintresse 

 

PROBLEM M ATT GRANSKA BISTÅND? 

- resurser 

- ekonomiska 

- tidsmässiga 

- andra 

 

INTRESSERADE AV GRANSKNING AV BISTÅND? 

Vem/vilka är intresserade av granskningar av bistånd? 

- allmänheten 

- de som arbetar med bistånd 

- politiker 
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VEM PUBLICERAR/ÄR INTRESSERAD AV GRANSKNINGAR AV B 

- Vilka redaktioner är intresserade av granskningar av bistånd? 

- största medierna som når flesta människor 

- radio, tv, dagstidningar, tidskrifter, nätet 

- nischade medier, ex Omvärlden 

- vilka argument får du från publicister; för publicering + mot publicering 

Vad tycker du om debatten i svenska medier om svenskt B? 

Tips på personer som granskar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Bilaga 2. Negativa och positiva förutsättningar för att granska bistånd 

 Figur 1.  Negativa förutsättningar vilka inte gynnar granskning av bistånd 

 

      

  Figur 2.  Positiva förutsättningar vilka gynnar granskning av bistånd 

 

 

Bistånd är kontroversiellt 
och känsligt 

För att granska på djupet 
krävs ofta resande, vilket 

är kostnadskrävande. 

Journalisters eget intresse 
är avgörande vilket gör att 
det är osäkrt om biståndet 

granskas eller ej 

Biståndets nationella och 
internationella dimensioner 

kan göra att ämnet 
uppfattas som och är mer 

komplext än andra ämnen. 

Bristen på insyn på UD är 
ett stort problem eftersom 

ungefär halva biståndet 
förmedlas via UD. 

Vissa aktörer i 
biståndsbranchen är svåra 

att granska. 

Att granska makten på 
medborgarnas uppdrag är en 

av journalistikens viktiga 
uppgifter 

De granskningar av bistånd 
som görs är journalistik som 
får politiska konsekvenser i 

form av påverkan på de 
politiska besluten, och som 

skapar debatt. 

Stor del av 
källorna/materialet är 

tillgängligt genom 
offentlighetsprincipen, via 

svenska myndigheter, 
tillexempel Sida. 

Besluten och administrationen 
kring biståndet sker i Sverige. 

Det gör att stor del av 
informationen finns relativt 

lättillgängligt genom svenska 
myndigheter. 

Det går att granska bistånd 
utan att resa. 

Medarbetare på den svenska 
myndigheten för bistånd 
läcker information och 

skickar dokument anonymt 
för att de anser att biståndet 

borde granska. 

Det finns organisationer och 
institutioner som har som 

uppgift att granska biståndet, 
där finns mycket information 

tillgänglig. 



36 

 

Bilaga 3. Pressmeddelande Transparangs inom det svenska biståndet 

Pressmeddelande  9 december 2009  Utrikesdepartementet 

Öppenhet ska förändra biståndet 

Biståndsminister Gunilla Carlsson lanserar nu nästa steg i reformeringen av det 

svenska biståndet. Höstens arbete med att identifiera metoder för att bekämpa 

korruption och effektivisera biståndet, skapa större öppenhet och bättre resultat har 

lett till ett åtta-punktsprogram som idag presenteras vid ett heldagsseminarium om 

framtidens bistånd. 

- I arbetet med att skapa ett modernt, effektivt och öppet bistånd framträder tre stora 

hinder - förekomsten av korruption, otydligheten kring biståndets resultat, samt 

bristen på innovation och anpassning av insatser till verklighetens behov. För att 

överkomma dessa hinder vill jag nu öppna biståndet med ökad transparens och 

nytänkande, säger biståndsminister Gunilla Carlsson. 

Trots att regeringen under tre års tid har gjort omfattande förändringar för att skapa 

förutsättningar för det svenska biståndet att göra nytta, så vet vi fortfarande inte i 

vilken omfattning det faktiskt gör det. För första gången på fyrtio år presenterade 

regeringen i våras en skrivelse om biståndets resultat för riksdagen. Skrivelsen gav en 

mängd goda exempel på biståndsinsatser som gjort skillnad i människors liv, men 

kunde inte på ett samlat sätt visa hur biståndsinsatser leder till långsiktiga resultat. 

Idag presenterar biståndsminister Gunilla Carlsson åtta åtgärder för den fortsatta 

förnyelsen av det svenska biståndet: 

Aktiv Transparens 

Nu inleds ett arbete på UD och Sida med att systematisera dokumentation, statistik 

och data om det svenska biståndet. Målet med detta arbete är att skapa 

förutsättningar för en transparensgaranti i biståndet: 

▪ Information om biståndet ska publiceras aktivt - det ska tala om vad som görs, när, 
hur och varför, för hur mycket pengar och med vem. 

▪ Information om biståndet ska göras snabbt tillgänglig och jämförbar i ett öppet 
format. 

▪ Biståndet ska tillämpa offentlighetsprincipen på ett modernt sätt och göra det 
enkelt att ta del av relevant information. 

 

Idag tillgängliggör UD information om biståndet som hittills bara funnits samlad 

internt och som idag är tillräckligt systematiserad för att göras tillgänglig externt. 

Detta markerar starten på en lång resa mot ett bistånd som levereras med en 

transparensgaranti. Detta är små steg i början på en lång process med ett tydligt mål: 

Att öppna biståndet. 
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Aktiv Antikorruption 

När alliansregeringen tillträdde fanns ingen antikorruptionsstrategi inom biståndet. 

