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Abstract

Syftet med studien är att undersöka Sidas ramorganisationers syn på sin roll i att motverka trenden 

av krympande utrymme för civilsamhället internationellt. Här användes en kvalitativ metod, där 

semistrukturerade intervjuer genomfördes med fyra ramorganisationer som arbetar med mänskliga 

rättigheter, demokrati eller jämställdhet. Materialet analyserades med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys. I studien framgick att respondenterna ser organisationens roll som tredelad i 

frågan. Den första rollen var att motverka och kringgå direkta restriktioner från regeringar i länder 

som tar emot bistånd. Den andra fokuserade på dialogen med Sida och andra givare för att 

underlätta finansiering och administration för organisationen, dess partners i verksamhetsländerna 

och andra, mer administrativt svaga organisationer som annars riskerar att exkluderas. 

Respondenterna såg även hur civilsamhällets utrymme att verka riskerade att minskas av 

motstridiga ekonomiska och politiska intressen. Svensk handelspolitik togs upp som ett område 

som i vissa fall står i kontrast till regeringens uttalanden om att stödja civilsamhället internationellt. 

Följaktligen såg de sin tredje roll i att påverka regeringen för att lyfta frågan om det krympande 

utrymmet, inte bara som en biståndsfråga, utan som något som ska genomsyra fler politikområden.

Nyckelord: krympande utrymme, bistånd, civilsamhälle, biståndsorganisationer.
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1 Inledning
I början av 2000-talet observerades hur förutsättningarna för civilsamhällesorganisationers (CSOs) 

verksamhet och existens genomgick en förändring. Ett tydligt startskott kom i samband med 

terrorattacken mot USA 2001 och trenden intensifierades i och med Färgrevolutionerna i bland 

annat Georgien 2003 (Rosrevolutionen) och Ukraina 2004 (Orangea revolutionen). Även Arabiska 

våren 2010 sägs ha bidragit till förändringen (Rutzen, 2015). Fenomenet har fått många namn och 

har bland annat kallats Shrinking/Closing space, The backlash eller The pushback (hädanefter 

hänvisat till som krympande utrymme) och beskriver hur handlingsutrymmet för civilsamhället 

minskar eller försvinner helt. Trenden är global och berör främst - men inte uteslutande - auktoritära 

länder. (Carothers & Brechenmacher, 2014; Howell et al, 2008). Det handlar både om ökande 

motstånd från regeringar i form av restriktioner samt att trenden haft en stor geografisk utbredning. 

Endast mellan 2012 och 2015 har 60 länder infört eller presenterat förslag på lagar som minskar 

förenings- och mötesfriheten och flera liknande initiativ finns (Rutzen, 2015). Särskilt påverkas 

CSOs som arbetar med demokrati och mänskliga rättigheter, även om de inte är de enda som utsätts. 

Åtgärderna rättfärdigas ofta av landets regering med hänvisning till ökad transparens i 

organisationerna, koordinering av organisationers verksamhet eller bekämpning av terrorism och 

extremism. Ofta understryks också vikten av att försvara den nationella suveräniteten mot utländsk 

inblandning i inhemska angelägenheter (ICNL & NED, 2012). Enligt en rapport från Freedom 

House var 2016 det elfte året i rad då de demokratiska bakslagen i världen var fler än de 

demokratiska framgångarna (Puddington & Roylance, 2017). Rapporten får medhåll av andra 

forskare och berörda CSOs, som menar att det är ett tecken på att det inte endast handlar om en 

tillfällig motgång för demokratiutvecklingen och civilsamhällets utrymme i världen, utan att den 

negativa trenden kommer fortsätta om inget görs för att stävja den (Carothers & Brechenmacher, 

2014). Eftersom civilsamhället är en viktig beståndsdel i en fungerande demokrati och det 

krympande utrymmet riskerar allvarliga konsekvenser för demokratin i förlängningen (Boussard, 

2001) är det viktigt att undersöka fenomenet mer ingående. Civilsamhällets grundläggande funktion 

är ofta att fungera som en motvikt mot den sittande makten och skapar utrymme för människor att 

göra sina röster hörda. Om organisationerna dessutom är demokratiska i sig själva bidrar de till att 

stärka demokratiska värderingar i resten av samhället, och kan även fungera som ett stöd till svaga 

politiska institutioner. De kan sprida kunskap om demokrati och öka deltagandet i demokratiska 

processer (Ibid, 2001). 
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1.1 Problemformulering
Den svenska regeringen oroas över utvecklingen av krympande utrymme och har därför i samarbete 

med Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) utrett hur trenden kan hanteras och 

motverkas (Regeringskansliet, 2016a; Sida, 2017a). Regeringen har också ett uttalat mål att Sverige 

ska vara ledande inom främjandet av mänskliga rättigheter och demokrati (Skrivelse 2016/17:62), 

där det svenska biståndet och Sidas arbete kan ses som en del i att uppnå detta. I Sidas skrivelse till 

regeringen analyseras bakomliggande orsaker till trenden av krympande utrymme och förslag på 

åtgärder för att motverka den presenteras. Inom denna bredare ansats gällande det svenska biståndet 

i sin helhet ämnar den här uppsatsen fokusera på Sidas ramorganisationer, som av naturliga skäl 

ofta har närmare kontakt med det civila samhället i biståndsländerna än vad Sida har. Eftersom 

fenomenet är så pass kontextspecifikt syftar uppsatsen till att ge en mer nyanserad bild av några 

utvalda ramorganisationers erfarenheter av fenomenet utifrån deras egen verksamhet, för att lyfta ett 

annat perspektiv i frågan. Sida menar att det krävs samstämmighet från svenskt håll för att effektivt 

kunna motverka trenden. För att undvika risken för att någon dimension av problemet lämnas 

obehandlad behöver fenomenet följaktligen belysas ur flera vinklar och. Därför ämnar den här 

uppsatsen undersöka ramorganisationernas syn på sin roll i att motverka det krympande utrymmet 

mer djupgående än vad som hittills gjorts. Genom att göra detta kan förhoppningsvis en tydligare 

bild skapas av deras erfarenheter och upplevelser, som kan bidra till en ökad förståelse för 

fenomenet och hur det kan motverkas. 

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur ramorganisationernas anser att de ska bidra till att 

motverka det krympande utrymmet för civilsamhället globalt. Tanken är att genom djupintervjuer 

bättre förstå hur organisationerna ser på fenomenets uppkomst, i vilken utsträckning det påverkar 

deras verksamhet samt hur de anser att det ska hanteras och motverkas. För att undersöka ämnet 

utgår studien därför från den övergripande frågeställningen nedan:

Hur uppfattar ramorganisationerna sin roll i att motverka det krympande utrymmet för 

civilsamhället internationellt?
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De underliggande frågorna som ska besvaras är: 

- Hur ser ramorganisationerna på sin egen situation i förhållande till fenomenet?

- Vilken bild har ramorganisationerna av de bakomliggande orsakerna till fenomenet? 

- Hur anser ramorganisationerna att fenomenet kan motverkas?

1.3 Disposition
Studien består av fem delar, där den första introducerar det krympande utrymmet för civilsamhället 

som fenomen samt hur och varför detta ska undersökas. Där presenteras syftet med studien, dess 

frågeställningar och upplägg. Den andra delen ger en bakgrund till fenomenet. Baserat på tidigare 

forskning på området tas generella utmaningar för civilsamhället upp kopplade till trenden. Därefter 

redovisas och diskuteras valet av metod i tredje avsnittet. En kort information ges om 

organisationerna och respondenterna i studien och hur studien genomfördes. Där tas även de 

forskningsetiska principerna och studiens tillförlitlighet upp. I avsnitt fyra presenteras resultaten av 

det insamlade intervjumaterialet. Det sista kapitlet sammanfattar resultatet och drar vissa slutsatser 

som berör studiens frågeställningar. Där ges också rekommendationer för framtida forskning.

2 Bakgrund och tidigare forskning 
I det här avsnittet presenteras bakgrunden till fenomenet krympande utrymme, observationer kring 

lagstiftning på området samt vissa generella utmaningar som biståndsorganisationer och 

civilsamhället stött på.

2.1 Bakgrund
Med en lång historia av kolonialism i ryggen kunde det tyckas naturligt att biståndsländer 

ifrågasatte (främst västerländska) givares agenda i förhållande till tidiga biståndsprojekt. Följden 

blev att en stor del av det internationella biståndet under 1950- och 60-talet gick via staten och att 

fokus låg på socioekonomisk utveckling istället för politiskt förändring, då det senare kunde ses 

som provocerande. Tanken var att det skulle mildra skepsisen och känsligheten för frågan hos 
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mottagarländerna (Carothers & Brechenmacher, 2014). Detta förhållningssätt ifrågasattes dock av 

biståndsgivarna under 1980- och 90-talet, då nya länder bildades i en global demokratiseringsvåg 

och mer politiskt bistånd togs upp som en aktuell fråga. Efter Sovjetunionens fall hördes inte heller 

lika högljudda röster för att USA och andra länder i Väst skulle använda biståndet som ett medel för 

geopolitiskt inflytande. För att upprätthålla den positiva trenden fastslogs vikten av arbete med 

demokratiutveckling och stöd för rättighetsfrågor. Idén om kopplingen mellan kvalitén på statlig 

styrning och den socioekonomiska utvecklingen resulterade i att många givare även inkluderade 

politiska mål och metoder i sin verksamhet. Dessutom kanaliserades nu mer bistånd direkt till 

organisationer på plats, istället för att gå via landets regering. Detta mötte inte samma motstånd som 

tidigare, kanske främst för att projekten var små eller inte så välorganiserade och som en 

konsekvens inte alltid togs på allvar av regeringen i mottagarlandet. Det gav i sin tur ett större 

handlingsutrymme för många organisationer att växa relativt ostört under den perioden.

2.2 Trenden vänder
Många målar upp den tidigare amerikanske presidenten George W Bushs krig mot terrorismen som 

en tydlig brytpunkt för den relativt toleranta inställningen till civilsamhället (Carothers & 

Brechemacher, 2014; Rutzen, 2015). Efter terrorattacken mot USA 2001 drog Bush kopplingar 

mellan civilsamhälle och terrorister och menade att vissa till synes harmlösa organisationer 

användes som täckmantel för terrorverksamhet eller finansierade terroristnätverk. Det ledde till att 

civilsamhället svartmålades och många organisationer fick sina tillgångar frysta på grund av detta. 

Paradoxalt lanserade Bush även The Freedom Agenda som underströk vikten av att stödja 

civilsamhället. Detta skapade förvirring följd av misstänksamhet bland vissa länder rörande CSOs 

arbete, särskilt om de mottog utländsk finansiering. Antingen sågs organisationerna som en 

täckmantel för terrorverksamhet, eller ett amerikanskt verktyg för inflytande, vilket försatte dem i 

en svårhanterlig situation.

