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KUNSKAP, INTRESSE, VILJA?

Bakgrund
Sida har sedan 1974 låtit SCB genomföra attitydundersökningar kring utvecklings- och biståndsfrågor.
Den senaste mätningen genomfördes under perioden oktober till november 2014. Undersökningen
speglar det uppdrag Sida har när det gäller att främja kunskapen kring utvecklingssamarbete (i
rapporten och i några av frågorna används termen ”bistånd” som en synonym till utvecklingssamarbete)
och situationen i de länder och områden där Sverige bidrar. En av de frågor som ställdes redan 1974
finns fortfarande kvar i undersökningen, nämligen den som handlar om inställningen till biståndsanslagets
storlek.
Undersökningen gjordes som en postenkät till ett riksrepresentativt urval om 2000 personer.
Respondenterna kunde välja om de ville svara skriftligt eller via webben. Svarsfrekvensen blev i år 47
procent, vilket kan jämföras med 49 procent svarande i fjol och 53 procent år 2012. Vid bearbetningen
har SCB dock gjort en kalibrering för att motverka att skevheter i bortfallet ger systematiska fel i
materialet.
Om rapporten
I denna rapport görs jämförelser mellan olika grupper av svarande baserade på kön, ålder, bostadsort
och hushållsinkomst. Jämförelser görs också med tidigare undersökningar.
I rapporten har frågorna delats in i följande kategorier:







Kunskap om:
o Situationen och utvecklingen i de delar av världen som är mottagare av svenskt
utvecklingssamarbete.
o Det svenska utvecklingssamarbetets inriktning.
o Drivkrafterna bakom utveckling.
Stödet för utvecklingssamarbetet.
Förtroendet för utvecklingssamarbetet.
Tilltron till utvecklingssamarbetets möjligheter att bidra till utveckling.
Intresse och engagemang för utvecklingsfrågor.

Resultaten för varje fråga redovisas i ett diagram och med en text med kommentarer till eventuella
förändringar och skillnader mellan olika grupper. Skalan avser i samtliga fall procent av dem som svarat
på frågan.
I rapporten används begreppen ”svenskarna” och ”svenska folket” som beteckning på dem som de
svarande representerar. Definitionen är densamma som SCB använder i sitt urval, det vill säga personer
folkbokförda i Sverige.
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1. KUNSSKAP
1.1 Fråg
gor om bistånd
b
Kännedomeen om olika typer
t
av bisståndsinsatseer, utifrån de
e breda kate
egorier som Sida använnder sig av,
jämförs i deenna fråga.
Som diagra
ammet visar är
samtliga typer av insattser
välkända – inte någon hamnar
under 75 p
procents kännnedom.
Men det finnns ändå tyd
dliga
skillnader. IInsatser inom
m sociala
sektorer som
m hälsa och utbildning
är mest kännda med 92 procents
kännedom, tätt följda av
a insatser
vid katastroofer och konnflikter. I
botten, menn med 77 prrocents
kännedom, finns insatseer för
hållbar utveeckling.
Skillnaderna mellan können är små,
med undantag för att kvinnor
k
känner till insatser för
jämställdheet, demokratti och mänskliga rättigheeter klart ofttare än män.. Skillnaden mellan olika
a
åldersgrupper är tydlig
g så tillvida att de undeer 35 år ang
ger en lägre kännedom ään övriga. Frågan har
följande formulering: ”M
Målet för de
et svenska b
biståndet är att fattiga människor
m
skaa få förutsättningar att
förbättra siina levnadsvvillkor. Har du
d hört talass om att följa
ande insatser görs? (Se bbilaga1. förr den
exakta form
muleringen av
a svarsalterrnativen.)
Svenskarna
a verkar dock inte själva tycka att d e vet så myccket om bistå
ånd. Över hhälften, 53 procent,
p
tycke
er inte att dee har ”en ga
anska god
bild av
a hur Sverigge arbetar med
bistånd och utvecckling i fattig
ga länder”.
Bara 4 procent innstämmer till fullo i
påstå
åendet och yytterligare 30
3 procent
instäm
mmer delvis.. 14 procentt svarar ”vett
ej”.
mfört med föregående
Skillnnaderna jäm
års mätning
m
är innte signifikannta.
Det finns ett tydliigt samband
d mellan
ålderr och hur godd bild man anser
a
sig ha
av svvenskt bistånnd; i de yngssta
grupperna känneer mindre änn en
fjärdedel, 23 proocent, sig
välinfformerade. Motsvarand
de siffra är
över 40 proocent bland dem som ärr äldre än 5 0 år.
Observera att svaren inte säger nå
ågonting om
m vad de tillffrågade faktiskt vet om svenskt bistå
ånd, utan
bara om huur de själva bedömer sinn kunskap.
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Analys
Svaren visa
ar att svenskarna har en god bild avv de huvudsa
akliga områden som dett svenska
utvecklingsssamarbetet är
ä inriktat på. Frågan ä
är dock hur kunskapen
k
se
er ut under dden mest öve
ergripande
nivån. Det ä
är bara en knapp
k
tredje
edel som sjä lva anser sig
g ha en god bild av verrksamheten. De
markanta å
åldersskillnad
derna, där de
d yngre meer sällan ansser sig ha en god bild avv biståndet än vad
äldre har, ä
är också värrda att uppm
märksammass.

