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Sammanfattning 

Den här studien har handlat om hur Sverige, representerat av Sida, officiellt ser på genus- och 

jämställdhetsarbetet inom det internationella utvecklingssamarbetet - som det uttrycks i 

policyn Promoting Gender Equality - i jämförelse med vad som praktiskt görs inom sex 

stycken indiska icke-statliga organisationer som mottagit svenska biståndsmedel genom Sida. 

Syftet med den här studien har således varit att öka förståelsen mellan Sidas intentioner med 

jämställdhetsarbetet och vad som faktiskt uträttas.  

Bakgrunden till studien bottnar i vårt gemensamma intresse för socialt arbete i ett 

internationellt perspektiv samt för frågor som rör biståndsprojekt i utvecklingsländer i 

allmänhet. Studien är baserad på kvalitativa intervjuer med personal som arbetar inom de 

organisationer vi besökte i New Delhi, Indien under insamlandet av materialet. 

De teoretiska ramarna utgörs av nyinstitutionell organisationsteori utifrån vilken vi belyst 

det inhämtade materialet. 

Materialet visar exempel på svårigheter i allmänhet när det gäller givarländernas 

implementation av policys i mottagarländerna. Vidare framkommer att Sidas genuspolicy inte 

efterlevs på flera sätt och studien erbjuder förklaringsmodeller till varför det kan tänkas vara 

på det viset i ljuset av nyinstitutionella termer. 

 

Abstract 

This study concerns Sweden’s official views on gender issues within the international 

development cooperation as it is expressed through the representation of the Sida policy 

“Promoting Gender Equality”. It compares Sidas’ policy to practical examples of what is 

actually being done within the scope of six Indian development assistance receiving NGO’s. 

Thus, it has been the purpose of this study, to increase the understanding of Sidas’ intentions 

regarding gender issues by comparing policy with experiences from practice. 

Our mutual interest in social work within the international perspective as well as for issues 

regarding development assistance in general made this study’s surrounding setting. It is based 

on qualitative research material gathered from in depth interviews with representatives within 

visited organisations in New Delhi, India.  

The study’s theoretical framework constitute from new institutionalist theory from which 

the interview material is later illuminated. The result, illustrated in terms of new 
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institutionalism, shows some difficulty in general concerning donor countries’ policy 

implementation and reveals examples of inconsistencies in Sidas’ policy that could account 

for the gap between it’s rhetoric and it’s practice. 

 

Nyckelord: NGO, Sida, Internationellt utvecklingsarbete, Nyinstitutionell teori, 

Organisationsteori, Jämställdhet, Genus 
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1 Inledning 

Det sociala arbetet ska verka för social förändring och ta till vara på principer om mänskliga 

rättigheter och social rättvisa. Arbetet bottnar i en generell tro på alla människors lika värde 

och jämlikhet. Denna helhetssyn är universell och lyfts också fram som en viktig faktor av 

International Federation of Social Workers (IFSW, 2004) där det också betonas att 

helhetssynen inom det sociala arbetet innebär att människor måste ses i den kulturella kontext 

där det sociala arbetet utövas. Bland annat med utgångspunkt i detta anser vi att det är viktigt 

att svenska socionomer är kunniga på det mångkulturella området samt bidrar till att skapa 

förståelse för hur socialt arbete kan bedrivas i andra länder utifrån de där rådande 

förutsättningarna. Vi ser ett behov av fördjupad kunskap inom socionomutbildningen på det 

mångkulturella området i allmänhet både med tanke på den alltmer globaliserade tillvaron 

men även med anledning av den förhållandevis stora invandringen till Sverige. Inte minst är 

detta viktigt i takt med att många socionomer idag väljer att arbeta med globala frågor. 

På den internationella arenan är Sverige ett föregångsland i många avseenden. Sverige har 

en relativt hög tillväxt, vi har ett välutvecklat välfärdssystem och är bland de världsledande 

länderna vad gäller jämställdhet, kvinnors status och mänskliga rättigheter (Wilkinson & 

Picket, 2009: 30, 69). Sverige är också ett av de länder som ger högst andel - nästan 1 % - av 

sin BNP (Brutto National Produkt) i världen till bistånd (OECD, 2010). Frågor som rör 

jämställdhet och kvinnors rättigheter prioriteras sedan en tid från svenskt håll när det gäller 

utlandsbiståndet och utgör ett av tre vägledande huvudområden, de andra två är demokrati och 

mänskliga rättigheter samt miljö och klimat, för hur det svenska biståndet skall fördelas under 

perioden 2009 – 2013 (Sida, 2009). Utvecklingssamarbetet sker på en mängd arenor och 

nivåer. I Sverige dominerar ett system där Sida på uppdrag av regeringen administrerar och 

fördelar det mesta av det Svenska biståndet (Sida, 2010). Det bilaterala biståndet, direkt 

mellan olika länders regeringar, är det sätt på vilket biståndet traditionellt fördelats medan det 

mesta av det internationella utvecklings- och biståndsarbetet idag sker på andra sätt. Bland 

annat finansierar Sida ett växande antal projekt i utvecklingsländerna genom så kallade Non 

Governmental Organisations (NGOs), som är enskilda icke-statliga organisationer. Som 

grund för den svenska biståndspolitiken råder numer uppfattningen att utvecklingsländernas 

egna strategier för arbetet skall vara vägledande vid eventuella insatser. Det är med andra ord 

behovet i mottagarlandet som ska styra över hur biståndet fördelas. Sida arbetar med 
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utgångspunkt i policydokument som anger de riktlinjer vilka är tänkta att ligga till grund för 

hur de biståndssökande formulerar sina projektansökningar, genomförandeplaner och 

utvärderingar (Sida, 2005). Dessa policydokument betonar också vikten av att det bistånd som 

ges är anpassat till den kulturella kontext som råder i mottagarlandet. 

Den här studiens empiriska del rör det svenska internationella utvecklingssamarbetet, 

representerat av Sida, och dess arbete med frågor som rör genus och jämställdhet i projekt i 

utvecklingsländerna. Vi kommer att redogöra grunderna för detta arbete under rubriken 

bakgrund samt senare presentera vår empiri vars huvudfokus varit en jämförelse mellan vad 

Sida föreskriver om jämställdhet i sin rådande policy på området och praktiska erfarenheter 

från fältarbete baserat på de intervjuer vi genomfört. Därefter kommer vi att introducera 

läsaren för uppsatsens teoretiska ramar som utgörs av ett nyinstitutionellt 

organisationsteoretiskt förhållningssätt. 

 

1.1 Problemformulering 

Utifrån nämnda fakta har vi intresserat oss för och jämfört hur den svenska synen på 

jämställdhet i utvecklingssamarbetet, representerat av Sida, ser ut i förhållande till 

motsvarande syn på jämställdhet hos ett antal NGOs som är aktiva i Indien - ett 

utvecklingsland med stora klyftor mellan kvinnor och män. Vi vill jämföra riktlinjerna från 

Sidas genuspolicy med hur indiska NGOs, som är mottagare av bistånd genom Sida, arbetar i 

praktiken med jämställdhet. På så sätt söker vi förstå hur Sidas genuspolicy är förankrat i ett 

indiskt utvecklingssammanhang. Med utgångspunkt i nämnda policy vill vi jämföra om och 

hur den används och/eller anpassas till faktiskt utvecklingsarbete inom ramen för undersökta 

NGOs i Indien. Vi ämnar göra detta i ljuset av nyinstitutionell organisationsteori. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om förhållandet mellan Sidas intentioner för 

arbetet med jämställdhetsfrågor i utvecklingsländerna – utryckta i policyn Promoting Gender 

Equality in Development Cooperation - och den praktiska verkligheten representerat av ett 

antal NGOs som är aktiva i Indien.    

 

1.2.1 Frågeställningar 

1. Vad utgår de undersökta organisationerna från i sitt arbete med jämställdhetsfrågor? 
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2. Hur efterlevs och/eller anpassas budskapet från Sidas genuspolicydokument inom de 

undersökta organisationerna? 

3. Hur kan man ur ett organisationsteoretiskt perspektiv förstå skillnader mellan Sidas 

genuspolicy och de undersökta organisationernas förutsättningar och praktik? 

 

1.3 Bakgrund 

Kvinnors situation i utvecklingsländerna ses idag som en av de mest centrala frågorna för 

såväl dagens som framtidens bistånds- och utvecklingsarbete. Arbetet med förstärkning av 

kvinnors rättigheter i utvecklingsländer initierades på 70-talet då dessa kvinnors tillstånd 

uppmärksammades som ett särskilt viktigt problem att hantera. FN:s kampanj Women In 

Development (WID) mellan 1976 – 1985 resulterade bland annat i 1979 års Convention on 

the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW), som är en av 

grundpelarna i det internationella jämställdhetsarbetet.  En annan viktig influens som varit 

vägledande för de senaste årens utvecklingsarbete med jämställdhetsfrågor är The Beijing 

Declaration från 1995. Denna kom till under FN:s fjärde världskonferens om kvinnor och 

resulterade i överenskommelsen att arbeta med att förbättra situationen för kvinnor inom 12 

huvudområden som pekades ut som kritiska. Bland annat handlade det om kvinnor och 

fattigdom, kvinnor och hälsa, kvinnors mänskliga rättigheter samt kvinnor och miljö (Sida, 

2005).  

Den rådande, generella uppfattningen om alla människors lika värde kompletteras idag i 

allt större utsträckning av konkreta motiv med tydliga målsättningar som skall kunna härledas 

till reella behov i utvecklingsländerna. Kvinnors diskriminering, bland annat i form av våld 

inom familjen och utestängdhet från arbetsmarknaden, är bland de områden som i synnerhet 

uppmärksammas i sammanhanget. 2000 formulerade FN tillsammans med 189 av världens 

stater de så kallade millenniemålen (Millennium Development Goals, förkortas MDGs) som 

består av konkreta och mätbara mål för utvecklingssamarbetet inför 2015. Här 

uppmärksammas kvinnors situation i utvecklingsländerna framförallt i tredje respektive femte 

målen - Promote gender equality and empower women samt Improve maternal health. 

Samtidigt som ett flertal av de övriga målen, som bland annat handlar om reducering av 

extrem fattigdom och stoppandet av spridningen av HIV (se bilaga 3), är på god väg att 

uppfyllas i vissa regioner, möter mål tre och fem många försvårande utmaningar med effekten 

att stärkandet av kvinnors rättigheter i utvecklingsländerna går långsammare än planerat. 
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Sammantaget framstår tredje och femte millenniemålen som de allra svåraste att uppfylla. 

Inom vissa områden som rör kvinnors situation är läget rentav oförändrat sedan arbetet med 

målen initierades. Ett sådant exempel är de sedan länge kända höga nivåerna av 

mödradödlighet i utvecklingsländerna, som trots att det uppmärksammats som ett synnerligen 

stort problem, inte ännu resulterat i några förbättringar (UNDP, 2010). Det är också tydligt 

formulerat att en förstärkning av kvinnors rättigheter och mer jämställda samhällen är en 

förutsättning för att även de andra målen ska kunna uppfyllas. I Indien och södra Asien finns 

synnerligen svåra utmaningar för målen som mer specifikt rör kvinnors rättigheter. Indiens 

problem med könsskillnader är både stora och komplexa och detta samtidigt som landet 

utvecklas snabbt på många andra områden, bland annat har den ekonomiska tillväxten varit 

mycket kraftig de senaste åren (a.a.). 

Sidas arbete med jämställdhet regleras genom policydokumentet Promoting Gender 

Equality in Development Cooperation (Sida, 2005). Denna policy kom till som ett resultat av 

att Sida genomfört en utvärdering av dess olika avdelningar, ambassader samt flera av det 

Svenska civilsamhällets organisationer. Där fastslås att Sidas arbete med jämställdhetsfrågor 

behöver bli mer effektivt och tydligare i sina kravspecifikationer. Den gällande genuspolicyn 

sträcker sig fram till oktober 2010 då den ersätts av nya riktlinjer som Sida och 

Utrikesdepartementet nu arbetar fram och som ska ligga till grund för nästa fas i arbetet. 

Tonvikten i den här studien kommer dock att ligga på och förhålla sig till den genuspolicy 

som gäller för närvarande och som har präglat Sida arbete de senaste åren. Detta 

genuspolicydokument gör gällande att det Svenska utvecklings- och biståndsarbetet ska ha ett 

rättighetsperspektiv och ett fattigdomsperspektiv. Lika rättigheter mellan män och kvinnor är 

en central del av rättighetsperspektivet och därmed också av det svenska biståndsarbetet (a.a.).  

Med hänsyn till detta har Sida identifierat följande fem nyckelkomponenter som används 

som utgångspunkter för att genomföra ett effektivt jämställdhetsarbete.   

 

• I arbetet med fattigdomsbekämpning ska Sida se till att män och kvinnor har     

      samma tillgång till och har lika mycket att tjäna på att arbeta. 

• Sida ska stärka rätten för män och kvinnor att få möjlighet att medverka på 

lika villkor i politiska, religiösa, ekonomiska och sociala sammanhang. 



 9 

• Sida ska uppmärksamma och agera för att förändra maktstrukturer och arbeta 

för att skapa lika rättigheter för män, kvinnor, flickor och pojkar. 

• Sida ska verka för att stereotypa könsmönster inte står i vägen för 

människors möjlighet att utvecklas. I Sidas arbete är det viktigt att se och ta 

hänsyn till länders kultur och specifika samhälleliga kontext. I allt arbete ska 

Sida dock ta hänsyn till 1979 års CEDAW överrenskommelse samt övriga 

internationella avtal. 

• Sida ska verka för att män och kvinnor ska ha samma ekonomiska 

möjligheter och verka för att kvinnor och män ska ha samma rättigheter att 

äga och kontrollera ekonomiska resurser. 

 

I allt Sidas arbete ska det enligt gällande genuspolicy aktivt integreras ett genusperspektiv 

oavsett projektets huvudsakliga inriktning. Genomgående i den litteratur och den tidigare 

forskning som vi använder oss av i studien benämns arbetet med detta som mainstreaming 

gender. Man ska hitta specifika målgrupper och skapa en dialog med samarbetsparterna i 

mottagarlandet kring genusmedvetenhet. I Sidas genuspolicy påtalas det att det i alla 

händelser är Sida som har det övergripande ansvaret för att integrera och främja 

jämställdhetsarbetet i samtliga projekt där Sida är med och finansierar. Ansvaret för att skapa 

de grundläggande förutsättningarna för att bedriva ett jämställdhetsarbete ligger dock på 

mottagarna av biståndet (Sida, 2005).     

 

1.4 Arbetsfördelning och disposition 

I huvudsak har vi arbetat tillsammans enligt en 50/50 uppdelning med hela denna studie. Vi 

har funnit detta det mest naturliga sättet inte minst med anledning av vår gemensamma resa 

till Indien som innehöll många fler intryck än de som specifikt hade att göra med 

materialinsamlandet. Som ett resultat av att vi i uppsatsens initiala skede arbetade efter skilda 

huvudansvarsområden rymmer uppsatsen, trots det ovan sagda, fortfarande spår av detta på så 

sätt att Katarina har fokuserat mer på metoddelen medan Niklas haft huvudansvar för de 

teoretiska aspekterna. I övrigt har vi alltså delat på arbetet. 