Som biståndsminister tog Gunilla Carlsson därför snabbt fram en sådan. Under de 

100 dagar som passerat sedan Gunilla Carlsson uppmärksammade 

korruptionsskandalen i Zambia har det visat sig att det inte räcker med denna 

strategi. På följande punkter måste antikorruptionsarbetet bli bättre. 

1. Tala om korruption: Vi måste i högre utsträckning lyfta fram korruptionsfrågorna i 

dialogen med våra samarbetspartners.  2. Tänka på korruption: Alla som arbetar i 

fält måste i högre utsträckning "tänka antikorruption" när de arbetar med 

genomförandet av biståndsinsatser.   3. Agera mot korruption: Vi måste agera vid 

minsta misstanke om korruption.  4. Rapportera om korruption: Vi måste utveckla 

robusta och tydliga system för anmälan om misstankar om korruption.  5. Bedöma 

risken för korruption: Vi måste bli bättre på riskbedömningar.  6. Samarbeta kring 

antikorruption: Vi måste i högre grad arbeta med andra givare och samarbetsländer 

med antikorruptionsinsatser. Vi måste också bli bättre på att bedöma de multilaterala 

organisationernas korruptionshantering och agera när vi bedömer att deras 

hantering inte håller måttet.  7. Verka för minskad korruption: Vi måste inom 

biståndet utforma insatser som kan bidra till bättre insyn och ansvarsutkrävande t ex 

om att synliggöra givarstöd och offentliga budgetar, stärka oberoende revisioner, 

främja offentlighetsprincipen och skapa system för transparenta upphandlingar samt 

uppmuntra s k whistle-blowing. 

Regionalt Antikorruptionspaket 

Med hjälp av de förslag som inkommit från relevanta aktörer och allmänheten under 

hösten och vid en öppen workshop den 4 december, kommer regeringen att 

färdigställa ett antikorruptionspaket att ingå i regeringens regionala strategi för 

Afrika. Strategin presenteras under våren 2010. 

Mod att säga ifrån 

Ett seriöst bistånd måste ställa krav och utkräva ansvar. Det kräver mod att säga ifrån 

och säga stopp, att bromsa, frysa och avsluta insatser och samarbeten när de inte 

håller måttet eller lever upp till förväntningarna. Som ett led i detta måste vi vara 

beredda att titta på en ny landfokusering, där vi med ännu skarpare blick ser över om 

det bland våra kvarvarande samarbetsländer finns alltför biståndsberoende länder, 

korrupta eller icke-demokratiska samarbetsparter som vi bör avsluta 

biståndsrelationen med. 

Fler ekonomer 

Utvecklingsekonomers kunskap och förståelse för mänskligt beteende kan komma till 

stor nytta vid formandet av biståndssatsningar. Därför kommer flera svenska 

utvecklingsekonomer, både inom  national- och företagsekonomin, få i uppdrag att 

under våren inkomma med forskningsöversikter som tar fasta på tre centrala frågor: 
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▪ Vad krävs för att åstadkomma verklig utveckling i utvecklingsländer? 
▪ Vilken typ av bistånd har gjort mest nytta? 
▪ Hur kan man utforma en budgeteringsprincip som gör biståndet förutsägbart? 

 

ICT4D - Information and Communication Technology for Development 

Sida kommer att få regeringens uppdrag att föreslå hur de ska redovisa hur 

myndigheten arbetar med informations- och kommunikationsteknologi (ICT4D) 

inom biståndet, med särskilt fokus på den tematiska prioriteringen demokrati och 

mänskliga rättigheter, inklusive volym och insatser på området, samt hur 

myndigheten avser arbeta vidare med dessa frågor under 2010. 

Alliansregeringens särskilda biståndssatsning på demokratisering och yttrandefrihet 

som ökar nästa år till 120 miljoner kronor. Inom denna satsning finns utrymme för 

innovativa projekt som syftar till att förbättra möjligheten att sprida och erhålla 

information och åsikter som kan leda till demokratisk förändring. Det är också ett 

svar på frågan hur regeringen avser öka det politiska och finansiella stödet till 

förändringsaktörer som utmanar korrupta ledare. Hoppas att så många som möjligt 

uppmärksammar denna möjlighet att bidra med innovativa projektförslag. 

Fler aktörer och ökad konkurrens 

Olika aktörers kompetens ska tas tillvara i biståndet. För att säkerställa att det görs så 

effektivt som möjligt och att rätt aktörer gör rätt saker i biståndet kommer vi att se 

över aktörssamverkan som biståndsform och tydliggöra dess syften. 

Samtidigt ska vikten av bättre upphandlingar och ökad konkurrens i biståndet 

betonas. Det är nyttigt för resultaten och är en förutsättning för att innovationer 

bättre ska tas tillvara. 

www.öppnabiståndet.nu 

En wiki, www.oppnabistandet.nu, skapas för att samla de idéer som inkommit under 

höstens 100-dagarsinitiativ. Här kommer en idébank att byggas upp som kan 

användas som ett nytt arbetsverktyg både för biståndsministern själv och för 

medarbetare på UD. 

Kopplat till denna sida ska ett fönster för whistleblowing skapas där man anonymt 

kan berätta om brister och korruptionsmisstankar i biståndet. Innan detta fönster 

öppnas måste det dock säkerställas att det är ett system som på ett effektivt och 

förtroligt sätt kan hantera inkommen information. 

 