Något som ytterligare ökade skepsisen mot civilsamhället var Färgrevolutionerna i början av 2000-

talet (Carothers & Brechenmacher, 2014; Rutzen, 2015). Förutom Rosrevolutionen i Georgien 2003 

var den Orangea revolutionen i Ukraina 2004 det som kraftigast bidrog till misstron mot CSOs och, 

i förlängningen, bidrog till det krympande utrymmet för civilsamhället. Ukraina sågs av Rysslands 

president Vladimir Putin som en del i en geopolitisk kamp mot Väst och slog ned kraftigt på 

västerländska biståndsprojekt som sågs som ett potentiellt politiskt hot (Human Rights Watch, 
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2017). Grannländerna varnades för västerländskt inflytande genom biståndsorganisationer och 

många anammade det ryska exemplet genom att försvåra för CSOs att verka i länderna. Genom att 

titta på hur andra länder med sin lagstiftning begränsade civilsamhället kunde fler härma detta 

beteende - något som Carothers och Brechenmacher (2014) kallar copycat actions. Ledare i tidigare 

Sovjetstater skrämdes av protesterna som utbrutit i Ukraina och Georgien, men även på andra håll 

började misstänksamheten öka. Vissa ledare ansåg att USA och Väst iscensatt upproren genom sitt 

stöd till CSOs i de båda länderna åren innan revolutionerna. I bland annat Venezuela och Etiopien 

uttrycktes skarp kritik från regeringshåll mot dessa typer av västerländska demokratiprojekt. Andra 

som till exempel Belarus och Zimbabwe introducerade lagar som inskränkte civilsamhällets 

rättigheter och utrymme att verka i kölvattnet av protesterna i Kiev. Från att tidigare främst ha 

innefattat amerikanska biståndsorganisationer spreds skepsisen och fientligheten till att omfatta 

CSOs i allmänhet.

Förhoppningarna att trenden skulle ebba ut när Barack Obama fick makten i USA 2008 grusades i 

och med den Arabiska våren 2010. Istället följde en ny våg av restriktiva lagstiftningar som på olika 

vis begränsade CSOs verksamhet i flera länder (Rutzen, 2015). Återigen blev länders benägenhet att 

härma varandras beteenden (copycat actions) tydligt. Oroliga för att liknande demokratiska 

revolutioner skulle ta fart i det egna landet försökte regeringar kväsa allt missnöje genom att slå ned 

hårdare på CSOs verksamhet. Samtidigt går det att se att fenomenet tar sig olika uttryck beroende 

på kontext. Utrymmet kan vara obefintligt och helt stängt, eller krympande. På andra håll går det att 

se motsatsen, det vill säga att länder öppnar upp för civilsamhället att verka (ICNL & NED, 2012). 

2.3 Civilsamhällets begränsningar
De många föreslagna eller antagna lagar som dykt upp i länder världen över berör främst den 

ekonomiska aspekten av CSOs verksamhet. Ett annat område som påverkas är den administrativa 

delen, exempelvis uppstart och registrering av en organisation samt att vissa typer av aktiviteter 

(ofta politiska) inte godkänns. Ett mindre antal lagar begränsar den generella mötesfriheten, vilket 

följaktligen också påverkar civilsamhällets utrymme att organisera sig. Men det är området som 

berör det rent finansiella där den största ökningen av lagar och lagförslag kan ses (Rutzen, 2015). 

Dessa kan innefatta begränsningar av hur mycket internationellt bistånd som CSOs tillåts ta emot, 

krav på att biståndet ska gå via regeringen eller förbud mot att ta emot pengar från specifika givare. 

Beskattning av bistånd, överdrivet byråkratiska krav på rapportering eller strikta regler för vad 
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biståndet får användas till förekommer också. I vissa fall tillämpas en överdrivet bred tolkning av 

lagar om förtal, förräderi, penningtvätt eller terrorism, antingen för att stigmatisera mottagarna av 

bistånd eller för att kunna åtala dem för brottsliga handlingar (Christensen & Weinstein, 2013).  

Dessa restriktioner rättfärdigas ofta av regeringar med hänvisning till statens rätt till suveränitet och 

självbestämmande, att de arbetar för mer transparens inom biståndssektorn, effektivisering och 

koordinering av biståndet eller ökad nationell säkerhet (ICNL & NED, 2012; Rutzen, 2015). Under 

senare år har vissa av lagarna kopierats nästan rakt av mellan länder och just elementet av att härma 

är något av det tydligaste som kan observeras i trenden (Carothers & Brechenmacher, 2014). 

Åtgärderna och trenden i sig är inte något nytt fenomen. Så länge det har funnits stater har det också 

funnits organisationer och rörelser som motarbetats av regeringar (Mendelson (2015). Det hela har 

dock givits en ny dimension genom den teknologiska utvecklingen som skett under de senaste 

decennierna. Billig, lättillgänglig teknik har underlättat medborgares kommunikation och 

organiseringen av olika folkrörelser. Samtidigt har det också skapat nya möjligheter för regeringar 

att systematiskt begränsa politiskt utrymme, censurera och övervaka. Som tidigare nämnt är dock 

fenomenet ytterst kontextberoende och det är viktigt att påpeka att det även finns fall där utrymmet 

för civilsamhället öppnas upp, eller åtminstone inte krymper. Det finns fortfarande många länder 

som inte har försökt införa restriktioner och tillåter åtminstone vissa former av utländsk finansiering 

(Carothers & Brechenmacher, 2014). I exempelvis Nepal har det inte gjorts några försök att minska 

utrymmet på den inhemska politiska arenan generellt, även om vissa begränsningar införts kring 

politiskt, utländskt bistånd. Rapporten från Freemdom House tar även upp Colombia som ett 

exempel på hur utrymmet också kan öppnas upp. Under 2016 har fredsförhandlingarna bidragit till 

att våldet har minskat och att fler grupper inkluderats i processen för att skapa ett bredare konsensus 

(Puddington & Roylance, 2017). 

2.4 Det goda civilsamhället
Det som också bör tas i beaktande är det faktum att civilsamhället sällan är homogent - något 

västerländska givare i vissa fall tenderar att bortse från. Hur civilsamhället tar sig uttryck varierar 

avsevärt beroende på kontext och är aldrig avhängigt från de strukturer det verkar i (Boussard, 

2001; Marchetti & Tocchi, 2011). I många sammanhang likställs civilsamhället med det 
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västerländska, liberala och demokratiska, vilket sägs representera det ”goda”. Det som inte passar in 

i den bilden utelämnas. Det är dock viktigt att kunna se komplexiteten i det civila samhället, och det 

faktum att CSOs inte nödvändigtvis speglar ett västerländskt ideal (Boussard, 2001). Exempelvis 

kan en historia av korruption eller en stark tilltro till auktoriteter i samhället i stort sannolikt också 

leda till att mönstren återfinns i civilsamhället. Huruvida en organisation bygger på en demokratisk 

intern struktur eller inte har också en stark påverkan på den demokratiska strukturen i samhället i 

övrigt (Diamond, 1999). Samtidigt kan vissa organisationer vara demokratiska internt, men istället 

förneka en annan grupps rättigheter. Om de följaktligen inte verkar för de mål som givarsamfundet 

har finns risken att de inte får samma stöd som andra CSOs, trots att de kan ha ett stort stöd i 

samhället. Bistånd i sig ges dock aldrig helt objektivt, eftersom givare ofta har förutfattade 

meningar om vad som bäst bidrar till positiv förändring utifrån sitt eget sammanhang (Clifford, 

2017; Marchetti, 2017). En konsekvens av det blir att ett automatiskt övertag skapas för en CSO 

som är toppstyrd och välorganiserad och som passar in på de utrikespolitiska målen och 

föreställningarna hos biståndsgivaren. Ofta handlar det om grupper av urban, välbärgad medelklass 

som vistas i liknande sammanhang som givarna och kan anpassa språk och agenda efter givarnas 

önskemål (Boussard, 2001). De rurala, fattigare, mer okonventionella och mindre kommunikativt 

smidiga organisationer som ibland även har en negativ inställning till givaren får inte samma chans. 

Medvetet eller omedvetet kan givarna på så vis styra stödet till de organisationer som har samma 

mål som dem, vilket inte alltid stämmer överens med samhällets verkliga behov (Marchetti & 

Tocchi, 2011).

Följden blir att artificiella civilsamhällen skapas, beroende av givarsamfundets intressen. Det 

speglar den västerländska uppfattningen om hur civilsamhället är eller bör se ut, men har inte 

nödvändigtvis någon folklig förankring. Istället för att stödja ett pluralistiskt civilsamhälle och de 

spontana rörelser och organisationer som växer fram naturligt skapas en skevhet, som kan göra lika 

mycket skada som nytta (Boussard, 2001; Marchetti & Tocchi, 2011). Ett exempel är hur USA efter 

Sovjetunionens fall var snabbt med att ge stöd åt de nya stater som bildades, men endast till de 

grupper som de själva hade ett politiskt intresse av att stödja. Andra grupper ignorerades, trots att de 

hade ett brett stöd hos befolkningen, vilket ledde till stor ilska och utmynnade i konflikter. Det är 

bara ett exempel på hur ett lands biståndspolitik kan drivas av utrikespolitik och i förlängningen 

riskerar att endast bli ett medel för att uppnå utrikespolitiska mål (Clifford, 2016).
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Den distans från det verkliga civilsamhället som skapas genom liknande åtgärder riskerar att spela 

auktoritära ledare rakt i händerna. Att lägga tid och resurser på att vara givare till lags kan resultera i 

att organisationen försummar inhemska band och tappar lokal legitimitet. Det ger regeringen 

möjlighet att porträttera civilsamhället som en femtekolonnare, styrt av en utländsk makt, som i 

fallet då Ungerns premiärminister Viktor Orbán kallade politiska opponenter förrädare som tjänar 

västerländska viljor (Clifford, 2017). Internationellt bistånd kan på så sätt misskreditera CSOs. Om 

kontakten med gräsrötterna inte finns från början eller har gått förlorad leder det även till ett ökat 

beroende av utländska givare, som i sin tur kan resultera i en organisation som är ännu mer 

frånkopplad från sitt samhälle (Boussard, 2001). Det bistånd som ges av internationella givare för 

att stärka oppositionella CSOs som en del demokratifrämjande insatser kan på lång sikt undergräva 

det demokratiska styret i ett land. Det kan leda till försvagade partier och institutioner till förmån 

för oppositionella grupper, vilka inte alltid representerar samhället i stort. Om givarsamfundet 

alltjämt talar om stärkandet av civilsamhället ger det mindre legitimitet till existerande politiska 

institutioner och kan skapa spänningar. Ett civilsamhälle som utvecklats i ständig konflikt med 

staten uppfattar lätt relationen som konfliktfylld, även när demokratiskt styre införts. Utan stabila 

politiska institutioner fallet demokratibygget (Diamond, 1999). 