Uppsatsen är indelad i sju kapitel och följer Backmans (2008) struktur för uppsatser. Det 

inledande kapitlet introducerar läsaren för det internationella utvecklingsarbetets huvuddrag 
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och bakgrund samt rymmer studiens syfte och frågeställningar. Det andra kapitlet beskriver 

hur vi gått tillväga under insamlandet av materialet samt presenterar de metoder och den 

tidigare forskning uppsatsen har som utgångspunkter. Kapitel tre rymmer etiska aspekter och i 

kapitel fyra följer en genomgång av nyinstitutionell teori och dess mekanismer vilka utgör 

studiens teoretiska ramar. I det femte kapitlet redovisas det insamlade intervjumaterialet enligt 

den tematisering vi valt att göra vilket sedan följs av en analys av det valda materialet i 

kapitel sex. Studiens avslutande kapitel rymmer reflektioner och kommentarer som dykt upp 

under arbetets gång samt förslag på vad vi anser vore intressant vidare forskning på området. 
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2 Metoder och material 

I detta kapitel kommer vi att så utförligt som möjligt beskriva vårt tillvägagångssätt genom 

arbetet med denna studie. Vi erbjuder också läsaren förklaringar till de val vi har gjort under 

arbetets gång, samt motiverar dessa val. 

 

2.1 Forskningsprocessen 

Den här studien är baserad på kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med representanter för 

sex stycken NGOs i Indien. Kvalitativ forskning handlar om att få fördjupad förståelse om 

karaktären hos någonting (Widerberg, 2002: 15). För att fånga den unika kunskap och 

erfarenhet som en utvecklingsarbetare i ett utvecklingsland kan besitta och dessutom ha 

möjlighet att nyansera ut eventuella kulturella skillnader krävs ett kvalitativt förhållningssätt 

(Neuman, 2006: 13). Utöver att vi har valt en kvalitativ ansats där tolkning är ett givet sätt att 

förhålla sig till materialet, har vi även valt att placera vår studie inom en tolkande, 

konstruktivistisk forskningstradition. Den konstruktivistiska orienteringen ser på människors 

interaktion, och sociala processer som verklighetsskapande (Neuman 2006: 89). Det 

människor ser omkring sig och de normer som finns i ett samhälle samt inom den kontext 

man befinner sig i gör att verkligheten är relativ och olika för alla individer. Ett exempel 

kopplat till vår studie är hur genus är konstruerat utifrån olika ”sanningar” och olika 

kontexter. De vi vill göra är att försöka förstå och erbjuda en tolkning av hur detta kan te sig i 

ett samarbete mellan två skilda kontexter med gemensamma målsättningar utifrån ett 

organisationsteoretiskt perspektiv.  

 

2.2 Urval och population 

Initialt etablerade vi kontakt med svenska ambassaden i Indien med förhoppningen att 

därigenom kunna få tillgång till namn på för vår studie intressanta organisationer och/eller 

intervjupersoner. Intervjupersonerna är sedan valda med utgångspunkt i ett antal på förhand 

bestämda kriterier vilka vi kommer att återkomma till. Neuman (2006: 222) använder 

uttrycket purposive sampling för att beskriva ett urvalssätt som går ut på att välja 

målmedvetet och strategiskt för att komma åt kunskapen hos den som har de ämnesspecifika 

erfarenheter som anses relevanta för den aktuella studien. Primärt för vår studie gällde att 

intervjupersonerna skulle representera en organisation eller ett projekt som hade mottagit 
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svenska biståndsmedel genom Sida. Med hänsyn till studiens syfte och frågeställningar såg vi 

det som viktigt att intervjupersonerna befann sig i en position som kunde möjliggöra 

uttalanden såväl för organisationens räkning som utifrån en personlig ståndpunkt. Eftersom vi 

genomförde intervjuerna i Delhi under en period av en vecka, gjorde dessa omständigheter att 

intervjupersonernas medverkan också förutsatte deras tillgänglighet i Delhi under 

tidsperioden.  

Urvalet utgjordes slutligen av åtta personer/organisationer som vi erhöll på en lista från 

Sidas personal på svenska ambassaden i Delhi. Bland dessa valde vi bort att kontakta en 

organisation på grund av tidsbrist då de hade sitt kontor och sin personal i en annan stad. 

Bland de sju personer/organisationer vi kontaktade svarade sex stycken varav vi intervjuade 

samtliga. Av dem var fyra kvinnor och två män. Bland intervjupersonerna fanns två 

representanter från organisationer som främst arbetade med en inriktning mot miljöfrågor och 

fyra personer med jämställdhetsfrågor som huvudinriktning. Att vi valde att intervjua 

representanter från organisationer med olika inriktningar beror delvis på det tillgängliga 

urvalet men också på att vi ville undersöka på vilket sätt jämställdhetsperspektivet 

genomsyrar olika inriktningar av utvecklingsarbete vilket, som tidigare nämnts, är i enlighet 

med intentionerna i Sidas policy på området. Intervjuerna varade i ca 1 timme/ styck och 

skedde i samtliga fall på intervjupersonernas kontor. För att få till stånd våra intervjuer följde 

vi uppmaningen från Sidas representanter på svenska ambassaden i Delhi att skriva och 

bifoga ett informationsbrev för att beskriva studien (bilaga 1). Vi fick rådet att skriva så 

utförligt som möjligt samt att vara tydliga med studiens syfte och frågeställningar, liksom 

information om oss själva och Ersta Sköndal Högskola samt dess socionomutbildning. Detta 

beskrevs som en viktig del i arbetet med att kunna boka in intervjuer i Indien och i efterhand 

har vi konstaterat att detta var en bidragande faktor då det underlättade i våra försök att 

etablera kontakt med potentiella intervjupersoner.  

I studien medverkar även en informant som arbetar på Sidas regionkontor på svenska 

ambassaden i Delhi. På så sätt har vi bättre kunnat försäkra oss om att vi utifrån 

genuspolicydokumentet har förstått deras arbete på rätt sätt och för att tydligare få en bild av 

hur Sida arbetar på plats i Indien. Denna Sidarepresentant är dock inte citerad i uppsatsen. 
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2.3 Bearbetning av insamlat material 

Intervjuerna har spelats in och transkriberats till utskrifter. I dessa har vi sedan markerat de 

stycken som vi funnit relevanta för studiens syfte och frågeställningar och återgivit under 

studiens resultatdel. Vidare har vi delat in materialet i kategorier som är anpassade för den 

tematisering vi valt att göra och som har sin utgångspunkt i studiens syfte och 

frågeställningar. Vi har gjort valet att återge de citat vi använder i studien på intervjuernas 

originalspråk engelska för att undvika eventuella fel som kan ske vid översättningen. Utifrån 

resultatet har vi sedan valt att analysera materialet med hjälp av tidigare forskning inom 

ämnet, samt med hjälp av våra teoretiska utgångspunkter.  

2.4 Validitet och reliabilitet 

En studie med en hög validitet bygger på att man i studien har undersökt det som man hade 

som syfte att undersöka (Thurén 1991). Då vi genom vårt urval försäkrat oss om att våra 

intervjupersoner hade relevant kunskap för att kunna svara mot studiens syfte samt att den 

intervjuguide som vi använt (bilaga 2) är utformad utifrån studiens syfte samt frågeställningar 

bidrar till att höja studiens validitet. Tilläggas bör också att studien är genomförd på plats i 

Indien, och inte via telefon. Detta har stärkt validiteten då intervjupersonerna själva uttryckte 

att mötet i sig var värdefullt för dem, och att det är av vikt att möta människor på plats för att 

få ökad insikt och förståelse för det som är studiens syfte och innehåll. 

   Att skapa en studie vars reliabilitet är hög innebär att man skapar förutsättningar som är 

sådana att om någon annan skulle genomföra studien på samma sätt som man själv, skulle den 

kunna komma fram till ett liknande resultat.  Kunskapen är med andra ord framtagen på ett 

tillförlitligt sätt (Thurén 1991, s 22). För att öka reliabiliteten i vår studie har vi försäkrat oss 

om att intervjupersonerna i förväg varit väl införstådda och förberedda med 

intervjusituationen och studiens syfte. Under samtliga intervjuer har vi varit två intervjuare, 

vilket har bidragit till att vi växelvis har kunnat ställa följdfrågor, antecknat vid behov, och 

försäkrat oss om att vi fått med de frågor som vi förutsatt oss att ställa. Intervjuerna har även 

spelats in och transkriberats. För att ytterligare stärka reliabiliteten redovisar vi, under 

resultatet, intervjupersonernas citat på engelska vilket var det språk som användes i samband 

med intervjuerna. Att intervjupersoner framställer sig olika för olika intervjuare, och 

eventuellt ändrar åsikter under intervjun kan göra att reliabiliteten i kvalitativa studier är 

begränsad (Kvale, Brinkman 2009: 246). Vi har trots detta försökt att försäkra oss om en hög 
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reliabilitet genom att avsluta varje intervju med frågan om intervjupersonen vill tillägga något 

av vikt som vi kan tänkas ha missat. Vidare bidrar även det faktum att vi spelat in samtliga 

intervjuer samt efteråt transkriberat dem till att höja reliabiliteten.  

 

2.5 Databassök 

Utifrån ansatsen att analysera det empiriska materialet utifrån nyinstitutionell 

organisationsteori valde vi att påbörja vår litteratursökning kring detta på Ersta Sköndals 

Högskolas biblioteksdatabas samt på CivLib. På Ersta Sköndal Högskolas bibliotek 

resulterade sökordet ”Organisationsteori” i 181 träffar. För att smalna av valde vi att enbart 

söka på CivLib databasen på högskolan och fick då 136 träffar. Vidare har vi genomfört 

litteratursökningar på sökmotorn Libris. Då vi där sökte på Organisationsteori+institutionell 

teori fick vi tretton träffar. Av dessa ingick åtta av träffarna i antologin ”the SAGE handbook 

of organizational institutionalism” (Greenwood, Oliver, Suddaby & Sahlin, 2008) som vi 

bedömde relevant och som vi använt oss av. Utöver detta fick vi en träff som hade viss 

relevans för vår studie nämligen ”The anatomy of change- A neo- Institutionalist 

Perspective”(Scheuer, Scheuer 2008). De övriga fyra träffarna bedömde vi vara av mindre 

relevans för vår studie. Dessa träffar ingick även i den ursprungliga sökningen vi gjorde 

genom CivLib och genom högskolans biblioteksdatabas (figur 1).  
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 organisationsteori + institutionell 

Libris Ej genomförd 
sökning på enbart 
”organisationsteori
” 

13 träffar varav 8 relevanta 

Ersta Sköndal 
högskolas 
biblioteksdatabas 

181 träffar. Vi 
valde att smalna av 
denna sökning 
genom att begränsa 
oss till CivLib (se 
nästa rad)  

0 
 
 
 

CivLib 136 träffar. 
I vilka samma 8 
relevanta träffar 
från sökningen i 
Libris finns med.  

0 
 

 

Figur 1. 

 

Kopplat till syftet att med utgångspunkt i Sidas genuspolicydokument jämföra och förstå om 

detta används och/eller anpassas till praktiskt utvecklingsarbete gjorde vi ytterligare sökningar 

för att få fram tidigare forskning på området. Tabellen nedan (figur 2) visar på sökprocessen 

steg för steg, i vilken vi har lagt till ett ord i taget för att säkerställa relevansen och för att 

smalna av det aktuella forskningsområdet. De träffar som bedöms som relevanta i tabellen 

nedan har vi använt oss av och de beskrivs närmare under kapitlet tidigare forskning längre 

fram. 
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 Policy +Implemen
tation  

+Evaluation/ 
utvärdering 

+Practice +NGO +Gender +Sida  

CivLib 363 1 träff utan 
relevans. 
-policy 5 
träffar 0 
relevanta 

0 0 
 

0 0 0 

Libris 76781 83 träffar 
Varav 0 
relevanta 

0 0 0 0 0 

Hermes 
(Riksdags 
biblioteket) 

12292 105 
varav 1 
relevant 

7 träffar 
varav 0 
relevanta 

0 0 0 0 

Google 
scholar 
(sedan 
2000) 

554000 1.240.000 963000 1 950 000 21000 39600 2490 
Då denna sökning 
gav allt för många 
träffar snävade vi 
av det ytterligare 
(se nästa rad) 

Google 
scholar 
(sedan 
2000) 

 ”policy 
implementa
tion” 
27500  

19000 17400 4060 3370 346 
Av dessa träffar 
har vi gjort ett 
första urval utifrån 
titeln. Ytterligare 
gallring gav 3 
träffar av relevans  

Figur 2. 

Hermes (Riksdagsbilioteket) 

• Science in The Modern World Polity. Institutionalization and Globalization. Av: Gili 

S. Drori, John W. Meyer, Fransisco O. Ramirez & Evan Shofer 

 

Google Scholar 

• Mainstreaming at Sida- A synthesis report Av: Fredrik Uggla  

• Aid, Incentives, and Sustainability- An Institutional Analysis of Development 

Cooperation Summary Report.  
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• Swedish Development Co-operation in Perspective Anders Danielson Economics, 

University of Lund and Lennart Wohlgemuth, Nordic Africa Institute, Uppsala 

Utöver dessa databassökningar har vi också använt oss av det Backman (2006: 150) kallar 

manuell sökning vilket innebär att källhänvisning i annan text leder fram till ytterligare 

referenser. På detta sätt har vi bland annat tagit fram och använt oss av många av de titlar som 

rör studiens teoretiska del bland annat ”Institutionalized Organisations: Formal Structure as 

Myth and Ceremony” (Meyer & Rowan, 1977) och ”The Iron Cage Revisited: Institutional 

Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields” (DiMaggio & Powell 

1983). 

 

2.6 Tidigare forskning 

Forskning som belyser kopplingen mellan teori och praktik i internationellt utvecklingsarbete 

finns i stora antal. Det finns dessutom det många studier som kan användas för att beskriva 

utformningen av policydokument och liknande, och det är lätt att hitta utvärderingar och 

analyser rörande specifika utvecklingsprojekt från hela världen. Svårare har det varit att hitta 

undersökningar som kombinerar vår studies huvudintressen nämligen kvalitativ forskning 

rörande utvecklingsarbete i ljuset av nyinstitutionell teori. Vår upplevelse är att mycket av den 

forskning som finns om utvecklingsarbete är av kvantitativ karaktär, ofta intressant och 

översiktlig läsning som ger en uppfattning om hur något generellt ser ut, men som sällan 

erbjuder en djupare förståelse. Därför har vi i den här studien valt att göra kvalitativa 

intervjuer, och också försökt hitta tidigare forskning som ger en djupare förståelse för det vi 

har valt att undersöka. 

Två av de rapporter som vi har valt att redogöra för är; ”Aid, Incentives and Sustainability 

– An Institutional Analysis” of Development Cooperation (Ostrom, Gibson, Shivakumar & 

Andersson, 2001), och ”Mainstreaming at Sida- A Synthesis Report” (Uggla, 2007). Dessa 

båda är publicerade i serien ”Sida Studies in Evaluation” och är gjorda på uppdrag av Sida. 