1.2 Fråg
gor om utvecklin
u
ngen i väärlden
Att utvecklinngen i världen har varit snabb har llänge varit ganska
g
okännt. Denna frååga om
levnadsvillkorenn i ”fattiga lä
änder” har
ställts sedan 90--talet och unnder lång
tid var
v det betyydligt fler som tog
avstånd från pååstående än som
instä
ämde. Det finnns dock en långsiktig
trend
d mot att alllt fler känne
er till att det
har skett betydaande framste
eg:
d mot att alltt
Det finns en långgsiktig trend
fler instämmer i påståendet. År 2004
var det 19 proccent som instä
ämde helt
ellerr delvis. I år är motsvara
ande siffra
39 procent.
p
Andelen som
m svarar ”veet ej” är forttfarande stoor. Skillnaderna i andele
en ”vet ej” svvar försvårar
jämförelserr mellan olika
a grupper. Dock
D
sticker gruppen me
ed lägst hushhållsinkomst (under 14 000
0 kronor
per månad) ut. I den grruppen är det fler som ttar avstånd än som instä
ämmer i påsttåendet.
Sedan 2010 ställs ocksså en fråga om
h utvecklats i
hur barnadödligheten har
e så
”fattiga lännder”. Detta är ett av de
kallade Milllenniemålenn och stora
framsteg ha
ar gjorts. Sedan 1990 har
h
antalet barrn som dör fööre fem års
ålder nästa
an halverats.. Detta hålle
er på
att bli känt bland svensskarna.
38 procent instämmer i påståendett att
barnadödliigheten har minskat krafftigt.
Det är klartt fler än de 28 procent som
tar avstånd
d från påståeendet. Samtidigt
är osäkerheeten stor, hela 35 procent
svarar ”vet ej”.
Män instäm
mmer oftare än kvinnor, 42
4
procent jäm
mfört med 34
4 procent.
Riktigt svårt blir det när frågan handlar om beefolkningsutvvecklingen i världen.
v
Anttalet människkor
fortsätter a
att öka, men antalet barn som föds i världen öka
ar inte längrre år för år. Detta är do
ock i stort
sett okänt fför svenska folket,
f
vilket visas tydlig t av svaren på denna frråga:
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Enn överväldiggande majorritet, 65
procent, instäämmer i påsttåendet att
antalet föddaa i världen ökar
ö
för
va
arje år. 26 pprocent svarrar ”vet ej”
occh endast 9 procent tar helt eller
delvis avståndd. Men det är
ä denna
lilla grupp soom har rätt, eftersom
e
antalet nyföddda i världen inte
lä
ängre ökar fför varje år, utan har
stabiliserats.
Det finns en trrend mot attt färre och
fä
ärre instämm
mer i påståenndet och att
fler och flerr tar avstånd
d, det vill säga i riktning
g mot en mindre felaktig bild.
Fler män änn kvinnor tarr avstånd frå
ån påståend
det.
Undersökninngen innehåller också fy
yra frågor soom är inrikta
ade på särskkilda mått ppå levnadsfö
örhållanden
i specifika lländer. Den första handlar om den fförväntade medellivslänngden i Vietnnam.
Här finns enn tydlig trennd mot en
mer positiv syn på verkkligheten.
Gruppen soom väljer nå
ågot av de
två högsta alternativenn har ökat
med 13 proocentenheter sedan
frågan stäl ldes för förssta gången
för tre år seedan. Men bilden
b
är
fortfarandee överdrivet pessimistisk
Det är en m
majoritet av de
svarande soom tror att
medellivslä ngden i Viettnam är
ungefär 555 år eller läg
gre. Endast
10 procent svarar att
medellivslä ngden är unngefär 75
år, vilket ärr det korrekta svaret.
Trots den ppositiva trend
den är det
fortfarandee tydligt att den snabba
a utveckling ssom har skettt i Vietnam och många andra lände
er är
tämligen okkänd och det är en gammal bild som
m lever kvar. I snitt har de
d svarandee missat 30 års
å
utveckling:
1989 var m
medellivsläng
gden ungefä
är 65 år.
1980 var m
medellivsläng
gden ungefä
är 55 år.
1962 var m
medellivsläng
gden ungefä
är 45 år1.
Det är de ä
äldsta svarande som harr den mest nnegativa bild
den, medan medelålderss, 35-49 år är mest
realistiska. I den grupp
pen väljer 56
6 procent nå
ågot av de tvvå högsta alternativen. BBland dem över
ö
65 år
är motsvara
ande siffra 40
4 procent.