Arbetet för att skapa en stabil demokrati genom att stärka civilsamhället kan även medföra att det 

politiseras och att civilsamhällets roll som opposition och motvikt till staten går förlorad (Boussard, 

2001). Organisationers strävan att inkluderas i den politiska processen kan leda till att de istället 

tappar sin ursprungliga styrka. För att tysta ner oppositionella röster kan staten också försöka 

inkludera dem och samtidigt legitimera sin egen makt. Om civilsamhället istället blir en politisk 

konstruktion har de ingen verklig makt gentemot staten. Det handlar om en balans mellan 

självständighet och inkludering, där krav från givare om deltagande och inkludering av 

civilsamhället istället kan ge en negativ effekt på demokratin och verksamhetsutrymmet för 

civilsamhället. 

3 Metod
I det här avsnittet ges först en kort sammanfattning av organisationernas verksamhet. Därefter 

presenteras valet av metod, organisationer och respondenter. Sist diskuteras studiens tillförlitlighet. 
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3.1 Organisationerna i studien
Nedan ges en kort beskrivning av organisationerna som berörs i studien, deras fokusområden och 

geografiska spridning samt respondenternas roll i organisationen.

3.1.1 Diakonia 

Diakonia baserar sitt arbete på en kristen värdegrund och är verksamma i ca 30 länder i Afrika, 

Asien, Latinamerika och Mellanöstern/Nordafrika, men har även projekt i Sverige. Deras 

fokusområden är mänskliga rättigheter, demokrati, jämställdhet, social och ekonomisk rättvisa samt 

konflikt och social rättvisa (Diakonia, u.å.). Respondenten är rådgivare i frågor som rör demokrati 

och mänskliga rättigheter.  

3.1.2 Kvinna till Kvinna 

Organisationen är en kvinnorättsorganisation som arbetar för att stärka kvinnors rättigheter i krigs- 

och konfliktdrabbade regioner. De stödjer drygt 100 partnerorganisationer i Södra Kaukasien, 

Mellanöstern, Nordafrika, Central- och Västafrika samt på Västra Balkan. Verksamheten fokuserar 

främst på kvinnors rättigheter och fredsbyggande insatser (Kvinna till Kvinna, 2016). Respondenten 

är rådgivare inom organisationen och arbetar med policy- och påverkansfrågor.

3.1.3 Plan Sverige 

Plan Sverige är ett av Plan Internationals 21 nationella insamlingskontor, som bidrar till 

verksamheten i 52 länder i Asien, Afrika och Latinamerika. Deras syfte är att stärka barns 

rättigheter och flickors förutsättningar genom att arbeta mot diskriminering, våld och utanförskap 

(Plan Sverige, u.å.). Respondenten är rådgivare kring frågor som rör partnerskap och det civila 

samhället. 
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3.1.4 We Effect

We Effect arbetar med fattigdomsbekämpning genom främst medlemsbaserade organisationer i 24 

programländer i Asien, Europa, Centralamerika, Latinamerika och Afrika. Deras huvudfrågor är 

landsbygdsutveckling, jämställdhet, bostäder och rätten till mark (We Effect, u.å.). Respondenten är 

arbetar på den internationella avdelningen som programansvarig för metod och kvalité.

3.2 Val av forskningsmetod

Då syftet med studien var att få en djupare förståelse för intervjupersonernas syn på sin roll i att 

motverka det krympande utrymmet ville jag lyfta respondenternas erfarenheter, upplevelser och 

perspektiv i frågan. Baserat på de frågeställningar som studien utgår från blev därför deras tolkning 

av fenomenet det centrala, vilket i sig bäddade för en kvalitativ utgångspunkt (Bjereld, 2009: 

118-119). Inledningsvis övervägdes fokusgrupper som ett alternativ, vilket hade möjliggjort 

undersökning av uppfattningar kring frågan. Deltagarna i studien hade på så vis kunnat dela tankar, 

kunskap och erfarenheter sinsemellan, ifrågasätta varandra och blivit tvungna att utveckla och 

argumentera för sina ställningstaganden på ett annat sätt än vid en individuell intervju (David & 

Sutton, 2016:124-125). Då personerna var mer insatta i ämnet än jag själv hade kanske andra 

dimensioner av fenomenet med krympande utrymme lyfts, som inte upptäckts annars. Risken hade 

dock varit att de styrt varandras svar, eller att någon blivit talesperson för de andra och att detaljer 

och individuella erfarenheter inte berörts. Att självständigt få utveckla sina resonemang utan 

inflytande från andra kan vara viktigt för att få en djupare förståelse för den individens uppfattning i 

frågan. Om åsikterna går isär i en fråga bland deltagarna kan det leda till att en person med en 

avvikande åsikt inte uttrycker denna, vilket riskerar att försämra studiens validitet. Dessutom hade 

det varit svårt att koordinera ett gemensamt samtal med de tilltänkta personerna för studien, 

eftersom de hade begränsat med tid att delta. Här hade det dessutom varit att föredra att alla 

deltagare, inklusive moderatorn, var fysiskt närvarande, vilket hade försvårat genomförandet 

ytterligare eftersom de befann på olika platser och inte hade möjlighet att mötas.

För att på bästa sätt få en förståelse för respondenternas egna bild i frågan användes kvalitativa, 

semistrukturerade djupintervjuer, där tanken var att lättare kunna fånga subjektiva uppfattningar och 

erfarenheter hos intervjupersonerna (Starrin & Renck, 1996:53-55). Att använda sig av mer 

strukturerade intervjuformer ansågs i för hög grad begränsa respondenternas möjligheter att 
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utveckla sina egna svar, något jag ville undvika. Risken blir att det då blir svårare att komma åt de 

olika individuella perspektiven (David & Sutton, 2016:86). Samtidigt krävdes någon form av 

struktur för att jag skulle kunna vara säker på att få svar på de frågor som studien ämnar besvara, 

vilket resulterade i en intervjuguide. Jag utgick från att det inte från början var möjligt att veta vad 

som är av betydelse i frågan och tillämpade därför en induktiv ansats i genomförande och analys av 

intervjuerna för att genom intervjupersonerna upptäcka vilka teman som var relevanta (Kvale & 

Brinkmann, 2014:238-239). Det resulterade i en intervjuguide med relativt öppna frågor för att 

respondenterna skulle ges stort utrymme för att självständigt redovisa sina åsikter och styra samtalet 

(Starrin & Renck, 1996:53-57). Detta gav även möjlighet för respondenten att utveckla sina svar 

samt för mig att ställa följdfrågor vid behov. 

3.3 Urval
Nedan redovisas valet av organisationer och respondenter för studien.

3.3.1 Val av organisationer

Då Sida 2017 hanterar ca 96% av Sveriges internationella bistånd (Sida, 2017c) och 

ramorganisationernas andel uppgår till 1,78 miljarder kronor (Sida, 2017d) kan de anses utgöra en 

stor och relevant grupp att undersöka. Bland de 19 organisationer gjordes ett selektivt urval av fyra 

som arbetar med demokrati, mänskliga rättigheter eller jämställdhet. Dessa valdes främst med 

anledning av att de som arbetar med dessa frågor generellt upplever effekten av krympande 

utrymme starkare än andra organisationer (Rutzen, 2015). Något som också eftersträvades i studien 

var att hitta organisationer med en geografiskt spridd verksamhet. Vikten av att vara uppmärksam 

på de kontextuella skillnaderna mellan regioner understryks ofta när krympande utrymme 

diskuteras (Carothers & Brechenmacher, 2014; Rutzen, 2015). Att välja organisationer som arbetar i 

olika regioner gör att erfarenheterna inte riskerar att vara knutna till en specifik geografisk kontext. 

Efter läsning om de olika organisationernas verksamhet valdes Diakonia, Kvinna till Kvinna, Plan 

Sverige och We Effect ut som studieobjekt. Tillsammans täcker deras verksamhet en rad olika 

länder spridda över fem världsdelar, där alla arbetar med demokratiutveckling och mänskliga 

rättigheter i någon form. De fyra utvalda organisationerna har samarbeten och avtal med lokala 

partnerorganisationer där de verkar, vilket ger dem en tydlig koppling till civilsamhället i länderna. 

Tillsammans har de medel från Sida som uppgår till nästan en halv miljard kronor (Sida, 2017b), 
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vilket gör att de representerar en relativt stor andel av biståndspengarna. Anledningen till att andra 

ramorganisationer inte inkluderades var bland annat att de hade mer fokus på humanitärt arbete, 

direkt katastrofhjälp eller hade en verksamhet som var geografiskt begränsad.

Eftersom organisationerna i sektorn får en del av sin finansiering från Sida följer de statens regler 

och krav rörande bistånd och även Sidas egna regelverk för biståndstagare. De opererar därför inom 

ungefär samma ramar. Organisationernas erfarenheter behöver dock inte vara representativa för alla 

Sidas ramorganisationer. Det kan vara så att en intervjustudie med organisationer som arbetar mer 

med exempelvis humanitärt bistånd eller andra typer av frågor kunde ha gett andra perspektiv och 

utfall.

3.3.2 Val av respondenter

Respondenterna som representerar organisationerna i studien är alla insatta i demokrati, mänskliga 

rättigheter samt fenomenet med krympande utrymme och kan sägas ha en relativt god överblick 

över organisationernas internationella verksamhet. De har mångårig erfarenhet av att arbeta inom 

biståndssektorn och sågs därför besitta relevanta erfarenheter och kunskaper för studiens syfte 

(Kvale & Brinkmann, 2014:298). Då deras identiteter däremot inte är viktiga i det här 

sammanhanget redovisas de inte här. Inom en av de utvalda organisationerna fanns tillgängliga 

kontakter sedan tidigare, som kunde rekommendera passande intervjupersoner på de andra fyra 

organisationerna.  Efter kontakt med en anställd på Kvinna till Kvinna vidarebefordrades kontakt 

till en annan anställd insatt i frågan. Hen rekommenderade i sin tur intervjupersoner på de andra 

organisationerna, vilket resulterade i en form av snöbollsurval (David & Sutton, 2016:197). Det gör 

det svårt att avgöra urvalets representativitet, vilket dock är av mindre vikt då det bekräftades att de 

kontaktade personerna är väl insatta i ämnet och har erfarenhet av att arbeta med det. 