Dock är de gjorda av oberoende forskare, som inte har varit bundna vid att redogöra för Sidas 

officiella ståndpunkter. Till detta har vi valt ut ytterligare ett par rapporter vi funnit intressanta 

och som på olika sätt fungerar som komplement. Dessa är “Science in the Modern World 

Polity. Institutionalization and Globalization” (Drori, Meyer, Ramirez & Shofer, 2003) samt 

Swedish Development Co-operation in Perspective (Danielson & Wohlgemuth, 2003). 



 18 

2.6.1 Aid, Incentives and Sustainability – An Institutional Analysis of Development 

Cooperation (Ostrom, Gibson, Shivakumar & Andersson 2001) 

I den här rapporten redogörs för ett institutionellt perspektiv på utvecklingsarbete och 

utvecklingssamarbete. Författarna menar att ett sådant förhållningssätt är nytt både för Sida 

samt för stora delar av det som i rapporten kallas ”the aid community”. I studien beskrivs hur 

detta perspektiv lyfter fram vilken roll drivkrafter och intressen har både i utvecklingslandet 

och i den faktiska hjälpen. Här ses utvecklingsarbetet utifrån ett institutionellt perspektiv och 

institutioner beskrivs som präglade av såväl formella som informella regler vilka följs av de 

individer som blir påverkade av reglerna inom en given kontext. Utifrån detta perspektiv 

bedrivs det internationella utvecklingsarbetet i stor utsträckning med intentionen att hjälpa 

människor i utvecklingsländer att exempelvis minska fattigdom. Fattigdomen bygger i sin tur, 

menar författarna, på att det finns en mängd centrala problem inom landet som inte är lösta. 

Den svåra nöten att knäcka är att ta sig an dessa problem på ett sådant sätt att det går att 

identifiera de incitament som finns både för mottagare respektive givare inom projektet. Om 

detta inte sker så riskerar projektet att misslyckas eller till och med bli kontraproduktivt. Ofta 

talas det om hållbar utveckling inom utvecklingsarbete och biståndsorganisationer. Den tes 

som författarna driver i sin rapport är att om incitamenten för förändring inte är tillräckligt 

starka eller om kärnan av ett problem inte identifieras riskerar man att undergräva 

möjligheterna till hållbar förändring. Tätt sammankopplat med detta finns de 

implementationsproblem som uppstår mellan strukturell och operationell nivå. Om viljan till 

förändring inte är tillräckligt stark inom någon av nivåerna är detta ett betydande hinder för att 

en hållbar förändring ska kunna komma till stånd. Som givare av bistånd är det enligt 

rapporten viktigt att komma ihåg att man kliver in på en arena där befintliga regler och 

normer styr, och för att få till ett fungerande förändringsarbete krävs medvetenhet om den 

komplexitet som detta medför. Rapporten beskriver bland annat hur arbetet inom ett projekt i 

Indien gick till och vilka svårigheter som kom till ytan där. Indien beskrivs som en mottagare 

av bistånd vars starka nationella strukturer påverkar hur biståndsarbetet inom landet bedrivs. 

Författarna menar att nationella strukturer i mottagarlandet försvagar biståndsorganisationers 

möjlighet att få genomslag och skapa hållbar förändring både på nationell och lokal nivå. 

Vidare pekas Indien ut som ett land med stora korruptionsproblem vilket ytterligare bidrar 

med att incitament för en hållbar förändring och förbättring kan gå förlorade eftersom det 
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finns vinster för enskilda i att fördröja arbetet och därmed under en längre tid få pengar av 

biståndsorganisationen.  

Sett ur Sidas perspektiv, menar Ostrom, Gibson, Shivakumar & Andersson (2001), att 

incitamenten för att driva vissa projekt ofta har sin bakgrund i att det är projekt som passar 

den ”profil” som Sida ska ha och som följer de nationella riktlinjer som styr mycket av Sidas 

arbete medan det finns kunskapsbrister hos personalen om själva projekten. Rapporten 

föreslår att Sida bör arbeta närmare sina projekt för att komma tillrätta med problem av den 

här sorten i framtiden samt knyta till sig expertis i större utsträckning och satsa på samarbete 

med organisationer vars motiv är tydliga och där man kan få bättre insyn bland annat i 

ägarstrukturer. Avslutningsvis handlar mycket om att medvetandegöra de frågor om 

incitament och motiv som tas upp i rapporten och analysera utifrån det i de projekt Sida driver 

och/eller finansierar. Viktigt då är att inte bara undersöka de incitament som kan finnas för 

mottagaren utan även vad som driver Sida, åt vilket håll och varför.  

 

2.6.2 Mainstreaming at Sida - A Synthesis Report (Uggla, 2007) 

I Mainstreaming at Sida – A Synthesis Report (Uggla, 2007) beskriver författaren tre av de 

policydokument som Sida har att förhålla sig till i sitt arbete. Vi kommer att använda oss av 

den del av rapporten som fokuserar på ”Mainstreaming Gender Equality” (a.a.: 13). I 

rapporten identifieras ett antal svårigheter när det kommer till implementeringen av de policys 

som beskriver hur Sida och dess samarbetsorganisationer ska gå tillväga för att en 

genusmedvetenhet ska genomsyra det arbete som de bedriver. De flesta av de faktorerna är 

enligt rapporten interna. Att intentionerna med policyn - skapa en organisation som 

genomsyras av en genusmedvetenhet - inte når ända fram menar författaren till stor del beror 

på att det saknas en tydlig prioriteringsordning och ett tydligt tillvägagångssätt när det 

kommer till uppföljning. Rapporten fastslår att det inte heller finns en tydlig 

ansvarsfördelning och inte heller den kompetens på området som skulle behövas inom Sida 

samt att det i de policydokument som vägleder arbetet finns en mängd, ofta motstridiga 

budskap. Vidare menar Uggla (a.a.) att det saknas system för uppbackning och support för 

Sidas personal när det kommer till konkret implementation av policyn i praktiken. Externa 

faktorer som pekas på i rapporten är att det i många mottagarländer saknas en politisk vilja att 

stödja projekt som driver jämställdhetsfrågor vilket i sin tur skapar implementationsproblem. 

Författaren föreslår att kompetensen och stödet inom organisationen bör ökas samt att de 
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styrdokument som finns inom Sida stärker kopplingen mellan uppsatta mål och 

implementeringsstrategier. Rapporten betonar vikten av en tydligare jämställdhetskoppling till 

samtliga områden som Sida arbetar inom och erbjuder även en kort resumé av tidigare 

utvärderingar av Sidas arbete med mainstreaming vilka har visat liknande resultat (a,a). 

 

2.6.3 Science in the Modern World Polity. Institutionalization and Globalization (Drori, 

Meyer, Ramirez & Shofer, 2003) 

Drori, Meyer, Ramirez & Shofers (2003) redogör i ”Science in the Modern World Polity. 

Institutionalization and Globalization” för den auktoritet begreppet vetenskap besitter i det 

moderna samhället. Kunskap som är vetenskapligt förankrad anses ofta som otvivelaktigt 

auktoritativ med resultatet att få bestrider den inom de internationella samfunden och att detta 

kan förklara dess snabba och kraftiga spridning. Den rådande homogena uppfattningen av 

vetenskapsbegreppets status gör, enligt författarna, att begreppet idag bör ses som en 

institution av världsomspännande karaktär. Här framhålls att anpassning till ett modernt 

vetenskapsbegrepp snarast för med sig anpassning till ett komplett kulturellt paket av 

uppfattningar och detta skiljer sig från hur det tidigare ofta ansetts, där den dominerande 

tanken istället var att ny vetenskap kommer som ett resultat av de behov och intressen ett 

samhälle har (a.a.: 1-3). Författarna lyfter fram en organisations eller ett lands legitimitet 

gentemot omvärlden som den bakomliggande, drivande kraften i sammanhanget och menar 

att en anpassning till ett sådant modernt sätt att betrakta vetenskap är ett sätt att stärka sin 

trovärdighet utåt. Detta är synnerligen uppenbart hos utvecklingsländerna som genom att 

imitera ett sådant vetenskapsbegrepp hoppas kunna projicera bilden av sig själva som 

medvetna och moderna i omvärldens ögon ibland med märkliga resultat, exempelvis nämns 

införandet av nationella tankesmedjor i länder där färre än 1 % av befolkningen skaffar sig 

högre utbildning (a.a.: 156). Drori, Meyer, Ramirez och Shofers (a.a.) forskning erbjuder 

således en nyinstitutionell förklaring (se teoriavsnittet för en genomgång av nyinsitutionell 

teori) till den stora klyftan mellan vad som föreskrivs i olika policys från den rika världen som 

ofta styr utvecklingsländernas strategier, och den lokala verkligheten när dessa väl skall 

implementeras. 
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2.6.4 Swedish Development Co-operation in Perspective (Danielson & Wohlgemuth, 

2003) 

Danielson & Wohlgemuth (2003) gör i ”Swedish Development Co-operation in Perspective” 

en historisk genomgång av det svenska biståndet sedan det initierades på 1960-talet och lyfter 

fram dess kännetecknande aspekter samt pekar på några problemområden. Bland de senare 

märks avsaknaden av en övergripande teoretisk utgångspunkt för det svenska biståndet som 

istället, enligt författarna, verkar bottna i en slags generell solidaritetskänsla (a.a.: 3). En 

annan faktor som författarna lyfter fram är att Sverige, i biståndsfrågor representerat av Sida, 

trots att landet anses progressivt i jämförelse med många andra länder när det kommer till 

biståndet i stort, fortsätter att präglas av inkonsekvens mellan retorik och praktik. Det framgår 

med andra ord av den här rapporten att det förefaller svårt för Sida att genomföra det som 

finns uttryckt i dess policys. 

 

2.7 Metodologiska överväganden  

Det finns anledning att resonera kring sättet på vilket vi gått tillväga i urvalsprocessen, det 

faktum att organisationerna blev föreslagna oss av Sidas representanter på svenska 

ambassaden i Delhi, har påverkat studiens population. Att vi i vårt urval valde organisationer 

som får Svenskt bistånd kan även det ha påverkat vilka typer av svar vi fick då vi för 

intervjupersonerna kan ha setts som representanter för Sida och därmed i maktposition. Vi var 

oroade över detta innan intervjuerna genomfördes, men upplevde inte under intervjuerna att 

detta var ett problem eller att de svar vi fick var ”censurerade” på något sätt. 
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3 Etiska överväganden 

Den studie vi genomfört har utförts inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå. Detta 

medför att den inte omfattas av lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor varför studien således inte behöver prövas mot denna lag. I studien har vi dock 

tagit del av och förhåller oss till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002) och dess fyra huvudkrav - 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Vi har 

skriftligt informerat om syftet med studien innan intervjuerna ägt rum. Vidare har 

intervjupersonerna informerats muntligt om studiens villkor i enlighet med 

informationskravet. I enlighet med samtyckeskravet har de medverkande intervjupersonerna 

informerats om deras rättigheter att avbryta sin medverkan när de vill. Studiens material 

kommer inte att användas till något annat än vetenskapliga ändamål inom ramen för den här 

studien. Därmed har hänsyn tagits till nyttjandekravet. I största möjliga mån har vi tagit 

hänsyn till konfidentialitetskravet, och framställt intervjupersonerna på ett sådant sätt att det 

inte avslöjar uppgifter som är direkt identitetsavslöjande. Det finns dock anledning att 

ifrågasätta huruvida vi kan leva upp till konfidentialitetskravet, då det är ett begränsat urval av 

NGOs i Delhi området som tar emot bistånd från Sida och samtliga namn kommer dessutom 

på direkt förslag från Sida. Utifrån vårt urvalskriterium att de vi intervjuade gärna ska kunna 

tala för organisationen som helhet och således ha någon form av ledande position inom de 

givna organisationerna, gör också att den krets som utgjort vår population är begränsad, och 

därmed möjlig för vissa personer att urskilja individer ur. Vidare introducerar vi under 

resultatdelen läsaren för våra intervjupersoner och ger en kort resumé av det arbete som 

bedrivs inom organisationen han/hon är verksam inom. Vi har valt att göra detta då 

organisationernas fokusområden kan ha betydelse för hur de svarat på våra frågor. Vi gör 

dock detta i generella ordalag och skriver inte ut respektive intervjupersons position inom 

organisationen. Vår bedömning är att det material som vi lägger fram i denna studie inte är av 

en så känslig karaktär att detta på något sätt kan påverka våra intervjupersoner på ett negativt 

sätt. Vi anser också att då samtliga medverkande befinner sig i en position där de uttalar sig 

för sin organisations räkning, faller ingen skugga på dem som individer om någon mot 

förmodan skulle kunna identifiera vilka de är. Avslutningsvis vill vi betona att ingen av 

studiens medverkande intervjupersoner har haft några motsättningar mot användandet av 
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deras riktiga namn, vi har emellertid valt att inte göra detta främst då vi ansett att det inte 

tillför studien något. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

4 Teori 

I det här avsnittet kommer vi att redogöra för studiens teoretiska utgångspunkter. Kapitlet 

återger en generell genomgång av den nyinstitutionella teorins bakgrund och huvudsatser följt 

av en genomgång av några av teorins centrala begrepp som utgör de processer utifrån vilka 

den insamlade empirin kommer att analyseras. 

 

4.1 Nyinstitutionell organisationsteori 

Den nyinstitutionella organisationsteorin eller nyinstitutionalismen är sprungen ur 1970-talets 

ökade intresse bland dåtidens organisationsforskare för sättet på vilket många företag och 

institutioner organiserade sig i förhållande till sin sociala omvärld (Palmer, Biggart & Dick, 

2008: 739). Ibland talas det om flera olika nuinstitutionalismer bland annat historisk-, rational 

chioce- samt sociologisk nyinstitutionalism (Blom & Grape, 2006: 9). Föremål för den här 

studiens intresse och genomgång är den sociologiska inriktningen. Nyinstitutionalismen tog 

sitt avstamp ur de slående likheter som olika företag, branscher eller stater organiserade sig på 

(Powell & DiMaggio, 1991: 9). Då ifrågasattes många av de tidigare dominerande tankarna 

till exempel att organisationer drivs och verkar i enlighet med dess ledarskaps önskemål och 

intentioner, att ingen stor vikt läggs vid eventuell omvärldspåverkan eller att organisationers 

framgång kan mätas i huruvida den är tillräckligt tekniskt effektiv inom det område den 

verkar i (Stern, 1999: 80). Bland annat hänvisade forskarna till ny empirisk forskning som 

pekade på att så knappast endast kunde vara fallet (Meyer & Rowan, 1977: 342). 

Nyinstitutionell teori utgår i stor utsträckning från uppfattningen att institutioner är de 

rådande, motståndskraftiga, samhälleliga, gemensamt accepterade strukturerna eller 

normerna och skiljer sig därmed från flera andra uppfattningar av begreppet. Vardagliga 

definitioner av begreppet innefattar exempelvis ”en offentlig administration”, ”fysiska platser 

såsom rum eller byggnader där en viss sorts aktivitet äger rum” eller ”legitimt accepterade 

sociala grupperingar” (Czarniawska, 2008: 769). Att som tidigare inte ta hänsyn till att en 

organisation, inklusive dess personal och omgivning, är starkt påverkade av institutioner ( 

enligt den nyinstitutionella definitionen), trots att detta kan uppfattas väl långt ifrån det 

vardagliga arbetet inom en organisation, vore att bortse från en väsentlig del av en 

organisations väsen enligt detta nya sätt att se på förhållandet mellan institutioner och 

organisationer (Meyer & Rowan, 1977; Palmer, Biggart & Dick, 2008: 741; Hatch, 2002: 
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109; Johansson, 2006: 17). Dessa allmänna uppfattningar eller normer som påverkar de 

moderna institutionella systemen benämns inom den nyinstitutionella skolan även som myter 

vilket framhåller att det inte främst handlar om någon generell, medveten kunskap inom en 

organisation som styr dess beslut (Meyer & Rowan, 1977: 347). Istället betonar alltså 

nyinstitutionalister omvärldens påverkan på organisationer och föreslår olika sätt som detta 

kan ske på. Bland annat handlar det om påverkan från den tekniska omvärlden med de 

ekonomiska krav som ställs på organisationen. Dessa går att härleda till mer traditionella 

former av påverkan såsom externa påstötningar för bättre lönsamhet eller effektivare 

produktion av varor och tjänster. En annan form av påverkan rör istället den institutionella 

omvärlden i form av de kulturella och sociala kraven som ställs på organisationer. De senare 

kan komma från såväl utifrån som inifrån organisationer och kan resultera i att organisationer 

spelar roller för att upprätthålla den så viktiga fasaden inför omgivningen (Hatch, 2002: 108; 

Meyer & Rowan, 1977). Med hjälp av nyinstitutionella förklaringsmodeller kan 

organisationers till synes irrationella val, till exempel vid organisationsförändringar, förstås 

bättre då syftet, i ljuset av detta sätt att se, istället kan förklaras med att organisationen agerar 

som den gör för att bibehålla eller stärka sin legitimitet. Genom att se på organisationer som 

produkter av såväl externa som interna påverkansfaktorer - lagar och reglers föränderlighet 

eller personalens ideologiska och moraliska uppfattningar – anser nyinstitutionella teoretiker 

att detta bidragit till att möjliggöra en mer dynamisk form av organisationsanalys än tidigare. 

Detta förhållningssätt brukar alltså likna organisationen vid en teater där organisationens 

aktiviteter kan likställas med en teaterföreställning som ges både enskilt och utåtriktat på 

samma gång (Bolman & Deal, 2005: 328). 

Nyinstitutionalismen kan idag karaktäriseras av ett växande antal koncept som i sin tur kan 

delas in i underkategorierna strukturer, egenskaper (eng: attributes) samt processer (Palmer, 

Biggart & Dick, 2008: 741). Dessa underkategorier återspeglar olika nivåer. Institutioner – i 

den bemärkelse som beskrivits ovan - kan ses som nyinstitutionalismens självklara, mest 

grundläggande, strukturella koncept. Dessa kan i sin tur anses besitta egenskaper bland annat i 

form av legitimitet. Nyinstitutionella processer utgör det koncept som beskriver själva de 

mekanismer, ofta omedvetna, som ligger till grund för hur en organisation organiserar sig 

(a.a.: 741ff). Tonvikten i här studien kommer att ligga på detta det processuella planet. 

Begreppen isomorfism och translation utgör två sådana processer inom den nyinstitutionella 

teorin. 
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4.1.1 Isomorfism 

DiMaggio och Powell (1983: 147-153) har bidragit med flera förklaringsfaktorer för att 

beskriva de processer som kan vara inblandade. Bland annat använder de begreppet 

isomorfism – likformighet - som syftar på de mekanismer som gör att organisationer liknar 

varandra. I synnerhet, menar de, likformar sig organisationer varandra inom vad de kallar 

organisatoriska fält - en samling organisationer inom ett samma verksamhetsområde till 

exempel organisationer som inom ett givet område delar konsumenter, leverantörer eller är 

underställda samma myndigheter. Som förklaring till denna isomorfism tänker sig författarna 

starka krafter i form av institutionaliserade uppfattningar - myter, hos omvärlden som tvingar 

organisationer inom ett och samma organisatoriska fält att likna varandra. Resultatet blir att 

dessa myter i själva verket skapar ett värde som överstiger de tekniska krav om lönsamhet 

eller förbättrad produktion en organisation kan ha. På detta sätt kan myter bidra till att göra 

det till synes irrationella rationellt. Vidare skiljer DiMaggio och Powell (a.a.) på tre olika 

sorters isomorfism.  

Tvingande isomorfism beskriver vad som äger rum när organisationer likformar sig efter 

varandra med anledning av externa påtryckningar av såväl formell som informell karaktär. 

Påtryckningarna kan bestå i förväntningar från såväl andra organisationer i omgivningen som 

den rådande kulturen i det samhälle inom vilken en given organisation verkar. Exempel på 

tvingande isomorfism kan således vara organisatorisk anpassning till ny lagstiftning, men 

också i form av tillvänjning för att tillmötesgå det rådande åsiktsklimatet hos andra aktörer i 

omgivningen.  

En annan form av likformighet kallas mimetisk isomorfism. Här ligger tyngdpunkten på 

härmande (mimetiska) processer vilket är likformande mekanismer som inte är av tvingande 

karaktär. Här dominerar tanken att mängden osäkerhet en organisation befinner sig i, med 

mångtydiga mål eller där en svårtolkad teknologi och omgivning existerar, påverkar graden 

av likformighet. Organisationer utformar sig efter andra organisationer i takt med att 

osäkerheten ökar mycket därför att andra möjligheter och alternativ verkar saknas. Men även 

anledningar såsom organisationens personalstyrka eller storlek på kundkrets, bidrar till detta 

härmande då ingen organisation vill framstå som sämre för sin personal eller erbjuda sämre 

service till sina kunder än någon annan. Sammantaget resulterar detta i att 

organisationsformer sprids genom olika former av imitation.  
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En tredje källa till likformighet är vad som kallas normativ isomorfism och uppstår främst 

som ett resultat av att en viss profession för med sig en och samma uppsättning värderingar 

och/eller teorier exempelvis från sin utbildning. Detta visar sig inte minst vid en jämförelse 

inom en och samma organisation som rymmer flera professioner där det kan skilja sig 

avsevärt mellan synen på yrkesrollerna trots att arbetet domineras av liknande uppgifter. 

Normativ likformighet kan även uppstå till följd av att professionella nätverk bildas, som 

sträcker sig bortom den egna arbetsplatsen och på så sätt för med sig en spridning av 

homogena modeller. Processen förstärks ytterligare av att individer inom en profession 

socialiseras in i specifika beteenden, klädkoder eller terminologier vilket i slutändan mynnar 

ut i en homogenisering i sättet på vilket man försöker lösa problem eller hur man författar 

målsättningar och riktlinjer (a.a.). Sammanfattningsvis handlar isomorfism enligt DiMaggio 

och Powell (a.a.), om de olika mekanismer som ligger bakom de imitationsprocesser genom 

vilka organisationsformer sprids. Det kan vara medvetet eller omedvetet och följer som 

resultat av att organisationer vill framstå som legitima och trovärdiga. Legitimitet utgör 

följaktligen valutan i sammanhanget och fungerar i praktiken som en organisatorisk resurs på 

samma sätt som arbetskraft, råvaror eller kapital. 

 

4.1.2 Translation  

Begreppet translation – översättning - bygger, inom nyinstitutionell teori, på tanken att ett 

fenomen, en idé eller en struktur översätts från en kontext till en annan och undersöker vad 

som händer i processen. Begreppet uppstod i sin nuvarande mening under 80-talet och handlar 

inte främst översättning av ord utan sträcker sig även till att involvera överföring och 

förändring på fler sätt än det språkliga (Czarniwska & Sevón, 2005: 8). Translation kan 

beskrivas som den process i vilken verksamheter eller tillämpningar av dem, reser från en 

plats till en annan och modifieras varpå resultatet blir att när det implementeras har en 

anpassning till den lokala, sociala och institutionella kontexten skett. Czarniawska (a.a.: 114) 

använder det närbesläktade begreppet glokalisering i vilket skall förstås en sammanblandning 

av de tre begreppen globalisering, translokalisering - hur en praktik eller ett budskap sprids 

från sin ursprungsplats till nya ställen - samt modernisering för att beskriva samma fenomen. 

Även Robertson (1995: 28) nyttjar ordet glokalisering och härleder det till japanskans 

dochakuka, ett uttryck som ibland används i den japanska affärsvärlden för att beskriva lokalt 

anpassade globala fenomen, och som fungerar som ett ”teleskopord” för att förklara hur det 
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globala och det lokala sammangår med varandra. Fenomenet translation anses således 

resultera både i en homo- respektive heterogenereringsprocess där de likriktande krafterna 

består i anpassning till ett visst budskap samtidigt som acklimatiseringen till de lokala 

förutsättningarna gör att budskapet inte längre kan anses vara identiskt med 

ursprungsbudskapet (Czarniawska, 2005: 114, 161). Gemensamt för samtliga dessa begrepp 

är att fokus ligger på vad som händer med en ursprunglig tanke i en ny kontext. Det är 

mottagarna av idén som är de som gör det möjligt för den att införlivas i den nya kontexten, 

avsändarna är viktiga i utformandet, men påverkar inte i någon stor utsträckning huruvida 

idén faktiskt blir översatt (Sahlin-Andersson & Sevón 2003: 252).  

 

4.2 Teorikritik 

Bland ifrågasättandet av den nyinstitutionella organisationsteorin finns röster som undrar 

huruvida den verkligen kan ses som en teori eller om det snararehandlar om ett löst 

sammansatt kluster av begrepp. En genomgång av Palmer, Biggart & Dick (2008: 760) 

fastslår att nyinstitutionalismen bör ses som en teori i den bemärkelse att den idag har 

utvecklats till att innefatta ett stort antal empiriskt mätbara koncept. Vidare framhåller de 

nyinstitutionalismen som en av de mer generella och lättförståeliga modellerna för förklaring 

av organisatoriska fenomen idag. Nyinstitutionalismen, menar de, fungerar ofta som en 

utgångspunkt för många organisationsforskare inte minst gäller detta de sociala mekanismer 

som skapar institutioner och som enligt den nyinstitutionella teorin i mycket stor utsträckning 

påverkar organisationers val. Czarniwska (2008: 770) kommer å andra sidan fram till att 

institutionell teori stannar vid att vara just ett ramverk av processer eller ett sätt att se an den 

sociala världen med många potentiellt tänkbara utgångar som resultat snarare än en ”riktig 

teori”. Det har också ifrågasatts huruvida det verkligen går att applicera de huvudsakligen 

amerikanska studier av den nyinstitutionella organisationsteorin och dess begrepp på den 

svenska offentliga sektorns organisationer med hänsyn till de skillnader som finns mellan de 

svenska respektive amerikanska offentliga organisationernas förhållande till staten (Blom & 

Grape, 2006: 8). 
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5 Resultat  

I det här kapitlet redogör vi för studiens empiriska material. Inledningsvis kommer en 

presentation av de medverkande intervjupersonerna vilket sedan följs av presentationen av 

studiens resultat med utgångspunkt i teman vi skapat med hjälp av våra frågeställningar. 

Dessa teman är: organisationernas utgångspunkter i sitt arbete (frågeställning 1), om och hur 

Sidas genuspolicy påverkar det arbetet (frågeställning 2) samt exempel på förutsättningar för 

de undersökta organisationernas praktik (frågeställning 3). Den analytiska delen av 

frågeställning 3 – hur skillnaderna mellan teori och praktik kan förstås ur ett 

organisationsteoretiskt perspektiv - behandlas först i samband med uppsatsens analys. 

 

5.1 Intervjupersonerna  

Intervjuperson 1 (nedan kallad I1) är en man i 40-års åldern. Han arbetar inom en organisation 

som har miljöfrågor som sitt huvudområde. Den NGO han representerar arbetar med att 

utveckla policys inom miljöområdet. De utreder olika varors miljöpåverkan och arbetar 

opinionsbildande. De har också ett tätt samarbete med andra miljöorganisationer. 

 Intervjuperson 2 (nedan kallad I2) är en kvinna i 50-års åldern. Hon är högt uppsatt inom 

en allians av organisationer som arbetar med implementering av strategier för att stärka 

kvinnors rättigheter och delaktighet i Indien. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med dessa 

typer av frågor och arbetar för att ge en röst åt flera kvinnoorganisationer samt utsatta kvinnor 

i Indien 

 Intervjuperson 3 (nedan kallad I3) är en kvinna i 50-års åldern. Hon är forskare, med 

inriktning mot miljöfrågor och leder ett forskningscenter som ofta är tongivande inom den 

Indiska miljödebatten. 

 Intervjuperson 4 (nedan kallad I4) är en kvinna som arbetar i en organisation vars främsta 

syfte är att stärka kvinnors rättigheter samt öka kvinnors och flickors hälsa och rättigheter. 

Hon är också sekreterare i en global allians av organisationer som arbetar med att förändra 

kvinnors liv och skapa ökade rättigheter för kvinnor på policynivå med samarbeten i ett 

hundratal länder. 

 Intervjuperson 5 (nedan kallad I5) är en man som arbetar inom en organisation som arbetar 

med abortfrågor. Organisationen arbetar bland annat med att motverka selektiva aborter, som 

innebär systematiserade aborter av flickfoster, samt förhindrandet av osäkra abortmetoder. De 
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vill också motverka den sociala stigmatisering som de beskriver att indiska kvinnor blir 

utsatta för i samband med aborter. 

Intervjuperson 6 (nedan kallad I6) är kvinna och arbetar inom en organisation vars främsta 

målgrupp är kvinnors och barns rättigheter. Hon arbetar huvudsakligen inom området 

reproduktiv hälsa och omvårdnad. 

 

5.2 Tematisering av materialet 

5.2.1 Organisationernas utgångspunkter för jämställdhetsarbetet 

Av materialet framgår att det inom samtliga undersökta organisationer finns både stor 

kunskap och engagemang för genus- och jämställdhetsfrågor. Flera av intervjupersonerna 

belyser exempelvis ett tidigt intresse och den kringgärdande miljön som utgångspunkt för den 

personliga fallenheten för kvinnofrågor som viktiga faktorer. Materialet visar att detta gäller 

oavsett respektive organisations huvudinriktning. 

(I2): 

I come from the women’s movement. I was part of the first centre for women’s development 

studies in 1979 when I was a 25 year old girl and at that time when we came…7 years I was there 

and those 7 years we really thought we were godsend, that we will change everything and no girl 

child will be killed and blablabla…and things have changed…but not to what they should have 

been. And I think a lot of us emotionally became god’s soldiers in trying to bring gender equality 

to this country. 