3.4 Tillvägagångssätt 
Här beskrivs de förberedelser som ligger till grund för studiens genomförande. Även hur materialet 

samlats in, sammanställts och kodats presenteras.
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3.5.1 Förberedelser 

Inledningsvis konstruerades en intervjuguide med frågor som berörde de underliggande 

frågeställningarna (se Bilaga 2). Frågorna hölls öppna för att låta respondenterna uttrycka sig med 

egna ord, vilket är viktigt vid kvalitativa intervjuer (Svensson & Starrin, 1996:63). Tre övergripande 

teman relaterade till frågeställningarna konstruerades: Bakomliggande orsaker, Påverkan och 

Motverka trenden. Temat Bakgrund lades också till, främst för att göra respondenterna mer 

bekväma i situationen och för att få en tydligare bild av deras arbetsområden. Temat 

Bakomliggande orsaker behandlade synen på situationen för civilsamhället idag och vad som kan 

ha påverkat trenden med krympande utrymme. Påverkan berörde hur respondenten ser på 

organisationens situation i förhållande till trenden. Frågorna kretsade kring på vilket sätt 

organisationen arbetar med frågan, deras interna diskussion och om det liknar andra organisationers 

situation. Avslutningsvis gavs möjlighet att reflektera kring hur trenden kan motverkas, 

organisationens roll, förutsättningar för arbetet samt det svenska biståndets roll internationellt i 

frågan. Genom att lägga till en sista fråga om huruvida personen hade något att tillägga eller 

förtydliga gavs möjligheten att låta intervjupersonerna ta upp saker som eventuellt inte 

uppmärksammats under samtalet. De respondenter som valdes ut för undersökningen kontaktades 

alla via mejl. Innan intervjutillfället skickades ett dokument ut med information om studien, jag 

som genomförde den, kontaktuppgifter samt de etiska riktlinjerna för studien (se Bilaga 1). Värdet 

av personernas deltagande betonades också för att uppmärksamma dem på vad de tillför till studien.

3.5.2 Genomförande

Eftersom alla respondenter befann sig på annan ort och jag inte hade möjlighet att ta mig dit 

genomfördes tre intervjuer via Skype och en via telefon. Fysisk närvaro bedömdes inte heller vara 

en avgörande faktor i den här studien. Personerna är rutinerade och erfarna i att diskutera ämnet och 

inga uppenbart känsliga frågor identifierades. Samtalet inleddes med att jag presenterade mig själv, 

studien och dess syfte samt de forskningsetiska principerna för deltagandet. Jag förklarade även att 

det var deras uppfattning i frågan som var viktig. Därefter ställdes enklare uppvärmningsfrågor för 

att respondenten skulle känna sig mer bekväm i situationen. Intervjun utgick från intervjuguiden, 

men kompletterade med följdfrågor där det ansågs nödvändigt samt gav respondenten möjlighet att 

förtydliga eller lägga till saker. Under intervjun var respondenten på sitt kontor eller annan själv 

vald plats. Jag befann mig i mitt eget hem. Intervjuerna genomfördes på veckodagar mellan kl 9 och 
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17 och tog mellan 40 minuter och 70 minuter. Samtalen spelades in med programmet Quick Time 

Player och transkriberades direkt efter varje intervjutillfälle. Under samtalen förde jag även 

anteckningar.

3.5.3 Kodning och sammanställning

För att analysera materialet genomfördes en kvalitativ innehållsanalys. Efter varje genomförd 

intervju transkriberades den och inkluderade vissa pauser, avbrott och andra ljud där det ansågs 

nödvändigt. Eftersom jag inte skulle ägna sig åt en språklig analys utelämnades dock vissa sådana 

uttryck (Kvale & Brinkmann, 2014:221-223). Transkriberingen lästes därefter igenom ett flertal 

gånger för att få en överblick över innehållet i texten. För att teman skulle identifieras utan att vara 

styrda av förutbestämda teorier tillämpades en induktiv kodning av materialet utifrån de 

frågeställningar som skulle besvaras. Jag har på så vis låtit respondenterna styra innehållet i studien. 

Koderna plockades ut baserat på deras relation till varandra och kontexten, där koderna 

representerade en handling eller erfarenhet som intervjupersonen talade om (Kvale & Brinkmann, 

2014:241-242). Här användes sociologiska koder för att kunna hitta gemensamma teman i 

intervjuerna, eftersom respondenterna ibland använde olika ord och benämningar som jag 

uppfattade syftade till samma teman (David & Sutton, 2016:274). Under läsningen plockades koder 

ut som ansågs relevanta för frågeställningar och syfte utifrån de teman som behandlades i 

intervjuerna: Bakgrund, Bakomliggande orsaker, Påverkan och Motverka trenden. Temat Bakgrund 

utelämnades dock till stor del ur kodningen, då det inte berörde frågeställningarna, utan endast var 

viktigt för bakgrundsinformation om respondenterna. De ord och fraser som ansågs relevanta 

markerades och antecknades för att sedan kategoriseras i övergripande teman och underliggande 

kategorier. Utifrån dessa teman användes citat ur de transkriberade intervjuerna som speglade vad 

som tagits upp under varje tema. 

3.6 Forskningsetik
I studien har hänsyn tagits till de forskningsetiska principerna - informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Intervjupersonerna har informerats om syftet med undersökningen och de villkor som gäller för 

deras medverkan. De har själva haft rätt att bestämma över sitt deltagande och huruvida de vill vara 

anonyma. Uppgifterna som samlas in om personerna har endast använts i forskningssyfte.

�14



3.7 Studiens tillförlitlighet, validitet och överförbarhet
Att en studie är tillförlitlig handlar om att andra forskare vid ett annat tillfälle ska kunna 

reproducera resultatet i studien (Kvale & Brinkmann, 2014:295-296). Genom att tydligt redovisa 

och motivera tillvägagångssättet samt inkludera intervjuguiden (se Bilaga 2) för studien kan detta 

underlättas, men eftersom intervjuerna är semistrukturerade har även följdfrågor ställts under 

intervjutillfällena. Intervjuerna har även spelats in och anteckningar har förts under alla 

intervjutillfällen, vilket också gör det enklare att följa processen. Dessa är inte med i guiden och det 

kan därför vara svårt att återskapa studien exakt. Att olika forskare kan hantera en intervjusituation 

olika eller tolka svaren på ett annat sätt kan också resultera i ett annat utfall. För att ge möjlighet för 

läsaren att bilda sin egen uppfattning om samtalen samt få en förståelse för författarens tolkning av 

materialet används citat för att redovisa resultatet av intervjuerna. 

Studiens validitet berör hur väl det som presenteras i resultatet stämmer överens med verkligheten, 

eller hur väl det som studien syftar till att mäta också mäts (Kvale & Brinkmann, 2014:296-298). 

Sett ur ett positivistiskt perspektiv ses inte kvalitativ forskning som lika valid, eftersom den inte ger 

konkreta resultat som går att mäta i siffror. Här tillämpas dock en bredare tolkning av validitet som 

istället handlar om att det som berörs i studiens syfte undersöks. Jag har försökt säkra validiteten 

genom att redovisa metodval, urval och avvägningar så tydligt som möjligt för att läsaren ska kunna 

förstå den bakomliggande processen. Genom att exempelvis identifiera personer för studien som 

besitter stor kunskap i och erfarenhet av internationellt bistånd, civilsamhället och krympande 

utrymme skapas goda förutsättningar för en högre grad av validitet (David & Sutton, 2016:33). Att 

utforma en passande intervjuguide för studiens syfte och för att besvara frågeställningarna har också 

varit en viktig del i detta. Det som ligger utanför min kontroll i det här fallet är huruvida personerna 

som intervjuats gett ärliga svar på frågorna. Då det av inte identifierats några uppenbara 

intressekonflikter som skulle få personerna att förvränga sanningen utgår jag från att svaren i 

intervjuerna stämmer överens med respondenternas uppfattningar. Resultaten av intervjuerna har 

även skickats tillbaks till respondenterna för att ge dem möjlighet att godkänna användningen av 

citaten och sammanhangen de används i. På så sätt kan jag försäkra mig om en korrekt tolkning 

gjorts av respondenternas uttalanden. 
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Eftersom studiens intervjupersoner inte valts slumpmässigt och resultaten av intervjuerna inte är 

kvantifierbara är en statistik generalisering av resultatet inte möjlig (Kvale & Brinkmann, 

2014:310-312). Däremot kan resultatet användas som en fingervisning om utfallet i en liknande 

situation - en analytisk generalisering, eller överförbarhet. Exempelvis skulle eventuella slutsatser 

som dras i den här studien kunna ge en idé om hur andra ramorganisationer än de som deltagit i 

studien uppfattar sin roll i att motverka det krympande utrymmet. Genom att beskriva 

förutsättningarna och kontexten som intervjuerna genomförts i lämnar jag uppgiften till läsaren att 

avgöra om resultaten kan appliceras på andra situationer.

4 Resultat och analys
I det här avsnittet redovisas resultatet av sammanställningen av intervjumaterialet för att besvara 

studiens frågeställningar. Dessa representeras i underrubrikerna Organisationernas situation, 

Bakomliggande orsaker och sist Åtgärder. 

4.1 Organisationernas situation
I den här delen diskuterades respondenternas syn på sin organisations situation i förhållande till det 

krympande utrymmet, där tre övergripande teman identifierades: Lagar och administrativa hinder i 

mottagarländerna, Krav från givare samt Fysiska hot. Intervjupersonerna ombads bland annat 

reflektera över hur de anser att situationen ser ut för civilsamhället globalt och jämföra det med sin 

egen verksamhet. 

4.1.1 Lagar och administrativa hinder i mottagarländerna

Det som blev tydligt under samtalen med respondenterna var att alla upplevde någon form av 

krympande utrymme i länder där respektive organisation är verksam, där det framkom att det fanns 

ett spektrum i hur fenomenet tar sig uttryck. Det som ansågs mest framträdande var att regeringar i 

biståndsländer ofta har administrativa och juridiska hinder på plats, vilket försvårar för 

organisationerna och deras partners att arbeta. En respondent tyckte sig se en förändring i hur 

civilsamhället begränsades. Istället för att använda mer öppet våld använder regeringen nu 

lagstiftning för att kunna införa subtilare men smartare begränsningar. Att detta skulle vara en 
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medveten strategi för att begränsa utrymmet var många överens om, även om vissa också ansåg att 

det kan finnas andra anledningar till införandet av nya regler och krav som berör dem - något som 

behandlas längre ner i kapitlet. En stor del av lagstiftningen som respondenterna kommit i kontakt 

med berör finansieringen av lokala partnerorganisationer. En respondent beskriver hur lagarna ofta 

rättfärdigas med hänvisning till nationell säkerhet, mer som ett svepskäl än något annat:

Anti-terrorlagstiftningen används ofta som ett sätt att begränsa organisationers möjlighet att 

registrera sig och ta emot foreign funding för att man då använder sig av att koppla samman 

civilsamhället med risk för terrorfinansiering. Eller man använder sig av det, man kanske inte 

egentligen tror det, men man använder sig av det i alla fall.

Kvinna till Kvinna  

Alla upplevde också att själva kontakten med regering eller myndigheter i ett land kan vara onödigt 

resurskrävande och omständig. Många sade att de ofta stöter på en tung byråkrati, som skapar 

hinder för deras verksamhet. Regler och lagar kring registrering, krav på olika tillstånd samt 

utdragna rättsprocesser kan bli resurskrävande och dra ut på tiden. En respondent gav ett exempel 

på hur organisationen drabbas av detta:

[…] vi motarbetas ofta av ganska rigida regelverk och lagar och så vidare i kontakt med 

myndigheter, exempelvis då det gäller att få visum eller att få tillstånd att verka i vissa länder och 

sånt där. Ofta drar såna processer ut. Ibland tar det flera år och det ska kallas in vittnen och det är 

advokater inblandade.

We Effect

När lagstiftningen tas steget längre kan det istället leda till att utrymmet stängs helt, det vill säga att 

organisationer inte tillåts ha någon form av verksamhet i ett land. Det kan handla om att staten 

måste godkänna allt organisationerna gör, inklusive hur de finansieras. Om det inte görs finns det 

inget utrymme för att arbeta i landet. En av respondenterna refererade till detta som closed space, 

vilket organisationen själva upplevt. I ett sammanhand fick de inte tillstånd av myndigheterna att ha 

ett kontor och deras partnerorganisationer fick inte sin budget och verksamhet godkänd av dem, 

vilket gjorde situationen omöjlig att verka i.
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4.1.2 Krav från givare

En annan aspekt av situationen som intervjupersonerna sade sig uppleva var relaterat till givare. De 

pekade på att de också spelar en viktig roll i att forma utrymmet för civilsamhället. Här diskuterades 

främst aktörer som Sida och EU. Några samtal tog upp krav från givare på rapportering kring 

projekt och strikta ramar kring hur projekt ska utformas som en faktor som kan försvåra arbetet för 

dem och deras partners. Aktörerna ansågs ibland oflexibla i sina krav på organisationer, då för stort 

fokus läggs vid vad som kan mätas och vägas i vissa sammanhang. Kraven på att uppnå mätbara 

resultat inom vissa tidsramar leder till en kortsiktighet i projekten. De ser inte alltid till den 

långsiktiga process som de också kan bidra till, eftersom den blir svårare att mäta och inte ger ett 

omedelbart resultat. Det ger i sin tur mindre utrymme för att arbeta med att åstadkomma en mer 

långsiktig förändring. En respondent uttryckte det så här:

[…] i biståndstermer talar man om att vi har bidragit till inte ”exakt så här många spisar har vi 

delat ut” utan ”vi har bidragit till den här processen” plus att förstå att det här tar lång tid. Man 

kan inte åstadkomma stora attitydförändring på tre år. Så att det gäller att vara uthållig. 

Diakonia

Några respondenter tyckte att kraven i vissa fall blir kontraproduktiva och riskerar att exkludera 

organisationer från finansiering om de inte har samma expertis eller resurser för att sätta sig in i 

systemen och reglerna. Den tunga byråkratin gör ofta att de mer professionella organisationerna får 

bättre förutsättningar att söka finansiellt stöd. Här uppvisades därför en annan sida av det 

krympande utrymmet, som påverkar både ramorganisationer, partners och andra organisationer. Det 

behöver inte bara vara en följd av direkta åtgärder från ett mottagarlands regering, utan kan i vissa 

fall också minskas av givares höga krav och svårtillgänglighet. Att exempelvis utveckla och söka 

bidrag för ett EU-finansierat projekt menade en respondent kräver både en väldigt djupgående 

kunskap i processerna, tidsmässiga och ekonomiska resurser. Själva processen att söka pengar och 

sedan driva och rapportera om projektet kan därför i sig bli en dyr historia.
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En annan respondent såg ljust på det svenska biståndet, som hen tyckte hade tagit till sig detta 

dilemma. Hen såg att det finns en ambition från bland annat Sida att skapa mer flexibilitet i 

administrationen, eftersom de själva är medvetna om problemen som kan uppstå. Detta ansågs dock 

inte ha omsatts i praktiken i den utsträckning som behövs.

Det är väldigt mycket i retoriken, väldigt mycket kring att det är en fantastisk policy vi har när det 

gäller civilsamhällets problempolicy, men det måste konkretiseras och det framförallt saknas 

riktlinjer för hur öppet och flexibel kan den verksamheten vara. 

Plan Sverige

4.1.3 Fysiska hot och smutskastning

Ett stort problem som uppdagades i samtliga intervjuer var hot, våld och trakasserier riktade mot 

kollegor i biståndsländerna eller själva organisationen. Vissa hade även upplevt 

smutskastningskampanjer, antingen riktade mot sig, en partnerorganisation eller mot civilsamhället 

generellt. Ett exempel på det kom från verksamhet Guatemala, där regeringen hade gått ut och sagt 

att bland annat svenska och norska organisationer i landet försökte skapa motsättningar i landet och 

uppvigla befolkningen: 

 
Där blev både svenska och norska ambassaden, som nu ska stängas, men också svenska och norska 

organisationer misstänkliggjorda av förra regeringen //…// det var väldigt påtagligt när det pågick 

mycket i media och verkligen fult. Att vi försökte finansiera för att uppvigla folk och starta konflikter 

[…].

Diakonia

När dessa typer av dilemman berördes underströk många att de själva inte var de som påverkades 

värst av detta, eftersom de inte är på plats i verksamhetsländerna. De anställda, gräsrotsaktivister 

eller partnerorganisationer som befinner sig där menade alla löpte störst risk för att utsättas för den 

här typen av påhopp. Särskilt grupper som arbetar med sexuella och reproduktiva rättigheter är 

något ytterst provocerande i många länder, med följden att de ofta är mycket utsatta. Till den 
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gruppen hörde bland annat HBTQI-grupper och kvinnorättsgrupper.  Även miljöaktivister och 

urbefolkningar inkluderades bland de som drabbas värst, där detta kopplades till markrättigheter,  

konflikter med företag och dylikt. Urfolk sågs också som en sedan innan sårbar grupp.

Respondenten nedan talade om hur detta tar sig uttryck i Honduras, där kollegan Berta Cáceres 

sköts till döds 2016: 

Men där är det ju så i alla fall att det är liksom världens farligaste land att vara miljöaktivist i. Det 

finns flera andra miljöaktivister som har dödats och det finns ännu fler som har hotats […] 

We Effect  

Även de som inte arbetar direkt med dessa grupper upplevde ett ökat tryck på sin verksamhet i vissa 

länder, som exempelvis i arbetet med ungdomar som är aktiva i lokala organisationer för sina 

rättigheter. En respondent upplevde att även den gruppen begränsas i sitt deltagande, men även 

genom hot. Ibland fängslas ungdomar eller försvinner i några dagar för att sedan komma tillbaks. 

Allt detta skapar en press på de som arbetar på plats i länderna, där hotbilden på vissa ställen har 

ökat. Det måste de också ta hänsyn till i sin riskbedömning och hur de arbetar i länderna, sade en 

respondent: 

[…] där hamnar vi ofta i svåra situationer där vi måste använda riskbildande, eller där risken blir 

högre, trots att vi försöker efterleva alla lagar och krav vi ställs för som organisation.

We Effect

4.2 Bakomliggande orsaker
Här undersöktes ramorganisationernas bild av orsakerna till fenomenet med krympande utrymme 

för civilsamhället. Baserat på de koder som dök upp under samtalen identifierades tre övergripande 

teman utifrån dessa: Civilsamhället som uppfattat hot, Politisk instabilitet samt Bristande makt och 

ansvarsutkrävande.
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4.2.1 Civilsamhället som uppfattat hot

En anledning till att situationen för civilsamhället ser ut som den gör menade vissa respondenter är 

just den makt civilsamhället har. När rörelser eller organisationer får stort utrymme kan det skapa 

rädsla bland makthavare, vilket leder till att de begränsar utrymmet för att trygga sin maktposition. 

Arabiska våren och revolutionen i Ukraina togs upp som två händelser som ledde till att regeringar 

fick upp ögonen för civilsamhällets inflytande och kapacitet att mobilisera folk. Det förklarades så 

här av en respondent: 

Och sen hände det ju också någonting efter Arabiska våren där många länder, där också den där 

revolutionen i Ukraina, där jag tror att regimer och ledare fick…förstod hur stark sociala rörelser 

kan vara, hur mycket förändring de faktiskt kan genomföra. Och man är rädd att det ska hända igen 

och ett sätt är att begränsa civilsamhällets organisering. 

Kvinna till Kvinna

Andra pekade på att mottagandet av finansiering från utländska aktörer riskerar att ytterligare öka 

misstankarna mot organisationer. Meningarna skilde sig något i vilken utsträckning det handlar om 

en genuin oro från regeringar eller mer om svepskäl för att legitimera hårdare lagstiftning. En 

respondent tyckte sig se protektionistiska inslag i lagstiftningen som berörde dem, eftersom det ofta 

refereras till inblandning från externa aktörer som en orsak till restriktioner kring främst utländsk 

finansiering. Just argumentet om att värna om den nationella suveräniteten återkom som ett exempel 

på hur åtgärder legitimeras. Tidigare talades det istället om interventionism, men det är i grunden 

samma syfte det termerna används för, enligt en respondent. 

En annan menade istället att det faktiskt skulle finnas en oro från regeringshåll över det 

internationella biståndet och att civilsamhället skulle utvecklas till en slags femtekolonnare. Hen 

upplevde även en frustration bland de styrande kring inblandning från utländska 

biståndsorganisationer, som de anser blir odemokratiskt om någon annan aktör än staten får för stort 

inflytande i landets interna angelägenheter: 

[…] man ser att det är en väldigt stor del av biståndet som kanaliseras via det civila samhället. Och 

det där tror jag retar upp många gånger regeringar. Alltså sådär ”Men jobba med oss, det är vi 
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som är de valda representanterna i det här landet. Det är vi som representerar landet och då ska ni 

inte liksom kanalisera pengar via organisationer som vi inte har valt. De är inte folkvalda”.