 

…and I think I got it here, but I also think it’s fair to say the entire team…we have primarily a 

woman office…the entire team comes from strong women’s movements here, India has a strong 

feminist movement so there are first class feminists sitting here. 

(I1): 

My sister is a feminist academic, she is a little bit older than I am so I grew up with the word 

gender since I was three years old. And it was linked into my head. I grew up like that I had no 

choice, with the awareness of me being a problematic male. 

 
En av intervjupersonerna, som växte upp som enda flickan bland många bröder, beskriver 

tidiga, positiva erfarenheter och lyfter fram det faktum att vissa delar av Indien inte har en lika 

stark patriarkal struktur som i andra delar av landet. 

(I4): 
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Thankfully in the eastern part of India the status of women is much better there is not so very 

much of a son preference and they don’t imply the dowry system in my part of the country. I have 

four brothers and I am the youngest and the only girl so I have always been treated differently but 

in much a better way. So it’s very difficult even for me to understand why in certain parts of the 

country women are treated so badly. 

 

Vid ett tillfälle betonas vikten av den allmänna opinionen varpå intervjupersonen lyfter 

fram människorna i det indiska samhället som den resurs hon menar utövar det största 

inflytandet: 

(I3):  

Our influence is really people who write to us, I mean we’ve got huge numbers of people calling 

us, sending us e-mails, sending us comments and telling us there is a crisis here, there is a problem 

there please do something about it, so we are responding in a way to what is happening in India in 

terms of what needs to be done. 

 

En annan utgångspunkt, som är mer kopplad till det faktiska arbetet inom organisationerna, är 

huruvida olika former av kurser/utbildningar med genusanknytning har genomförts inom 

organisationerna. Här finns exempel som är direkt förenade med Sida i den bemärkelsen att 

Sida ansvarat för utbildningen som en del av deras arbete med att öka genusmedvetenheten i 

de olika projekt de finansierar. Utöver Sidas direkta påverkan visar materialet dessutom ett 

exempel där ingen specifik genusutbildning finns hos personalen inom organisationen och ett 

annat exempel där organisationen har en lång tradition av internutbildningar. 

(I6): 

Early 2000 something I don’t remember exactly which year, Sida made us do a gender exercise in 

our organisation so they did have a workshop and then we had to come back and do a gender 

analysis within the organisation… so what we did was we did it on three levels, the first was 

individual. Each individual in the organisation to see how much they understand gender, how 

sensitive they are to these issues. And then we revisited our programmes and policies and thought 

of how we can make them more aware and gender sensitive and we also had a series of trainings 

for staff on gender after that. All of us including the head of the organisation. 

(I5): 

Also…we are not really gender trained…so what you get is the level of sensitivity that you are 

born with or have required over a period of time. For example (“organisationens namn”) does not 

have gender policy so if you ask the same question to different people in this office you’ll get 
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different answers but if you ask us what is our vision about abortion, you’ll get a very similar 

answer because we focus on that, we plan that, we are trained on that. 

(I4): 

I think most of us has undergone, sometime during our professional lives you know, like 5 days or 

10 days of education. (“organisationens namn”) is actually the best, internationally as well, one of 

the best known training organisations that work around women, so we have the luxury to have 

programs that have been running for the last 48 years for women in management. Some of these 

programmes run for like 5 or 6 weeks… 

 

En ytterligare förutsättning som framstår som viktig är de olika former av indirekt påverkan 

som sker hela tiden. Det kan handla om kontakter med specifika personer, andra 

organisationer eller givarländer man kommer i kontakt med i det vardagliga arbetet. 

(I2): 

One of my gurus in gender training (personens namn), who was gender advisor in the UN in New 

York but was with Sida for all these years before and is a brilliant woman… so all my training 

came from there. I think also from various other directions but I would largely say that the 

Swedish context of gender equality has been my inspiration. 

 

Our money comes from… a major part comes from Switzerland and money comes from 

individuals from all over the world…individual checks come…that’s a very unique way of 

fundraising we call them investors because they invest in the future. These investors are all over 

Europe including Sweden. They come and visit the projects we’ve had two delegations in the last 

year coming to see our work. 

(I6): 

We get support also from the McArthur Foundation on early marriage issues, which again is very 

gender connected, and they also contributed to our learning on other issues…so I think every 

donor that comes brings some sort of aspect with them… 

(I1): 

We work with other countries as well I mean Sweden is an important country environmentally but 

we work globally, we work with large networks of people like us. We work with Germany, with 

Switzerland and with some people in London, with the UN, with China…these are all our partners. 

 

5.2.2 Hur Sidas genuspolicy påverkar organisationerna 

I samband med våra intervjuer frågade vi explicit hur Sida influerar deras arbete, men vi 

redovisar även för de delar av intervjuerna där intervjupersonerna beskriver hur de arbetar i 
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allmänhet och dessa beskrivningar överensstämmer eller motsäger de budskap som finns i 

Sidas genuspolicydokument. 

På frågan huruvida man i organisationerna influeras av Sida när det gäller genusfrågor så 

svarar några av våra intervjupersoner så här: 

(I6): 

We have an HR (Human Resources) policy which has been made with a gender lens…but after 

Sida’s gender training we looked at our HR policy and the organizational norms and then we also 

looked at two programmes of ours to see also how gender is understood in the communities…so 

we did this analysis and we did have some findings like the top had only men and not 

women…and we looked at the salary distribution how much goes to men and how much goes to 

women respectively. So we did all those things and we did become more conscious on what was 

happening…not that we didn’t think of gender before but we became more aware what was 

actually there. 

 

So Sida made us do the first gender analysis after which we went to Unifem and took their further 

support with doing gender mainstreaming but that (Sida) was the trigger definitely. I think most of 

the agencies talk of gender now but what I’ve seen in the reviews by Sida, they were very very 

focused on gender and poverty, those two issues were constantly raised by them in our annual 

reviews so it’s like a reminder always but Sida has played a big role for us so as an organisation 

we are very sensitive for these issues now so Sida or no Sida today I think we would be aware of 

it. 

 

I2 beskriver att: “…however, in policies Sida has been the best on gender equality”.  

En annan av intervjupersonerna, som arbetar inom en miljöorganisation, anser att Sidas 

nuvarande, inte alltför kontrollerande rapporteringssystem, fungerar mycket bra. 

(I3):  

Sida has been an amazing donor, I think you should be proud of that it has never influenced us. 

Our work is really about communities, you have to understand that is really what we do, we 

subsume it (gender) okay? We don’t neglect it and we don’t undermine it okay? It’s very on top 

but it’s subsumed in the work that we do. If you take this latest mission statement for example, you 

won’t find the word gender in it. 

 

Utifrån vår insamlade empiri kan vi dock inte se att Sidas specifika krav på 

detaljrapportering om arbetet med jämställdhetsfrågor inom organisationerna, i de flesta 

fall, implementeras enligt gällande policy. 
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(I1): 

Well Sida has a gender obligation in a certain way, the obligation that we always had in the 

organisation and in the board, which we have, we’ve always had that. But there is no gender based 

specific reporting that is required from us.... but you know there is not a specific requirement with 

gender as far as the work plan goes and etcetera in the environment program, maybe in the gender 

based organisations that work with for example HIV and aids. 

 

No no very few people ask for gender based reporting, they mostly ask for gender based decision 

making and gender based organisational structures. They ask how much do you have, but there is 

also these various NGO ratings, you know criteria where stuff like gender, stuff like salary and 

different levels of the salary of the men and of the first levels of, and gender is a part of that, but I 

don't think they are so interested in the requirement per se, in the goals of the projects etcetera. I 

don't think that it’s imposed like that. So its really up to us how we are dealing with that they are 

looking for, and we are looking for that and we are also supporting that, but gender is always 

under lined, its not an overt thing. 

(I3): 

They have never tried to influence us in terms of our policy or what we do, and that, remember we 

are very conscious about that because our entire credibility depends on us being an independent 

group. People listen to us because they see us as an independent group, and the minute we are seen 

as a group who are pushing the agenda of someone else we are finished. You see? I mean we 

would never have any influence on the Indian public if they thought that we had somebody else's 

agenda. And I must say Sida has been fantastic and understanding that, respecting that and actually 

never influenced us. 

(I5): 

For example if we work with Sida or with other donors there is a certain dialogue happening for 

example the four years we did a project with Sweden and Sida we had moments of interface with 

for example Uppsala University, we had meetings where we talked about a lot of things not only 

about abortions but also broader issues, rights etcetera…and that’s where our learning happen. 

(I6): 

I mean if there is a requirement, everyone will talk about all the gender aspects of the project. And 

everyone will write back describing this is how we work with gender, this is how we will 

mainstream gender blablabla…however if that project is granted and if you go and do a gender 

audit or a gender analysis, I don’t think you will find much attention being paid to gender. So that's 

for me…that's the biggest problem in our country right now. Everyone knows that it is politically 

correct to talk about gender so they will talk, and they will talk. They will do the right noises but 

when it comes to real implementation…you know. 
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Trots att materialet i vissa fall visar att Sida inte återkopplar i särskilt hög grad till gällande 

genuspolicy, eller ställer alla de krav vad gäller jämställdhet som finns uttryckta där, 

förekommer trots det element i den empiri vi har samlat in som visar att många av de mål som 

Sida har satt upp likväl efterlevs. Mycket av detta har att göra med att jämställdhetsfrågorna 

är sammanflätade med frågor om maktstruktur, fattigdom och demokrati. Sida beskriver 

också, som tidigare nämnts, dessa frågor som centrala i arbetet för att åstadkomma en ökad 

jämställdhet. Ett exempel på hur en av de intervjuade ser jämställdhetsarbete som en form av 

demokratiarbete och därmed som en del av en större helhet, kan illustreras genom 

beskrivningen av I1: ”So I guess we try.  You can call that gender if you like, but we would 

say that it’s democratic.” 

(I1):  

I think anyone who is too occupied with bigger space changes the power relations. And I think, at 

least that’s my philosophy, that a lot of the things we see around us have to be analyzed in the 

relations of power, rather then just, you know gender. Why are some colonies very clean, some 

are very dirty? That’s about class relationships. So I believe that, and that’s still, with my learning 

that looking at these issues you know, power is very important. So you have to be true to that 

yourself as well. 

(I3): 

Same there you know, so we are all very conscious about it, it is not like it is gender, but any work 

to me. Any work to me that you do on development in India, any work you are doing on poverty 

in India, you are dealing with women, and if you don't understand it you really don't understand 

poverty. 

 

Well you know it’s difficult for me to say because gender comes through in everything that we do, 

and you know okay, it’s not like we are a women's rights group, and we are not working on a 

gender specific issue, but we are working on poor people and poor communities, and for me that is 

always, you know, women and gender becomes centre staged. So you know it’s not like we go out 

there and say okay we are a gender group, but being an environmental group which focus on the 

human dimension of environment, women becomes something that you can not not talk about, or 

write about or work for. So its difficult, but I certainly wouldn't say that we are a women's rights 

group ... it all has an impact on women, because women bare the brand of poverty in India. So you 

don't have to call it a gender issue, it is a gender issue.” 

 

Det finns även uttryckt i Sidas genuspolicy att män skall inkluderas i arbetet med att öka 

jämställdheten. Detta pratade vi mycket om i de intervjuer vi gjorde, och det visade sig att på 
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det här området skiljer sig uppfattningen hos flera av de organisationer som vi träffat från 

varandra. En av intervjupersonerna nämnde mest i förbifarten att man arbetade med att 

integrera män i jämställdhetsarbetet, men menade att det inte var i fokus: ”There is of course 

men as well in our work but that is not the issue”.  

Materialet visar att det finns flera exempel på att jämställdhetsarbetet utvecklats i 

riktningen att organisationerna i större utsträckning inkluderar män i projekten.  

(I4): 
  And initially we started working with girls, and after a few years the feedback from the 

community was that if you are trying to make some changes that are targeting gender related 

things and gender driven behaviour it is really waste of time working only with women, you 

know you have to get the men in which is true. 

(I5): 

…and interestingly gender very often means we do not swing purely to the women side. Very 

often we have to bring in men into the equation, which is something sometimes in our programmes 

we miss. Because they are gatekeepers, they are the supporters and without them assessing 

services for women become very difficult. So the whole issue of how do we keep the men in the 

families is the centre of our focus. 

(I1): 

What happened earlier was the women would not come cause it was either too far to bring the 

children or their men wouldn’t let them go so far on their own. So now on the campaign sites 

we’re talking to the men as well and then the women start coming so I think that inclusiveness 

approach…you know that hard anti-men approach in the work has changed a bit. 

 

Vid ett tillfälle vände intervjupersonen på resonemanget och beskrev det som att det inte 

spelade någon roll huruvida det inom organisationen både fanns kvinnor och män 

representerade i projekten. Han menade att även om man kunde rapportera tillbaka till 

givarorganisationerna om att de anställda i projekten både var män och kvinnor, så behövde 

detta inte nödvändigtvis visa huruvida man hade integrerat ett jämställdhetsperspektiv i 

projekten.  

(I1): 

Because even if there is women who is doing the research they don't necessarily see it from a 

gender view. So you don't… it’s not obvious that with a woman prime minister or a woman 

president that you get more gender sensitivity. 
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Sidas genuspolicy beskriver vikten av att anpassa jämställdhetsarbetet till den lokala 

kontexten, och att vara medveten om de kulturella skillnader som finns. Ett flertal av dem vi 

intervjuade talade om detta. De beskrev bland annat vikten av att inte bli alltför influerade av 

givarorganisationer, då detta kunde medföra att de förlorade sin trovärdighet hos dem som var 

mål för projekten. De beskrev också vikten av att inte ta för stort intryck utifrån då man var 

mån om att skapa projekt utifrån de normer och värden som råder lokalt och inom 

organisationen.   

(I3): 

But I think it is good that we don't have it like that in India. So I would really fight you on that 

saying, don't try to make us Sweden from that perspective. Because it’s true that, because the 

gender agenda in Sweden is different from India okay? 

 

Materialet belyser även olikheter mellan organisationernas möjligheter att arbeta lokalt i 

Indien. En sådan faktor är huruvida organisationen i sig är en registrerad indisk organisation 

eller ett lokalkontor till en större, internationell organisation. Det senare kan medföra 

begränsningar som påverkar organisationens grad av möjligheten att påverka samt val av 

ämnesområde att verka i. 

(I5): 

…and we are an international organisation so we do not have the validity or the cultural 

fit…because we are seen as an outside organisation although we are Indians but we are seen as an 

American agency or that’s how they will see us. Our opponents will say that and think or portray 

us as western. 

(I4): 

…because you see we primarily came in to India as an international NGO so all the things I’ve 

described, until about 5 years ago we used to do it only with grassroots NGOs, we worked with a 

network of NGOs and implemented our work mainly through them. However, because of the, you 

know, changing development world and because (“organisationens namn”) in India wanted to 

become an Indian entity, which we have we are now registered as a legal body, we now do more 

of the work ourselves.   