We Effect

4.2.2 Politisk instabilitet

Bristen på makt och kontroll dök upp i många samtal som något väsentligt i frågan om vad som 

ligger bakom fenomenet. Här talade respondenter om att organiseringen av civilsamhället skrämmer 

regimer till repressiva åtgärder, eftersom den egna makten av olika anledningar inte är stabil. En 

respondent påpekade att det i grunden handlar om en maktkamp mellan en missnöjd och förtryckt 

befolkning och en auktoritär regim som vill behålla kontrollen över landet. Det är inte något som 

uppstått i ett politiskt vakuum: 

Det är inte bara så att vi plötsligt har en massa NGO-lagar. Det är en reaktion. Allt det här är en 

reaktion av vissa icke-demokratiska stater för att kunna kontrollera det som de inte kan kontrollera: 

De organisationer och folkmassan som är missnöjda med ett system som är orättvist. 

Plan Sverige

En annan respondent pekade på att det inte alltid måste handla om en vilja att kväsa kritiska röster 

från civilsamhället, utan snarare om den politiskt instabila situationen i sig. Det kan lika gärna vara 

svaga institutioner, bristande kapacitet eller kunskap som ligger till grund för eventuella 

restriktioner, menade hen: 

För att det är inte alltid så att det inte upprätthåller mänskliga rättigheter för att de inte vill utan 

ibland är det för att de inte kan eller att de inte förstår vad deras roll är eller hur de faktiskt skulle 

kunna bidra till en positiv utveckling.

We Effect 

Hen förde resonemanget vidare genom att påpeka att samhällsservicen i biståndsländer kan vara 

eftersatt av regeringen, antingen medvetet eller på grund av bristande kapacitet. 

Biståndsorganisationernas kan ibland ta på sig att kompensera för en service som de anser bör 
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finnas i samhället. De tar då fram egna modeller för att åtgärda problemen och ses därför ibland 

som ett konkurrerande alternativ till statens inkompletta eller icke-existerande service, eftersom de 

tar på sig en roll som egentligen tillfaller staten. Statens bristande kapacitet kan även leda till 

missnöje bland opinionen, vilket också resulterar i en underton av populism. Staten har fortfarande 

behov av kontroll och opinionsstöd och hittar en syndabock för sina egna tillkortakommanden i 

biståndsorganisationer finansierade med utländska medel. Respondenten resonerade som följande:

När regeringar saknar svar på de stora samhällsutmaningarna, när man inte känner att man gör de 

framsteg som man vill, då vill man liksom för att avleda uppmärksamheten från sin brist på 

kapacitet så att säga. Så kan man ju ofta prata om det här civilsamhället eller de här 

frivilligorganisationerna eller service deliveries-organisationer som i en fattigdomskontext ganska 

ofta har utländsk finansiering liksom peka på att det är de som är problemet.

We Effect

4.2.3 Olika intressen på högre nivå

Även det internationella samfundets handlande togs upp som en av orsakerna till att civilsamhället 

begränsas. En respondent menade att det är bra att länder som kränker mänskliga rättigheter och 

minskar utrymmet för civilsamhället kan bli ifrågasatta och kritiserade av FN och andra aktörer på 

högre nivå. Däremot görs inte detta i tillräckligt stor utsträckning som det borde göras, vilket gör att 

länder ofta kan komma undan med sådant. 

En annan orsak till att det inte ställs hårdare krav på mänskliga rättigheter trodde vissa berodde på 

att länder är bakbundna av sina och andras intressen på andra områden. Det resulterar i att vissa 

frågor tummas på till förmån för andra. Att kritisera ett land kan innebära uppoffringar på andra 

intresseområden, som inte många verkar vara beredda att göra. En respondent beskrev just den 

kohandel som uppstår när stater gärna undviker diplomatiska konflikter med vissa länder, eftersom 

det kan sätta käppar i hjulet för deras intressen i framtiden:
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[…] jag tror att det är mycket kohandel och att det finns mycket oskrivna regler. Det här med hur 

Sverige röstade i FN:s kvinnokommission till exempel och Saudiarabien. //…// Att om ”vi går inte 

och kritiserar X-land, då kommer den regionen sen att bråka med Västeuropa när vi föreslår 

något” och sådär. Såna där oskrivna regler som blir helt absurda, men ja, olika intressen. //…// Det 

kan också vara historiska allianser, tex att länder kan fördöma sanktioner mot Zimbabwe fast de 

egentligen inte har något för det. Men det är någon allians de har, de stöttar varandra.

Diakonia

En respondent pekade på att det även finns grupper som arbetar med opinionsbildning på högre nivå 

inom EU och FN, vilket också kan orsaka problem för grupper inom civilsamhället. Aktörer som 

Ryssland, Vatikanstaten, Iran och några andra arbetar aktivt för att driva igenom resolutioner i FN 

för att minska inflytandet för kvinnor och kvinnorättsorganisationer, där de några gånger har 

lyckats. Syftet är att stärka vad de kallar för traditionella värderingar (traditional values), det vill 

säga att familjen ska var kärnpunkten i samhället. Det menade respondenten har en stark påverkan 

på hur utrymmet begränsas för vissa organisationer, då det handlar om att begränsa kvinnors 

rättigheter. Det faktum att Sverige visar intresse för att agera motpol i frågan om krympande 

utrymme generellt såg en annan respondent därför som positivt. Däremot verkar inte andra länder 

ha samma vilja att diskutera frågan och Sverige står därför relativt ensamt: 

Det finns framförallt en politisk vilja att ta detta på allvar. Det finns ett intresse och ett engagemang 

som vi inte sett på länge hos många beslutsfattare som jobbar med bistånd. Dessutom så finns det 

en modig inställning till detta för det finns inte många allierade i det internationella samfundet som 

tar frågan på allvar. Så Sverige är väldigt ensamt. 

Plan Sverige

4.3 Åtgärder
Sist diskuterades hur respondenterna såg på sin organisations roll i arbetet för att motverka trenden 

av krympande utrymme, där de var överens om att problemet är för stort för att de ska kunna 

hantera det på egen hand. Det ledde in på deras förväntningar på andra aktörer i frågan, då många 

även såg sin egen roll i att påverka dessa i arbetet med krympande utrymme. 
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4.3.1 Flexibilitet

Under samtalen lyftes organisationers och givares flexibilitet som något av det viktigaste i att 

motverka trenden, där mycket berörde finansiering eller administrering av verksamheten. Flera 

respondenter talade om organisationens roll i att se till att de inte gör situationen svårare för sina 

partners, men även vikten av att jobba för en rimlig riskdelning mellan Sida och 

ramorganisationerna. En respondent såg att reglerna kring risktagande idag är striktare och att det 

kan begränsa deras verksamhet och i vilka kontexter de kan arbeta. Ibland kanske de inte har 

möjlighet att nå de som behöver stödet mest, eftersom villkoren för verksamheten har förändrats. 

Om organisationerna ska våga arbeta i pressade situationer eller med svagare organisationer behövs 

en ökad finansiell trygghet från givare, menade en respondent:

[…] nu har Sida en regel när det gäller riskdelning som vi har förhandlat ganska mycket. Därför 

att om något går snett - det kan antingen vara att man inte uppnår resultat, men det kan också vara 

finansiella risker - då säger reglerna att vi ska stå för och betala tillbaka pengarna till Sida. Men 

det innebär att ”Jaha, ska vi verkligen jobba i den här svåra kontexten? Jaha, ska vi verkligen 

jobba med den här gräsrotsorganisationen som är jättebra men kanske inte jättestark 

administrativt?”. 

Diakonia

Den administrativa aspekten kom också upp ett antal gånger under intervjuerna. Flera respondenter 

underströk vikten av att underlätta avancerade processer för att exempelvis söka finansiering eller 

rapportera om projekt för deras partnerorganisationer och andra organisationer i behov av 

finansiering. En respondent tryckte på just behovet av flexibilitet i rapporteringen, eftersom en 

organisation med begränsat utrymme inte alltid har möjlighet att uppfylla rapporteringskraven eller 

fullfölja det som ska genomföras i ett projekt. Det måste därför finnas ett utrymme att anpassa sig 

till förutsättningarna, som kan förändras över tid, speciellt i en kontext av redan krympande 

utrymme.
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Jag tror att det handlar om att titta på dels vilka krav man har på organisationen, för att en 

organisation som arbetar i ett så avgränsat utrymme kanske inte alltid kan leverera det som det 

sagt att de ska leverera. Situationen kan ändras och det projekt som de tänkt att de skulle 

genomföra går inte att genomföra eller de måste genomföra det på något annat sätt. Så att vara 

flexibel med hur, vilken typ av rapportering man kräver.  

Kvinna till Kvinna

Hen fick medhåll av andra respondenter, bland annat en som även lyfta vikten av att också vara 

flexibel i sin finansiering. I en kontext av krympande utrymme går det inte alltid att uppnå alla mål 

och krav, utan det viktiga kan istället bli att först och främst upprätthålla en organisations existens i 

en pressad situation genom fortsatta resurser.  

För att allt det här innebär ju finansiering i viss mån och det innebär också att finansieringen 

kanske inte kommer följa ett visst resultat eller impact eller liksom några mål som finns i en agenda 

för biståndet, utan det här handlar om bistånd för att organisationer ska överleva. Och då är 

pengarna…Då är det inte så att du kan räkna ut kronor.

Plan Sverige

Att skapa ett utrymme för organisationer som är svagare rent administrativt kan också bidra till ett 

bredare stöd, där fler typer av organisationer inkluderas, togs också upp som en viktig faktor. När 

reglerna är alltför hårda leder det till att små, lokala organisationer får svårare att konkurrera med 

stora, toppstyrda, professionella organisationer. De senare är ofta smidigare i sin kommunikation 

med givare och har även mer resurser för att söka finansiering. Därför blir det viktigt med att skapa 

dessa möjligheter för andra typer av organisationer, rörelser och mer informella aktörer, menade 

flera respondenter.
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4.3.2 Samarbeten

Eftersom möjligheterna att träffas kan vara väldigt begränsad i vissa länder sågs även skapandet av 

mötesplatser som viktigt. Att i trygga sammanhang kunna dela erfarenheter och lära av varandra för 

att motverka krympande utrymme tyckte en respondent var särskilt värdefullt, och också att få prata 

om den stress som trycket från regering och andra statliga aktörer skapar. Alla talade om 

samarbeten och strategiska allianser mellan olika parter som en avgörande beståndsdel i 

organisationernas arbete med att motverka krympande utrymme. Att samarbeta och bilda allianser 

blir också viktigt för att hitta sätt att påverka utan att utsätta sig för onödiga risker, menade en 

respondent. Om en organisation inte kan kritisera ett land på grund av att de är på plats där kan en 

annan organisation som inte befinner sig där uttala sig istället. Ett konkret exempel kom från 

Kambodja, som visade hur viktigt det är med strategiska samarbeten för organisationerna och 

civilsamhället i stort: 

Nu har de infört en väldigt repressiv NGO-lag, men första gången regeringen försökte med det för 

flera år sedan då lyckades vi stoppa den. Då var det en jättekampanj både i och utanför landet. 

Men i och med att vi har kontor där så kom vi överens om med Civil Rights Defenders som inte 

hade kontor där att de kunde skriva under såna uttalanden men att vi inte gjorde det för att vi hade 

kontor där. Att bygga den typen av strategiska allianser. Och över huvud taget att bygga starka 

allianser är viktigt. 

Diakonia

Andra respondenter underströk också hur viktigt detta tillvägagångssätt var i att motverka det 

krympande utrymmet, eftersom det ger en tyngd och legitimitet åt organisationerna om fler aktörer 

står bakom dem. Många strävar efter att arbeta mer i nätverk och allianser över 

organisationsgränser. En respondent påpekar det finns en styrka i mängd, särskilt när de arbetar med 

krympande utrymme, och att det på så sätt blir svårare för regeringar att dölja och tysta ner deras 

kritik. Samma respondent påpekade också på att utöver arbetet med att stärka civilsamhället och 

lokala organisationer (rightholders) har organisationen inte lagt något förre fokus på samarbeten 

med exempelvis regeringar och myndigheter (dutybearers) i biståndsländerna tidigare. Det är något 

som de nu vill börja med för att inkludera även dessa aktörer i en dialog, där en sådan är möjlig. 
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Och vi tänker att det gäller detsamma gäller det här krympande utrymmet att det handlar både om 

att bygga kapacitet hos rightholders, men också få med dutybearers i en dialog. Att försöka skapa 

plattformar på nationell nivå eller på lokal nivå, men liksom i olika länder, där personer kan mötas.

We Effect

4.3.3 Samstämmighet

Utöver vad som nämnts ovan talade många om att allt arbete inte går att göra på egen hand, utan att 

det även behövs andra former av påtryckningsmedel exempelvis via regeringens feministiska 

utrikespolitik. Här lyftes bland annat svenska ambassader och EU-delegationer som viktiga aktörer 

att inkludera för att få ett större genomslag för frågan om krympande utrymme på högre nivå. 

Respondenterna var överens om att det krympande utrymmet är en högst politisk fråga, eftersom 

många politikområden är tätt sammanflätade och påverkar varandra. De ansåg att det är ett alltför 

ensidigt fokus på det krympande utrymmet som en ren biståndsfråga och att denna i viss mån 

avpolitiseras av högre instanser. Situationen är inte isolerad, utan påverkas av hur frågor om 

mänskliga rättigheter (MR-frågor) och krympande utrymme hanteras inom andra politikområden. 

Flera respondenter menade att mer stöd behövs, främst från regeringens sida, för att frågan ska få 

större genomslag bredare i politiken. Därför ansåg de att en del av arbetet innebar att ställa högre 

krav på hur regeringen behandlar det krympande utrymmet i internationella sammanhang. Många 

tyckte att regeringen är förhållandevis duktig på att träffa representanter för civilsamhället när de 

besöker andra länder, men att deras situation måste lyftas oftare i kontakt med regering och 

myndigheter i länderna, särskilt där civilsamhället är väldigt utsatt. Följaktligen måste det 

uppmärksammas på bredare front än vad som görs idag sade en respondent: 

[…] det som har varit så tydligt under de åren har ju varit hur vår…UD och också på EU-nivå har 

försökt att göra, eller har åtminstone i retoriken försökt att få det till en ren biståndsfråga och inte 

en politisk fråga. Medan vi har sagt att det är delvis en biståndsfråga, för det handlar om en 

politisk och diplomatisk fråga, för det handlar om vad man lyfter i diskussionen med länder. Det 

handlar om att man måste ta upp MR-frågor också bredare i politiken, även i handelspolitiken till 

exempel.
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Kvinna till Kvinna

Handelspolitiken återkom i många intervjuer som ett specifikt politikområde som borde ses över i 

förhållande till mänskliga rättigheter och krympande utrymme. Flera respondenter ville arbeta för 

att få mer tydlighet från högre instans, eftersom budskapet nu sågs som tvetydigt och pendlande 

mellan olika intressen, som inte alltid är förenliga. Något alla intervjuade tog upp som ett konkret 

exempel på Sveriges dubbeltydiga budskap var landets export av vapen till diktaturer som begränsar 

utrymmet för civilsamhället. Det kritiserades hårt av respondenterna för att rimma illa med 

regeringens mål rörande bistånd. Påverkansarbetet för att motarbeta förslag från regeringen som kan 

få direkt negativa konsekvenser för civilsamhället och organisationernas verksamhet i vissa länder 

var något som också sågs som avgörande för respondenterna. Det blir en orimlighet att sälja vapen 

till länder där organisationerna inte ens kan påtala att det finns problem för demokrati och 

mänskliga rättigheter. Situationen summeras av nedanstående citat från en av respondenterna: 

Om vi har mer övergripande mål att vi ska bekämpa fattigdom då ska det gälla också. Då ska den 

ena handen veta vad den andra gör och då ska vi inte sälja vapen till diktaturer till exempel. Eller 

ha handelsvillkor som drabbar de fattiga till exempel.

Diakonia

5 Sammanfattning och slutsatser
I det avslutande kapitlet sammanfattas resultatet av studien. Syftet var att lyfta ramorganisationers 

uppfattning om hur de inom sin verksamhet kan arbeta för att civilsamhällets situation ska 

förbättras internationellt. För att få svar på detta analyserades ramorganisationernas uppfattade 

situation i förhållande till krympande utrymme, vilka bakomliggande orsaker de såg till fenomenet 

samt hur de ansåg att trenden ska motverkas och vilken roll de hade i detta arbete. Vissa slutsatser 

dras kring denna roll och sist presenteras förslag till framtida forskning.
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5.1 En tredelad roll
Något jag observerade under intervjuerna var att alla respondenter upplevde att organisationen har 

fått sin verksamhet begränsad i någon form, där det handlar om allt från restriktiv lagstiftning eller 

administrativa hinder till fysiskt våld, hot eller smutskastning. Användningen av den senare 

metoden kopplades främst till några särskilt utsatta grupper. Respondenterna såg grupper som 

arbetar med sexuella och reproduktiva rättigheter, ursprungsbefolkningar och miljöaktivister som de 

som generellt drabbas värst. Vissa talade även om fall där själva organisationen, deras lokala 

partners eller civilsamhället i stort utsatts för smutskastning för att undergräva deras legitimitet och 

stigmatisera dem. En respondent påpekade att regeringar i mottagarländer blivit smartare och 

subtilare i hur de begränsar utrymmet för civilsamhället, genom att använda sig av lagstiftning och 

regleringar i större utsträckning än våld och hot. Det som berördes av alla intervjuade var 

användningen av administrativa restriktioner kring (främst utländsk) finansiering, registrering, 

personal eller aktiviteter. I några länder beskrevs utrymmet som helt stängt för organisationer, 

eftersom verksamheten behöver regeringens godkännande. Många gånger legitimeras restriktioner 

med hänvisning till nationell säkerhet eller upprätthållandet av landets suveränitet mot utländskt 

inflytande. 

Även om många var överens om vad som låg bakom restriktionerna uppfattade jag ändå en viss 

meningsskiljaktighet i frågan. Medan vissa menade att det endast är en strategi för att få kontroll 

och ökad makt, ansåg andra att det också bottnar i en genuin oro från makthavare över den makt 

civilsamhället har och vilka aktörer som stödjer dem. En respondent sade sig uppleva en frustration 

från regeringshåll över att inte inkluderas i biståndet på samma sätt, då en stor del går via 

civilsamhället. Det kan också uppfattas som utmanande om organisationer tar på sig ansvar för 

samhällsservice som staten av olika anledningar inte tillhandahåller, vilket då kan uppfattas som ett 

hot om de tar på sig den roll som egentligen tillfaller staten. För att motverka alla former av 

begränsningar såg flera respondenter det som avgörande att bygga starka allianser och skapa 

samarbeten mellan olika aktörer och över organisationsgränser. Det finns en styrka i att samarbeta 

med flera parter, då det dels ger en ökad legitimitet till organisationerna och dels ger dem en 

starkare röst som är svårare för regeringen att dölja och tysta ner. En respondent ansåg även att det 

är viktigt att skapa möjligheter att dela erfarenhet för att få ökad kunskap om hur situationen kan 

förbättras. En annan talade om att regeringar och myndigheter i mottagarländerna också måste 

inkluderas i en dialog där dessa förutsättningar finns.
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Däremot verkar organisationernas roll i att motverka det krympande utrymmet inte endast ligga i att 

stå emot trycket från regeringar i mottagarländerna, även om det är en central del. Givare som Sida 

och EU togs upp som en annan viktig aspekt, men inte alltid som något som har en självklart positiv 

inverkan på civilsamhällets utrymme. Även om många ansåg att Sverige och Sida håller en 

förhållandevis god kvalité på biståndet fanns en viss kritik mot de ibland alltför hårda kraven som 

ställs på organisationer. Respondenterna sade sig förstå vikten av god rapportering och uppföljning 

av finansiering och resultat, men ansåg att processerna riskerade att bli kontraproduktiva, eftersom 

omständigheterna för organisationerna kan förändras. Om kraven eller målen inte kan uppfyllas kan 

lokala organisationer stå utan viktig finansiering och denna form av krympande utrymme blir på så 

sätt en konsekvens av givarnas svårigheter att anpassa sig. De små, administrativt svaga 

organisationerna får dessutom svårare att konkurrera om finansiering med mer professionella 

organisationer som enklare kan navigera strikta ramar och krav och även kan ha mer resurser att 

göra detta. De ville att utrymme ska skapas för att kunna ge stöd även till den förstnämnda typen av 

organisation. Det kräver en flexibilitet hos givare, som idag inte finns i den utsträckning som skulle 

behövas, menade några respondenter. De tog även upp sitt eget ansvar i att dels ha en nära dialog 

med givare kring detta, men även att själva försöka underlätta processerna och vara flexibla för sina 

partners. 