 

Vidare beskrev någon hur de kulturella skillnader i synen på jämställdhet kan ta sig uttryck, 

resonemanget kring detta byggde på att det kan var svårt för givarorganisationer såsom Sida 

att applicera sina policys i praktiken, då verkligheten i mottagarlandet ofta befinner sig långt 

från den verklighet där policydokumentet är skapat. 
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(I4):  

But in some other countries that you know, people know what is politically correct so they will 

not, at least not in your face. But in India people are not ashamed, I mean recently when the 

parliament made the bill for 33% reservation for women seats in the parliament. I mean I am sure 

that you have seen what happened. The people tore the bill and threw in on the chairman…they 

don't think it’s bad they don't think it’s politically incorrect to talk about women like that, they 

don't care. 

 

5.2.3 Organisationernas lokala förutsättningar 

Under denna del av resultatet redovisar vi intervjupersonernas beskrivningar av 

förutsättningarna för sitt arbete, vad de arbetar med, hur de arbetar, vad som anses 

framgångsrikt, samt vilka svårigheter de möter lokalt. Vi finner detta relevant dels för att ge 

en ökad förståelse för hur arbetet inom organisationerna ser ut i praktiken, men även för att 

kunna förstå eventuella skillnader mellan Sidas genuspolicy och organisationernas praktik. 

    Intervjupersonerna representerar organisationer som huvudsakligen är aktiva inom 

områdena kvinnors rättigheter samt miljöfrågor men skiljer sig från varandra på så sätt att de 

angriper frågorna från olika håll och på olika nivåer. Det kan bland annat handla om arbete för 

att implementera ny lagstiftning, allmänna informationskampanjer eller dokumentation av ett 

fenomen. Det insamlade materialet hyser såväl exempel på organisationer som koncentrerar 

sig på enstaka frågeställningar som sådana vars fokusområden spänner över ett brett 

spektrum. I2: “I think we were the first NGO which simply in a very focused way said that 

that we will do nothing else but build the leadership of these women in the villages.”  

(I1): 

We work on the chemical waste issue as a cluster that just recently has become known. This means 

we look at chemical waste in the life cycle, so from production to disposal. That’s how we look at 

it although policy has divided it into many sectors with many frames…so in that cluster we started 

working fifteen years ago. 

 

We work a lot with partners, so we have a special niche and we take everything to a policy 

legislation level, because we have a science based and a legal based team so they can understand 

these issues. But essentially we play that role in a wide network of people who look at many other 

goals as well. So that is our contribution to this issue and we see ourselves as a sector-catalyst. 

 

 



 39 

(I6): 

So, our key strategies are implementation and research. We do implement ourselves because we 

feel that that is a big learning for us, so our advocacy is based on our own experiences from the 

ground…the second thing we do is we have a research and documentation wing in the organisation 

and that was a thing that we felt we needed to work on after doing an evaluation on our 

programme… so implementation and research is mainly what we do. 

(I4):  

And when we say we work on women’s empowerment we talk also about young girls, the entire 

spectrum is to work with young girls to building capacity around women who are let’s say elected 

leaders and political leaders so its a huge range of work that we do for girls and women. It includes 

projects on the ground and it includes power inclined programs, it includes mentoring and of 

course reproductive health, safe motherhood and all that, the whole spectrum. (Organisationens 

namn) has been working in India since 1987 and our first program in India was working with 

adults and girls and if you are talking about gender issues and how it interlaces I think India would 

be one of the most interesting case studies. I don't think I have to tell you about the status of 

women in this country… 

 

You know we do advocacy and we try to influence people, for example we have a long, kind of an 

effort to working with members of parliament and telling them about women’s health issues and 

that is an ongoing battle, and we try to influence but I cant tell you how much or how far we have 

succeeded but we try. 

(I3): 

As far as gender is concerned we have always believed that if you look at environmental issues 

you always have to look at it from the perspectives of women because there is really the women in 

India that are the most affected by the environmental degradation. If you look at the water crises 

there is women who is the most affected, and if you look at the sanitation issue it is the women 

who bare the brunt of the fact that there is not enough toilets or that the water is dirty and they 

have to spend more and more time to collect the water for their families. If you look at the energy 

crises there is women who has to go longer and longer to get fuel wood, they are the ones being 

exposed to the fire at the cook stoves. And you know it goes on and on and on, so we have 

constantly believed that we have to put women in the center of it. But that is easier said than done, 

because its not like you can put a woman in the center of an environmental issue without knowing 

how that village is functioning on that level. So we have been arguing for two things, one- 

improvement of the environment, obviously, which then improves the lives of women, and then 

two- also increasing women’s influence in decision making on the village level, and that has been 

the two areas on which we have concentrated. 

(I5): 
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We focus and work only on abortion. It’s good and bad. Good because it gives us focus and that 

helps us develop ourselves, the flipside is that we don’t integrate to well with other issues, we’re 

seen only as abortion people but for a woman it’s not just the abortion they may need a range of 

services. But we’ve decided to work only on abortion primarily because if you look at it there 

aren’t any other organisations that work only on abortion and there are a huge amount of them that 

won’t because of the political environment in the US… we think there’s a niche a very small niche 

and we work there. And our strategy is to always be focused there and we also see ourselves as a 

very small player among a range of players and we do know the tradeoffs of not being able to 

address a wide range of issues. 

 

I samband med våra intervjuer framkommer även vid flera tillfällen vad som upplevs som 

positiva förändringar på senare tid när det kommer till genus- och jämställdhetsfrågor i Indien 

i allmänhet. I4: ”It is improving. In the urban areas you know slightly better.” 

(I6): 

There is also one thing that I forgot and that is that the Indian government asked us to be a part 

responsible for the group women, children and adolescents when it comes to making the gender 

mainstreaming guidelines for the future which was a very progressive thing to do for the 

government. So it is a little more progressive in ways we haven’t seen before. 

 

I think definitely there is a more opening up in the last decade or so in the Indian society, people 

are thinking more progressively, gender is becoming an important issue and the government is 

aware of it and at least they are willing to listen and discuss these issues. I’m surprised when I 

open my daughter’s book on social science and see a chapter on gender there because that wasn’t 

there at my time so there is a change in mindset, government and all these things... I think 

education will do a lot of difference. 

(I2): 

It is! India is a case today. To study, to invest in, to spend time in, to write about, to work here. 

You know if somebody would gave me a million dollars one day and told me to come sit and work 

in New York or Stockholm I would say no way! My time is here. This is where I’m going to work. 

This is where I’m going to make a difference. The message is same for all I mean everybody 

because today we are all global citizens therefore we have a responsibility to global existence, 

global human beings. We all get affected hugely by whatever happens wherever because the world 

is so small. 

 

Therefore as a nation, I think it’s the first time… see the time is absolutely right and ripe…as a 

nation we acknowledge publicly that we are hungry, we acknowledge publicly that every third 

child is malnourished…our planning commission figures are that…we acknowledge publicly that 
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we kill our little children in the womb, that we do female infanticides…we acknowledge publicly 

that we feed our girls the last and the least. 

 

You have to look for and trust the process that is taking place you know there is a revolution 

taking place and it’s happening in the villages, women are going door to door and noting down 

below the poverty line families. The thing that is happening is that women are taking a new 

responsibility. 

(I1): 

And the idea of gender itself has changed, for example there is a new law from the high court on 

decriminalising gays, you know same sex couples, three months back they decriminalised it. A 

fantastic 130 pages check from the high court, which the religious groups are now fighting in the 

Supreme Court. 

 

Samtliga intervjupersoner beskrev olika hinder i sitt arbete som återfinns inom ett antal arenor 

bland annat redogjorde flera för problem med korruption, bristande politisk vilja, patriarkala 

system, olika tabun samt brister när det kommer till den praktiska implementeringen av 

strategier för ökad jämställdhet.   

(I2): 

We do not have any political will on the part of the political parties, to acknowledge and trust 

these women so somebody has to work really hard to show these so called cynics that this is not 

real, your own cynicism all comes from your own training, in reality something else is 

happening…so somebody has to work really hard there. The other obstacle is poverty, poverty is 

always an obstacle, they’re very poor so simultaneously someone will have to work on nutrition, 

hunger in their families. You can’t remove hunger through a workshop…so those are major 

obstacles that are coming in the way even in our way of working. 

 

The ration jobs in the public distribution systems are being handled by men who are in any case 

corrupt…because corruption is there in this country rampant and by the time the rations come to 

the poor it’s been eaten by the rats and it’s not eatable anymore. So there are these levels and 

levels and I remember myself talking to a food commissioner and then he said yeah but you know 

we have an access to food line in the courthouse. But there are no honest officers who will you 

know take it to the poorest of the poor families so I said but we can’t wait in this country for your 

honest officers… 

(I1): 

As you know that's a part of the social patriarchal hierarchy, and the deep son preference that 

people have. It’s largely economic as well as social, but also economically driven so, it’s very 
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slowly changing but there’s a law against that now, it’s forbidden to use the machine that has been 

used for the definition of the sex of the foetus and then there’s a prenatal law in the country. So it’s 

very highly recognised and I guess it has come down dramatically, but also you see that cities or 

states that have the highest economic indicators have the worst sex ratio. So Delhi has a very poor 

sex ratio and Punjab has a very poor sex ratio, and they are rich states. So this mix that economic 

development leads to greater gender parity is untrue in fact there is contrary studies. Women got 

more powerless because the social space was taken away from them. 

(I6): 

We have the domestic violence act which came a few years back but wasn’t there for so many 

years, there has been a change in the rape laws because the way rape was defined was very very 

narrow so all hose things are there which shows there is little more openness to discuss and work 

on gender issues but after all in the end the policy makers that will come and sit and make policies 

all come from the same background where women and men are treated different and there is a 

power hierarchy. So it’s a total change that needs to happen at various levels and that remains an 

obstacle, a rampant problem in the country. Illiteracy, poverty leads to child marriages and that 

way girls will never get empowered.  

 

We had some response from the government because of the HIV situation in India…but I don’t 

think people in India are ready to come and talk openly about their sexuality in India…the gender 

groups are marginalized because of these bigger issues that the country is also struggling with. 

We are very careful about distribution of contraceptives among the unmarried youth. We do make 

condoms but it is not as simple as in Sweden…we also tried a summer camp that was done in 

Sweden earlier but we did it in southern India and it was a great success but they were not 

sustainable because we had to do it on our own and the government was not part of it. So some 

things are fine like the clinic for young people the government is fine with that but with the 

contraceptives we have to be very careful and also with sex education on the education curriculum 

where we can’t talk of masturbation and certain other issues…homosexuality… 

 

De olika organisationerna hade olika strategier för att bemöta några av de svårigheter som vi 

ovan har försökt att redogöra för. Dessa strategier var anpassade utifrån de förutsättningar 

som organisationen hade samt de mål som de hade satt upp för sitt arbete.  Någon arbetade i 

nära samarbete med företag och näringsliv medan andra beskrev internationella avtal som 

fungerande påtryckningsmedel i ett försök att skapa förändringar och nå ut med sitt budskap.  

(I4): 

It’s very political you see. Countries don't like to be ashamed. When like Honduras comes and say 

we have attended our MDG goals someone like India or South Africa, that are the growing boys 
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don't want to be shamed in, let’s say, the UN national assembly. It’s very political you know, I 

think countries also want to be working up their numbers so that they meet all the indicators. 

For people like us, activists and advocates, for us that work on the ground it’s very good to have 

something like the MDG’s because that becomes something like a hook. So that we can put 

pressure on our country, not just government, over all you know saying that this is international 

commitments that our government has signed on and you know, we have to honour that 

commitment. And all the international things that India signed you know an international act 

against child labour or whatever treaty, and those are good things. Even though on the ground it 

might not be visible and you know everyone signs everything. But at least for us it’s good we can 

at least use them as benchmarks so that is good for us.  

(I5): 

For example we work with (ett företagsnamn) the tire manufacturer, that is one of the largest tire 

manufacturers in this part of the world and they wanted us to do a program for them, and we said 

no, first we want to do a need assessment because we don't just want to do what you want us to do. 

So right now we are designing a community need assessment. They said give us a budget, and we 

said sorry, depending on what comes out of the community need assessment we will design an 

intervention and after that is the budget. You know you are not coming here to buy a product and 

you can’t come in and you want to do something for a year. So we work with them but we are not 

easy for them. 

 

Återkommande var även svårigheter med att implementering av lagstiftning samt policys. I 

våra intervjuer beskrev flera av personerna problem med detta inom organisationen men 

också på en nationell nivå. Ett par av intervjupersonerna beskrev problem som grundade sig i 

människors bristande kunskap om sina rättigheter.   

(I5): 

Exactly. So sometimes I think the whole issue of gender get’s charged with the wrong indicators 

and are not customized with what you are examining in. The result could be that the whole thing is 

instead contra productive. And that’s only one indicator. Another big issue for us working in India 

with abortion is the sex selection. There is a clash between the banning of sex determination and 

the right to abortion and though all the rules and laws are in place when it comes to 

implementation in the field you have a problem. 

(I3): 

In most of the issues our policies are very good but operationalizing it, getting it the last mile is 

hard. I might have the same rights as you guys back in Stockholm but 50 kilometres away that’s 

not the case. And 50 km away they don’t know about their rights. And above that then we have the 

whole issue of cast,class… 
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(I4): 

Having said that in India for example we have an abortion law that has been liberal since 1972. 

abortion have been legal up to 20 weeks…unlike many other countries. But the problem is that 

there is a gap between policy and implementation, for example…you see what happens is 

we…when we structure programs we look at it broadly but when a program gets implemented we 

implement it very often it becomes vertical.  
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6 Analys 

I det här kapitlet analyseras det insamlade intervjumaterialet. Vi ämnar beskriva de 

mekanismer som kan tänkas ligga bakom resultatet vi presenterat utifrån ett nyinstitutionellt, 

organisationsteoretiskt perspektiv med hjälp av ett antal centrala delar av teorin som har 

beskrivits tidigare. Med hänsyn till studiens resultat som till exempel visar att Sidas 

genuspolicy av olika anledningar inte implementerats såsom ursprungligen avsetts, kommer 

vi i det här avsnittet erbjuda en nyinstitutionell tolkning av det organisatoriska sammanhang i 

vilket Sidas genuspolicy kan anses ha tillkommit och präglats av. Vidare har vi valt att i detta 

kapitel kommentera vårt insamlade material i förhållande till den tidigare forskning vi 

beskrivit då vi funnit detta falla sig mest naturligt.  

Problem med implementeringen av policys framstår med all sin tydlighet i ljuset av det 

insamlade materialet där samtliga intervjupersoner berör glappet dem emellan. I termer av 

nyinstitutionell teori kan det vara intressant att resonera kring på vilket sätt översättande 

respektive härmande faktorer kan anses påverka den processen. Vi anser att det kan utgöra ett 

spännande och utmanande perspektiv utifrån vilket det är möjligt att ta hänsyn till både 

likformande respektive förnyande krafter och försöka mäta dess effekter.  

 

6.1 Genus som institution 

Med hänsyn till de flertal exempel i empirin, som på olika sätt beskriver den påverkan som 

det svenska genusbegreppet har haft, som bland annat handlar om Sidas påverkan i form av 

utbildningar eller, som i ett fall, där en svensk person kommit att betyda mycket i 

genusfrågor, kan det vara av närmare intresse att se på i vilket sammanhang denna ”svenska” 

form av genusmedvetenhet kan tänkas komma från och om det i sådana fall kan anses skilja 

sig från någon annan innebörd av begreppet. Inom nyinstitutionell teori fokuseras bland annat 

de mekanismer som gör att institutioner, må de vara affärsmodeller, utbildningar eller 

begrepp, likformar sig efter varandra. Med utgångspunkt i studiens insamlade empiriska 

material, finner vi mycket som talar för att begreppet genus idag kan sägas vara en institution 

inom det internationella utveckligsamarbetet i den bemärkelsen att dess innebörd åtnjuter 

samma höga och auktoritativa status hos samtliga berörda parter. Detta verkar dessutom gälla 

oavsett sammanhang med tanke på att såväl biståndsgivares som -mottagares respektive 

förståelse och tolkning av begreppet överrensstämmer i stor utsträckning. Med hänsyn till 
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detta framstår en specifikt svensk förståelse av begreppet genus mer som en schablonbild, 

måhända präglad av bilden av den väldokumenterade svenska jämställdheten, snarare än som 

en sanning. Här ser vi paralleller med Drori, Meyer, Ramirez & Shofers (2003) forskning, där 

vetenskapsbegreppet analyseras ur ett nyinstitutionellt perspektiv och där både översättande 

och härmande mekanismer anses ligga bakom det faktum att det i omvärlden, och inte minst 

inom utvecklingsländerna, råder konsensus kring vetenskapens till synes otvivelaktigt höga 

status. Vi tänker oss att motsvarande resonemang går att applicera på det vi sett verkar vara 

den rådande uppfattningen av genusbegreppet inom det internationella utvecklingssamarbetet 

och att vårt material i den bemärkelsen visar liknande tecken med vad Drori, Meyer, Ramirez 

& Shofer (a.a.) lyfter fram. Att betänka alternativet, att någon aktivt skulle ifrågasätta 

genusbegreppets vikt och innebörd utan att omvärlden skulle reagera, kan ge en bild av den 

samstämmighet som verkar råda. Ett sådant förhållningssätt skulle sannolikt tolkas som ett 

uttryck för bakåtsträvan eller måhända anklagas för att vara en del av den patriarkala struktur 

som hela den moderna jämställdhetsdebatten, där genus är en av beståndsdelarna, delvis drar 

sitt existensberättigande ur. Resultatet, för den gjorde det, skulle mycket väl kunna skapa en 

organisatorisk legitimitetskris vilket ringar in vikten av den bild organisationer projicerar utåt 

och som fungerar som en central del av nyinstitutionell analysmetod. 

 

6.2 Homogenisering 

Intervjumaterialet innefattar många exempel på att utvecklingssamarbetet påverkas av 

institutionella krafter till exempel genom fenomenet translation med homogenisering av idéer 

och synsätt som resultat. Inte minst framgår detta av intervjupersonernas personliga 

utgångspunkter för sitt arbete där det är uppenbart att ett flertal beskriver liknande 

erfarenheter i bakgrund och uppväxt som upphov till sitt intresse. Det finns även andra belägg 

för detta, till exempel när flera intervjupersoner redogör för olika utbildningar som 

organisationens personal tagit del av. Vid något tillfälle har Sida varit ansvarig för 

utbildningen ifråga medan andra talar om internutbildningar inom organisationens större 

närverk kanske från ett amerikanskt huvudkontor. I samtliga dessa fall vill vi koppla ihop med 

det Dimaggio & Powell (1991) benämner som normativ isomorfism där en gemensam 

uppsättning värderingar sprids som ett resultat av att en viss profession för med sig liknande 

värderingar och samma uppsättning tankesätt och teorier från sin respektive utbildning. 

Speciellt stark anses den normativa isomorfismen vara inom ett och samma organisatoriska 
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fält vilket även kan sägas vara fallet här. Denna grunduppfattning kan sedan imiteras av en 

organisation i ett annat land exempelvis genom internutbildningar inom en organisation. I 

några fall, med liknande mekanismer som normativ isomorfism, där personens uppväxttid 

lyfts fram som en viktig faktor, tänker vi oss att det rimligen också går att tala om en 

homogenisering genom ärftlig isomorfism. 

Materialet visar också att likstämmighet mellan personer såväl i givar- som mottagarlandet 

verkar gälla oavsett om intervjupersonen är man eller kvinna eller från skilda delar av världen. 

Och trots att det i praktiken sker en översättning av budskap till lokala förutsättningar, så att 

också en heterogenereringsprocess kommer till stånd, är det långt i sin tur mellan 

mottagarorganisationernas policys och praktik.  

Med undantag för en av intervjupersonerna, som betonade vikten av att inte bli alltför 

påverkad utifrån och istället fokusera krafterna på att förstärka det som lokalt redan sker på 

marken inom de olika projekten, visar intervjumaterialet att en homogeniseringsprocess som 

kan härledas till fenomen som translation och isomorfism, mycket väl kan vara en av de 

osynliga krafterna i rörelse som kan förklara avståndet mellan policy och praktik. 

Vidare kan det vara intressant att med utgångspunkt i intervjumaterialet titta på frågan 

huruvida budskapet från Sidas genuspolicydokument efterlevs och/ eller anpassas inom de 

undersökta organisationerna. Utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv kan vi se på detta som en 

form av translation. Budskapet, som det uttrycks i policyn och som Sida sänder till sina 

samarbetsorganisationer, är att det aktivt bör integreras ett genusperspektiv i alla typer av 

projekt som Sida är med och finansierar. Idén om detta ”reser” således till mottagarna av 

biståndet på olika sätt. Vi har i vårt resultat sett prov på hur Sida har hjälpt organisationer att 

genomföra genusanalyser samt tagit del av exempel på de krav Sida har ställt gentemot 

organisationerna när det kommer till att medvetandegöra och medvetandegöra 

jämställdhetsfrågor. Materialet rymmer dock även motstridiga uppgifter. Ett antal av 

intervjupersonerna upplevde ingen form av påverkan från Sida, medan andra upplevde att de 

hade fått mycket stöd och blivit starkt influerade därav. Här kan man se en koppling mellan 

vårt resultat och det som Uggla (2007) beskriver i forskningsrapporten ”Mainstreaming at 

Sida – A Synthesis Report”. Där tydliggörs en avsaknad av explicit prioriteringsordning samt 

tydliga tillvägagångssätt när det kommer till uppföljning av implementation i Sidas 

genuspolicy. Resultatet är mångtydigt även i frågan gällande i vilken utsträckning de 

undersökta organisationerna har ett nära samarbete med Sida eller om de huvudsakligen axlat 
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rollen som finansiär utan något större inflytande på projektens utformning. Här kan vi 

naturligtvis bara spekulera i huruvida detta har med projektens karaktär att göra, men faktum 

kvarstår att den tidigare forskningen på området, bland annat representerat av Ostrom, 

Gibson, Shivakumar & Andersson (2001), pekar på just brister inom Sida gällande 

expertkunskap samt tydliggör ett behov av närmare samarbete med organisationerna som 

mottar bistånd. Därigenom skulle bättre förutsättningar skapas för att lyckas med 

implementationen av Sidas ursprungliga intentioner. En utveckling inom detta område skulle 

kunna leda till att de intentioner som Sida har med sitt arbete med att stärka jämställdheten 

skulle förbättras. Frågan är om det skulle förbättra resultatet för de NGOs som arbetar på plats 

i Indien då en förbättrad implementering kanske, i sin tur skulle leda till en något mindre lokal 

och kulturell anpassning. Intervjumaterialet bekräftar också detta med flera exempel på att ett 

sådant nära samarbete i vissa fall saknas.  

 

6.3 Heterogenesering 

Delar av vårt resultat visar att det finns en viktig poäng i att inte gå in och styra för mycket i 

de organisationer som tar emot bistånd, då detta i sin tur kan skada dessa organisationers 

legitimitet på den arena där de arbetar. Detta, anser vi, är något positivt eftersom det måste 

anses av största vikt för organisationerna att kunna framstå som trovärdiga och visa att de inte 

så att säga, går någon annans ärende, utan arbetar utifrån de förutsättningar och de 

förväntningar som finns på dem gentemot dem som påverkas av projekten i landet. I något fall 

har materialet bidragit med exempel på det som kallas tvingande isomorfism, anpassning till 

externa påtryckningar, där intervjupersonen klargjorde vikten av att lokalanpassa ett budskap 

för att undvika tvingande former med kontraproduktivitet som resultat vilket knappast lär 

hjälpa någon. Det vi kan säga utifrån detta är att det finns tecken på att arbetet anpassas 

utifrån en lokal kontext, men att policyn som sådan inte anpassas och att detta i sin tur utgör 

ytterligare exempel på att translation sker med både en homo- respektive 

heterogenereringsprocess som resultat. Policyn, som ska vara generell och gälla i allt arbete 

Sida bedriver och finansierar, samtidigt som arbetet ska anpassas och de lokala 

förutsättningarna skiljer sig åt, bidrar måhända i sin nuvarande form till att skapa klyftan 

mellan teori och praktik. Detta stöds i viss mån av Ugglas rapport (2007) där dessa 

motstridigheter också står att finna. 
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6.4 Legitimitet 

De incitament som driver Sida att vara med och finansiera projekt består ofta, enligt denna 

rapport, i att de passar Sidas ”profil”. En nyinstitutionell förklaring av samma fenomen lyder 

att Sida agerar som ett resultat av den institutionella omgivningen för att undvika att göra 

”fel” och istället skapa en ökad legitimitet för sin organisation (a,a). Även Danielson & 

Wohlgemuth (2003) pekar i ”Swedish Development Co-operation in Perspective” på Sida 

som en politiskt styrd organisation vars legitimitet och finansiering bygger på att det inom 

Sverige finns en lång tradition av att vara ett progressivt land när det kommer till bistånd. Det 

är ett rimligt antagande att tänka sig att Sida, för att leva upp till denna tradition och de högt 

ställda kraven på att driva ”rätt” sorts projekt, gör det också gentemot omgivningen för att i 

deras ögon legitimera sin verksamhet. Här ser vi att välskrivna policys om 

fattigdomsbekämpning, demokratiarbete, miljöarbete och jämställdhetsarbete kan fungera 

som centrala verktyg i en sådan process. Ett problem som vi kan se i vårt resultat i förhållande 

till detta är att sådana starka påtryckningar från den institutionella omgivningen gör att Sida 

har en press på sig att finansiera projekt som passar en viss profil, men att de inte alltid har 

kunskapen eller förmågan att driva de frågor som de avser att göra fullt ut när det kommer till 

den faktiska implementeringen i mottagarorganisationen. Detta påstående bygger på de svar 

några av våra intervjupersoner har gett gällande vilka influenser de har samt vilka typer av 

krav de är underställda från Sida (och andra länder och organisationer). Utifrån Sidas 

intentioner att ta hänsyn till den kulturella och samhälleliga kontext som finns i 

mottagarlandet kan man dock i viss mån säga att detta faktiskt görs.  

 

6.5 Konkurrerande institutioner  

För att binda ihop uppsatsens samtliga huvuddelar – Sidas genuspolicy, nyinstitutionell 

forskningsteori samt problemformulering, syfte och frågeställningar - med resultatet, följer 

här en återkoppling av resultatet gällande organisationernas lokala förutsättningar till den 

korta genomgång som vi i uppsatsens inledning gjorde av sidas genuspolicy. Detta gör vi 

genom att knyta an till frågeställning nummer tre - hur man, i nyinstitutionella termer kan 

förstå skillnaderna mellan Sidas policy och de undersökta organisationernas praktik.  

Vår tolkning av det material som samlats in är inte entydigt på det här området men en sak 

som materialet tydliggjort handlar om de hinder (och möjligheter) som finns för Sida och de 

organisationer vi har varit i kontakt med. Trots att flera av våra intervjupersoner beskriver att 
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utvecklingen i Indien går framåt vad det gäller kvinnors rättigheter möter de ofta stora hinder 

i sitt arbete. Dessa hinder, bland annat i form av rådande maktstrukturer, patriarkala hierarkier 

och bristande politisk vilja, utgör i sin tur en annan form av institutionell omgivning – den 

lokalt förankrade. Resultatet i praktiken blir att olika institutionella uppfattningar av 

jämställdhetsbegreppet skapar ytterligare avstånd mellan det som sägs och det som görs. 

Detta eftersom mottagarländernas organisationer är i underställd maktposition gentemot 

givarländerna och därför sannolikt författar sina strategier gentemot givarländerna med 

utgångspunkt i den internationellt erkända institutionella uppfattningen av genus och 

jämställdhet vilken skiljer sig avsevärt från den lokalt rådande uppfattningen. Problem av den 

sorten finns också representerade i Sidas genuspolicy som områden som behöver motverkas, 

dock återkopplas inte där till nyinstitutionella tolkningar. Vi har genom våra intervjuer inte 

fått några konkreta indikationer på att dessa krafter motverkas från Sidas håll på ett tydligt 

sätt. Självklart sker detta i viss mån ändå, om inte annat så på ett indirekt sätt, eftersom Sida 

faktiskt är med och finansierar projekt inom organisationer som arbetar för att komma till 

rätta med den här typen av problem. Enligt materialet framstår det dock inte som klart för 

organisationerna att det är just detta som är Sidas mål och som enligt policyn är faktorer som 

skall ligga till grund för vilka projekt och/eller organisationer som i slutändan skall erhålla det 

finansiella stödet. Sida verkar inte heller begära sådan information som visar huruvida 

respektive organisation uppnår de uppsatta målen vilket är ännu ett exempel på att policyn 

inte efterlevs. Här saknas alltså en fungerande översättning mellan Sidas intentioner och den 

faktiska praktiken och vice versa. Oavsett anledning skapar detta i sin tur problem då 

organisationerna i praktiken inte har någon skyldighet att rapportera tillbaka till Sida när det 

kommer till resultat och implementation. Skyldigheterna att rapportera till Sida framstår, i 

ljuset av vårt material, bara gälla utvalda organisationer, och då huvudsakligen i förhållande 

till personalstrukturen inom organisationen. Som en person som vi intervjuade beskrev det (i 

översättning)  ”alla vet att det är att det är politiskt korrekt att prata om genus … de kommer 

att göra rätt ljud, men när det väl kommer till implementering, ja, du vet…” Även när det 

kommer till detta kan man återkoppla till den tidigare forskning som Ostrom, Gibson, 

Shivakumar & Andersson (2001) har lagt fram. Det finns tydliga, legitimerande incitament 

för mottagarorganisationerna att framstå som att man säger ”rätt saker” utifrån det som anses 

politiskt korrekt, eller för att man vill skapa förutsättningar för vidare finansiering. Det verkar 

däremot inte finnas lika tydliga incitament för att också praktiskt implementera enligt 
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gällande policy, eftersom detta inte på ett konsekvent sätt följs upp av Sida. I anslutning till 

detta vill vi dock nämna att en sådan brist på incitament inte utesluter att 

mottaggarorganisationen faktiskt ändå gör detta. Detta sker dock i sådana fall huvudsakligen 

med stöd av organisationens egen policy eller goda vilja. På ett liknande sätt finns det 

incitament för Sida att uttrycka tydliga och ambitiösa målsättningar när det kommer till 

jämställdhetsarbete då detta, som vi tidigare nämnt, stärker dess legitimitet i förhållande till 

den politiska styrningen och den allmänna opinionen i Sverige. Lika tydliga incitament för att 

följa upp målsättningarna i praktiken verkar dock saknas. Den typen av resultat är dessutom 

svåra att mäta och rapportera tillbaka om på ett tydligt sätt. Intressant i detta sammanhang är 

den beskrivning som flera av våra intervjupersoner gav av de svårigheter som uppstår då 

människor, i vårt material kvinnor, inte har kunskap om sina grundläggande rättigheter. Flera 

av intervjupersonerna beskriver att de i projekt som de bedrivit har varit tvungna att 

omstrukturera då man känt sig tvungen att börja på en mer grundläggande nivå än vad som 

var tänkt från början.  