Detta gav intrycket av att respondenterna såg sitt arbete som dubbelt, eftersom det både handlar om 

att arbeta med givare för bättre, flexiblare regler och dels att försöka motverka trenden på plats i 

mottagarländerna tillsammans med andra aktörer. En tredje aspekt av det krympande utrymmet såg 

de i de olika politiska och ekonomiska intressen som finns bland länder inom framförallt EU och 

FN. En respondent pekade på att de på högre nivå motarbetas av länder som vill driva igenom 

resolutioner som till exempel minskar kvinnors rättigheter, där de i vissa fall har lyckats. Samtidigt 

kritiseras länder som begränsar utrymmet för civilsamhället inte tillräckligt ofta och hårt från det 

internationella samfundet, enligt en annan respondent. Om civilsamhällets krympande utrymme inte 

uppmärksammas och länderna inte pressas på allvar i frågan kan situationen för civilsamhället 

istället förvärras. Vissa respondenter ansåg att det beror på att andra intressen prioriteras. Det finns 

en ovilja att stöta sig med länder som sedan kan sätta käppar i hjulet för att driva igenom ett lands 

eller en regions agenda i en fråga. På så vis uppstår en kohandel, där frågor kring krympande 

utrymme och mänskliga rättigheter prioriteras ned. 
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Flera respondenter tyckte att den svenska regeringen är bra på att ta upp dessa frågor, trots att det 

inte är många andra länder som uttrycker lika starkt intresse för dem. Intervjuerna visade dock att 

något som frustrerade många är den dubbeltydighet de upplevde från svenskt håll. Samtidigt som 

regeringen visar tydliga ambitioner att motverka krympande utrymme bedriver den också en politik 

som istället kan få en rakt motsatt effekt mot vad de säger sig vilja åstadkomma i frågan. 

Handelspolitiken och främst den svenska vapenexporten till diktaturer såg respondenterna som ett 

dilemma ur civilsamhällets synpunkt, då intressena inte alltid är förenliga med att stärka mänskliga 

rättigheter och CSOs. I koppling till detta syntes en vilja bland respondenterna att arbeta för att 

regeringens ord och handlingar ska bli tydligare och mer samstämmiga kring frågan om krympande 

utrymme. Det måste tas upp som en politisk fråga på bredare front än vad som görs idag och 

behandlas i kontakt med andra länder. 

Baserat på resultatet av studien kunde jag konstatera att respondenterna upplevde att organisationen 

står inför utmaningar på flera fronter i arbetet för att motverka det krympande utrymmet för 

civilsamhället, vilket kan sägas utmynna i en slags tredelad roll. Den första rollen handlar om att 

motverka direkta inskränkningarna på civilsamhällets rättigheter från mottagarländers regeringar 

genom att inkludera olika typer av aktörer, dela erfarenheter och utveckla strategiska samarbeten för 

att bli en starkare röst för civilsamhället. Den andra rollen är att underlätta och skapa mer flexibilitet 

för organisationen och dess partners, för att bättre kunna anpassa sig till förändrade förutsättningar i 

verksamhetsländerna. Genom att ha en dialog med Sida kring krav, processer och mål och hur 

utrymme även kan skapas för administrativt svaga organisationer hoppas många att det ska bidra till 

att de kan bidra till ett ökat utrymme. Även att själva arbeta med att försöka underlätta sina partners 

arbete lyftes fram som en central aspekt. Den tredje faktorn är att det krympande utrymmet också 

påverkas av vad som sker på en högre nivå i Sverige och internationellt. Här vill organisationerna 

ställa krav på regeringen att hantera det krympande utrymmet som en politisk fråga, inte bara en 

biståndsfråga, där fokus bör ligga på att se över handelspolitiken och främst vapenexporten. 

Organisationernas tredje roll blir därför också att arbeta för en politisk samstämmigheten i frågan 

för att förbättra situationen för civilsamhället. Uppfattningarna kring hanteringen av krympande 

utrymme kan därför inte endast tolkas som en enda utmaning, som handlar om att stå emot trycket 

från auktoritära regimer i mottagarländer. Det bör istället ses som ett mer komplext dilemma för 

organisationerna att hantera, med flera olika dimensioner och då även flera olika angreppsätt.
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Syftet med studien var att lyfta ramorganisationernas bild av det krympande utrymmet och deras 

roll i att motverka fenomenet. Undersökningen motiverades med hänvisning till det problematiska 

med trenden i sig samt den svenska regeringens uttryckta oro kring dess spridning. Med hjälp av 

studien ville jag ge en fördjupad och mer nyanserad bild av några ramorganisationers perspektiv för 

att skapa en bättre förståelse för fenomenet och hur det kan motverkas. Under studiens gång har jag 

dock fått intrycket av att krympande utrymme är något som är relativt nytt för många berörda parter. 

Jag blev förvånad över att regeringen först 2016 gav Sida i uppdrag att utreda frågan, då mycket 

tyder på att trenden pågått under en längre tid. Från ramorganisationernas sida fanns även en 

osäkerhet kring själva begreppet, då olika uttryck användes och det inte verkade finnas något tydligt 

etablerad, gemensam benämning för fenomenet krympande utrymme. Det kan därför konstateras att 

det finns en hel del forskning kvar att göra på området. 

I studien framgår att de representerade ramorganisationernas roll i frågan är tredelad enligt 

respondenterna. Det är inte studiens mål att dra några statistiskt generaliserbara slutsatser om andra 

ramorganisationer eller om svenskt bistånd, men det kan konstateras att denna tredelade roll som 

identifierats kan användas för en analytisk generalisering om andra ramorganisationers uppfattning i 

frågan. Resultaten kan eventuellt ge vägledning om utfallet i liknande situationer (Kvale & 

Brinkmann, 2014:312). Jag har strävat efter att tydligt redovisa studiens tillvägagångssätt och låter 

därefter läsaren avgöra i vilken utsträckning en analytisk generalisering är möjlig. 

5.2 Framtida forskning
Under intervjuerna berördes flera saker som inte kunde inkluderas i den här studien, främst på 

grund av dess omfång och syfte. Bland annat finns utrymme för framtida forskning att undersöka 

närmare hur lokala organisationer i utsatta miljöer hanterar krympande utrymme för att skapa en 

tydligare bild av fenomenet på mikronivå. Där skulle det vara intressant att jämföra hur 

organisationer som arbetar med HBTQI-frågor, kvinnors rättigheter eller miljöfrågor upplever sin 

situation, eftersom de målades upp som särskilt utsatta grupper av respondenterna. Även hur de 

upplever sin relation till givare kan vara av intresse, då denna inte alltid verkar vara till 

organisationernas fördel. I vilken utsträckning har de möjlighet att driva de projekt de vill och hur 

mycket blir de tvungna att anpassa sig till givarens agenda? 
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Något som togs upp under ett av samtalen berörde EU:s beslut att slussa vissa delar av sitt bistånd 

genom FN-organ. Vissa lokala organisationer hade inte enbart positiva erfarenheter av den typen av 

givare, då de upplevde att de ibland inte lyssnades på eller tystades ner av givaren. Det är ännu en 

aspekt av det krympande utrymmet som borde undersökas närmare. Vilka konsekvenser får denna 

förändring i hanteringen av bistånd inom EU eller FN för lokala organisationer? Blir biståndet mer 

effektivt genom att pengar går genom dessa organ eller finns det en risk att viktiga organisationer, 

samhällsaktörer eller rörelser får mindre möjligheter att påverka sin och landets situation? Vilka 

argument ges för hur biståndet fördelas i olika situationer? 
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Bilagor

Bilaga 1: Informationsbrev

Informationsbrev om studie av svenska biståndsorganisationers syn på det 

krympande utrymmet för civilsamhället  

Härmed tillfrågas du om deltagande i en studie rörande svenska biståndsorganisationers syn på 

fenomenet med krympande utrymme för civilsamhällesorganisationer. Syftet är att undersöka 

svenska biståndsorganisationers syn på fenomenet, hanteringen av detta samt eventuella utmaningar 

i arbetet för att motverka trenden. Detta för att få en klarare bild av det krympande utrymmet och 

vad som kan krävas för att förbättra situationen för civilsamhället i stort.

Du har tillfrågats eftersom du anses ha den relevanta kunskap, erfarenhet och information som 

krävs för att delta. Ditt deltagande består av ett intervjutillfälle som beräknas ta ca en timme. Jag 

som genomför studien läser sista terminen på Politices kandidatprogrammet med statsvetenskaplig 

inriktning vid Umeå universitet, där denna studie blir mitt examensarbete. 

Undersökningen består av intervjuer med fem av Sidas ramorganisationer: Diakonia, Individuell 

Människohjälp, Kvinna till Kvinna, Plan Sverige och We Effect. Dessa är främst valda med hänsyn 

till att verksamheten på olika sätt berör mänskliga rättigheter samt att den inte är begränsad till en 

enskild geografisk kontext. 

Vid intervjun efterföljs de forskningsetiska principerna, vilket innebär att:

- Du har rätt till anonymitet. Du får själv välja om dina uppgifter ska redovisas i studien.

�39



- Deltagandet är  frivilligt. Du har rätt att bestämma över din medverkan i studien och därmed 

också att avbryta intervjun närsomhelst, utan att behöva redovisa skäl för detta.

- Uppgifter  som  samlas  in  behandlas  konfidentiellt. Resultatet  kommer  endast  att 

användas i forskningsändamål.

Resultatet av studien kommer redovisas i uppsatsform på Diva-portalen och kan på begäran även 

skickas direkt till dig som deltagare. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig 

eller min handledare Rasmus Karlsson (090-786 60 01, rasmus.karlsson@umu.se) för mer 

information. 

Med vänliga hälsningar 

Molly Grönlund Müller

070-3673601

molly.gronlund_muller@hotmail.com
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Bilaga 2: Intervjuguide

Bakgrund

1. Vad heter du? 

2. Vilken roll har du i organisationen?

Bakomliggande orsaker

3. Studien berör fenomenet krympande utrymme för civilsamhället. Vad är din bild av 

civilsamhällets situation globalt vad gäller det krympande utrymmet? 

4. Vad ser du för bakomliggande orsaker till fenomenet?

5. Hur pass nytt är fenomenet för dig?

Påverkan

6. Vilken betydelse har fenomenet för organisationen? 

7. I vilken utsträckning arbetar ni med frågan om krympande utrymme idag?

8. Hur har diskussionen gått kring fenomenet inom organisationen? 

9. I vilken utsträckning upplever du att organisationens situation vad gäller krympande utrymme 

stämmer överens med andra svenska organisationers? 

Motverka trenden

10. Vilken roll anser du att organisationen ska spela i att motverka det krympande utrymmet?

11. Har ni rätt förutsättningar för att på bästa sätt kunna motverka trenden? Utveckla gärna.

12. Vilken roll anser du att svenskt bistånd ska spela internationellt i att motverka trenden?

13. Har du något som du vill tillägga eller förtydliga, som inte redan tagits upp under intervjun?
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