Sida vill enligt sin policy arbeta för att skapa lika rättigheter för män och kvinnor och att 

förändra maktstrukturer så att alla har lika möjligheter att delta i ekonomiska, religiösa och 

politiska sammanhang samt beskriver vikten av att ta hänsyn till internationella avtal gällande 

könsdiskriminering och kvinnors rättigheter. Sådana internationella avtal lades ingen stor vikt 

vid i samband med våra intervjuer, men som ändå berördes vid något tillfället och kan vara 

värt att kommentera. Till exempel beskrevs FNs millenniemål som en viktig faktor för att 

förändra och stärka den politiska viljan i Indien att förbättra kvinnors situation. Detta beskrevs 

till stor del handla om att länder i så hög utsträckning som möjligt uppnår de förutsatta målen 

för att, som hon uttryckte det, slippa ”skämmas” inför andra länder inom det internationella 

samfundet. Även här ser vi en tydlig koppling till vikten av att skapa legitimitet, inte bara 

inom den egna organisationen eller nationen utan även, i en allt mer globaliserad värld, på den 

internationella arenan eller, om man så vill, inom den institutionella omgivningen. Värt att 

nämna i det här sammanhanget är att utvecklingen i Indien, enligt våra intervjupersoner går 

framåt vad det gäller detta. Ny lagstiftning har exempelvis medfört att kvinnor fått ökat 

politiskt inflytande.  Kanske kan man anta att detta är en process som stärkts av en global 

homogeniseringsprocess vari frågan om lika rättigheter har blivit global och där vikten av 

ökad jämställdhet mellan män och kvinnor alltmer ses som någonting eftersträvansvärt och 

självklart.  
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Nyinstitutionell organisationssociologi i sig gör ingen åtskillnad på bra och dåliga homo-

/heterogenereringsprocesser eller bedömer huruvida en organisation bör spela teater för att bli 

mer legitima eller snarare gå sina egna vägar. Istället söker den förklara några av de 

mekanismer som kan klargöra varför organisationer ibland gör som de gör och inte som de 

säger vilket vi sett som ett synnerligen spännande sätt att ta oss an vårt indiska 

intervjumaterial med. Avslutningsvis tänker vi oss att översättande och härmande av budskap 

både kan resultera i större eller mindre avstånd mellan vad som sägs och vad som faktiskt 

görs och att avgörande i sammanhanget blir balansen mellan tvingande och anpassande 

faktorer. Då kan, så att säga, russinen ur kakan på det som skall adopteras på bästa sätt 

kombineras med de mest positiva aspekterna av det lokala för att undvika en alltför stor 

anpassning till ett modernt genusbegrepp på samma sätt som Drori, Meyer, Ramirez och 

Shofer (2003) visar kan vara fallet med utvecklingsländers anpassning till 

vetenskapsbegreppet. En mycket noggrann omvärldsanalys av den lokala situationen framstår 

i ljuset av detta som en synnerligen viktig aspekt att ta hänsyn till. 
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7 Diskussion och reflektioner 

Sidas policy fastslår att budskap skall lokalanpassas samtidigt som de, enligt det insamlade 

material inte gör det i särskilt stor utsträckning. Vi ställer oss alltså frågan - varför ser den ut 

som den gör? Vår ambition är inte att lyfta fram generell kritik mot det viktiga arbete som 

Sida finansierar men om det är ”djungelns lag” som gäller i projekten och resultaten blir lite 

som det blir, bör inte också policyn vara anpassad till praktiken? När Sida exporterar sin syn 

på hur jämställdhetsarbetet skall bedrivas bör det inte i större utsträckning planeras med 

utgångspunkt i det som faktiskt är genomförbart efter de lokala premisserna? Finns det 

utrymme för sådana lokala avvikelser i en policy som måhända är präglad av en institutionell 

uppfattning av genusbegreppet? Detta har varit ett ämne för diskussion hos oss under den här 

uppsatsen inte minst då det under arbetet tydligt framgått att utvecklingssamarbetets 

grundidéer på såväl givar- som mottagarsidan, i stor utsträckning präglas av homogenitet.  

Hur det skulle se ut istället är förstås svårt att sia om men med hänsyn till det stora gapet 

mellan I-ländsk policy och U-ländsk praktik när det kommer till jämställdhetsarbetet är det 

intressant att fundera kring vilka positiva effekter som uppnås med det arbetet. En 

nyinstitutionell analys möjliggör ifrågasättandet av verksamheters agendor genom att rikta 

intresset mot samspelet mellan verksamheten och dess institutionella omvärld. Gör 

verksamheter det de säger att de gör eller försöker de anpassa sig till rådande förväntningar i 

omvärlden för att inte riskera sin legitimitet? Översatt på ämnet för den här uppsatsen; kan det 

verkligen ses som en omöjlighet att givar- respektive mottagarorganisationernas legitimitet 

ibland är viktigare eller lika viktigt, som att faktiskt utföra arbetet i projekten enligt det sätt 

som är uttalat? Sannolikt är det väl grovt att anta att det är på det viset men med tanke på att 

mycket av den tidigare forskningen på området inte inkluderat institutionell teori som 

analytiskt ramverk, dyker nya frågor av den här karaktären upp. Det utvärderas mycket inom 

det internationella utvecklingssamarbetet just för att komma tillrätta med problem av den här 

sorten (bland annat har Sida en hel avdelning för internrevision) men som delar av den nya 

forskningen vi refererat till slagit fast, finns fortfarande mycket kvar att göra för Sida när det 

kommer till att minska klyftan mellan policy och praktik. Kanske är nyinstitutionell analys ett 

sätt att använda för att inte även fortsättningsvis säga en sak och göra en annan? 

Idag kan vi se att den nyinstitutionella organisationsteorin och dess processer rimligen kan 

utgöra ett spektrum från vilket det kan vara intressant att analysera många olika områden 
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och/eller branscher såväl i offentlig som privat verksamhet. Ett ökat intresse och medvetenhet 

för etiska frågeställningar bland människor i allmänhet kanske dessutom kan bidra till ett ökat 

behov hos myndigheter och företag att analysera sin verksamhet med utgångspunkt i 

nyinstitutionella perspektiv. När vi tagit del av den kritik som finns mot nyinsitutionalismen 

som teori, anser vi för vår del att den diskussionen inte på något sätt förändrar det faktum att 

nyinstitutionell analys kan vara ett applicerbart teoretiskt utgångsläge till exempel vid 

organisationsförändringar och att det representerar ett förhållningssätt som kan resultera i 

många lärorika erfarenheter. Inte minst lär detta gälla organisationers styrande organ.  

En annan fråga som ställts på sin spets i samband med detta arbete är frågan om vem som 

äger rätten att skapa agendan för hur biståndsarbetet skall bedrivas. Vi förvånades över 

kraften med vilken vissa av de personer vi intervjuade beskrev deras arbete som ett 

demokratiarbete snarare än ett arbete som handlade om att förbättra kvinnors ställning eller, i 

förekommande fall, miljön. Ofta återkom vi i våra intervjuer till frågan om vad det arbete de 

bedrev förde med sig i det stora hela. Att från Sida försöka formulera detta i dokument 

framstod då ibland som aningen banalt. Det engagemang som våra intervjupersoner visade i 

sin vilja att förbättra förhållandena i Indien kan inte formuleras genom policys eller nationella 

riktlinjer för hur och varför bistånd ska bedrivas på ett eller annat sätt, inte heller kändes det 

självklart att från Svensk sida diktera villkoren för utvecklingsarbetet. Det framstod tydligt att 

det behöver utvecklas ett närmare samarbete mellan de som skapar ramarna för biståndets 

utformning (i det här fallet Sida) och de som befinner sig på mottagarsidan (i det här fallet de 

organisationer vars representanter vi intervjuat). Biståndsgivandet i sig har också gått mer och 

mer åt det hållet vilket har tydliggjorts av att begreppet utvecklingssamarbete idag är det 

allmänt vedertagna. 

Vad denna studie, och ett flertal andra visat, är att det finns stora svårigheter när det 

kommer till att implementation. Att omsättas policys i praktiken och att få med sig det 

ursprungliga budskapet genom en kedja av händelser, människor, intryck och så vidare 

framstår som en verkligt svår nöt att knäcka. Som vi ser det vore det intressant och lärorikt att 

utveckla den kunskapen ytterligare exempelvis genom att identifiera projekt där detta har 

lyckats. Att analysera ett antal projekt där implementationen av policys har fungerat väl vore 

spännande att ta del av och skulle kunna bredda kunskapsbilden ytterligare och ge underlag 

för förbättringar inom området. En sådan ansats som dessutom utgår från nyinstitutionella 
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tankebanor har vi inte kunnat hitta varför vi vill lämna detta som ett förslag till vidare 

forskning på området. 

Något som blivit uppenbart (om det inte redan tidigare stort klart) under arbetet med den 

här studien är att mer jämlika samhällen alltid är bättre än ojämlika samhällen. Och inom det 

området sker ett fantastiskt arbete som Sida stödjer på otaliga sätt världen över och som vi sett 

med egna ögon. Till exempel stödjer Sida arbetet med kvinnors läskunnighet och 

utbildningsnivå som spelar en avgörande roll när det gäller ett samhälles rättvisenivåer vilket i 

sin tur är direktkopplat till samhällets chanser till förbättrad ekonomisk produktivitet. 

Avslutningsvis vill vi med utgångspunkt i detta lyfta fram att det finns det all anledning att tro 

att den starka ekonomiska utveckling Indien vittnat om de senaste åren mycket väl kunde ha 

varit vara ännu starkare skulle landet ha varit mer jämställt mellan könen, samtidigt som 

kvinnors rättigheter skulle ha stärkts i processen. 
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Bilaga 1 

Study project 

Proposed study project 

Our interest for this study lies in assessing how the content from policy level on gender 

equality in development assistance could be understood from an NGO perspective in the 

developing world. The purpose of the study is to research and compare Sida’s (Swedish 

International Development cooperation Agency) policy on promoting gender equality in 

development cooperation with NGOs working within the scope of development projects in 

India. 

Our objective is to gather empiric material in the form of in-depth interviews with 

employees of development projects in India. The material will then be analyzed in terms of 

how policy/theory translates into practice.  

To achieve our objective we hope to interview some 5 – 10 persons. The interviews are 

likely to take about 1 hour/ interview. No personal or organisational names will need to be 

mentioned in the study. 

 

Our background 

Niklas Blockert and Katarina Puhm - two Swedish students attending the 4th and last year of 

college education at Ersta Sköndal University College. We attend the Bachelor of Science in 

Social Work programme. 

 

Niklas is a father of three with a history in PR and marketing. Between 97-98 he lived in 

Delhi, India where his wife worked in the production line for the Swedish Retail brand H&M 

Hennes & Mauritz AB. This marked a starting point for his interest in developing countries in 

general and issues concerning India in particular.  

 

Katarina has had a long-term interest in international development issues that has deepened 

during the last year. She is a former student of International Relations at the University of 

Stockholm. Katarina is also a keen traveller. 
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Ersta Sköndal University College is situated in Sköndal just outside of Stockholm, Sweden 

and is dedicated to studies in the fields of social work, psychotherapy, nursing/health care, 

theology and church music. The University College has an explicit ethical and diaconal 

orientation and a distinguishing characteristic is that it offers courses in which theory is 

combined with practice, research with studies in the field, and that special attention is given to 

questions within philosophies of life and world views, professionalization and societal issues. 

The University College provides an open and attractive academic meeting place for education 

and research within the fields mentioned above and means to be associated with fresh ideas, 

critical search for knowledge, ethical awareness and the endeavour for existential depth. 

The Bachelor of Science in Social Work programme at Ersta Sköndal contains - in addition 

to its more general courses in sociology, psychology and behavioural sciences – also social 

work courses with a distinguished global perspective. It was during such a course (Health and 

social vulnerability in a global perspective), that Niklas and Katarina realized their mutual 

interest in these issues and decided to co-write their final thesis (bachelor level). The study’s 

main focus concerns Gender issues in development co-operation and the process of 

researching and writing is already well underway. Now, however, is the time to add 

experiences from practioners working in the field. 

 

Best regards 

Niklas Blockert & Katarina Puhm 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Introduktion 

Presentation av oss… 

Vad studien handlar om i korta drag… 

Beskriva att vi vill få hans/hennes bild av jämställdhet i utvecklings sammanhang… 

Vi kommer att lägga upp intervjun som ett samtal… 

Det finns inga rätt eller fel svar… 

Participation is voluntary and your name will not occur in the study… 

 

Tema A - det egna arbetet 

• Vad är jämställdhet för dig i ditt arbete – berätta? 

Tema B – Jämställdhet i organisationen 

• Är gender equality en viktig del av arbetet i organisationen? Berätta, ge exempel  

• Ser du några hinder? Ge exempel 

• Finns det områden/situationer där jämställdhet är mindre viktigt? Ge exempel 

Tema C – Sidas genuspolicy 

• Har ni någon uppfattning om hur Sida ser på jämställdhet i utvecklingssamarbete? 

Utveckla och förklara. Om ja, har ni tagit del av den och hur förhåller ni er till den? 

• Tycker du att det gör tillräckligt? 

 

Avslutning 

Har du några frågor till oss och/eller vill du lägga till något som du tycker att vi har missat… 

Finns möjligheten att ställa kompletterande frågor via mail? 

Tack så mycket för din medverkan… 

 

Fokusområden 

Komptetens kring gender equality i organisationen 

Organisationens syn på kvinnors resp. mäns roller - (är jämställdhet en kvinnofråga?) 

Mål för jämställdhetsarbetet – Sidas och/eller organisationens egna 
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Bilaga 3 

Millenniemålen 

1.  

Halvera världens fattigdom och hunger 

2. 

Låt alla barn få gå i grundskola 

3. 

Öka jämställdheten och förbättra kvinnors ställning 

4. 

Minska barnadödligheten 

5. 

Minska mödradödligheten 

6. 

Stoppa spridningen av HIV/AIDS och andra sjukdomar 

7. 

Säkerställa en miljömässig hållbar utveckling 

8. 

Öka samarbetet kring bistånd, handel och skuldavskrivningar 

 
Källa: www.millenniemålen.nu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