1

De statistiskka uppgifterna
a i denna rapport är hämta
ade från www
w.gapminder.org
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Också på nnästa fråga märks en tre
end
mot en mer korrekt verklighetsbild. Det
är dock en stor majoriteet av de
svarande soom tror att läskunnighete
en
bland unga
a i Tanzania är mindre än
ä 50
procent. End
dast 6,6 proocent svarar att
ungefär 8 a
av 10 ungdoomar kan lässa
och skriva, vilket är dett korrekta svvaret.
att endast tvvå länder i
Faktum är a
världen (Tchad och Burkina Faso) har en
läs- och skrivkunnighet bland ungdo
omar
som ligger under 50 prrocent.
h den mestt
Det är de yyngsta som har
negativa biilden.
Den tredje frågan hand
dlar om barnafödande. Detta är ettt område dä
är det har skkett stora förändringar
de senaste decennierna
a, förändring
gar som intee är välkända.
dast 9,5 proocent svarar att det födss
End
ung
gefär 2,5 baarn per kvinnna, vilket är
dett mest korrekkta svaret. (Siffran var
2,3
3 för år 201 0)
Jäm
mfört med tiidigare år märks
m
en
trend i det att allt färre vä
äljer det
mest felaktiga alternativett.
Det är de äldssta som har den
d mest
felaktiga bildeen.
ots förskjutninngen visar re
esultatet att
Tro
denn snabba utvveckling som
m har skett i
Banngladesh occh många anndra länder
är tämligen okkänd. Just nä
är det gäller
Banngladesh haar utvecklingen varit
mycket snabb.
1985 föddes ungefär 5,5
5 barn per kvinna.
1990 föddes ungefär 4,5
4 barn per kvinna.
1997 föddes ungefär 3,5
3 barn per kvinna.
På den tidig
gare frågann om barnad
dödlighet va
ar det tydligtt att den positiva utveckkling som harr skett inte
är allmänt kkänd. När det
d handlar om
o ett konkrret land blir det tydligt hur
h skev bildden är.
Det är en m
majoritet av de svarande
e som tror a tt minst 30 procent
p
av barnen
b
i Kenyya dör före 5 års
ålder. Enda
ast 11 proceent svarar att ungefär 10
0 procent avv de kenyanska barnen dör före fem
m års ålder,
vilket är deet mest korreekta svaret. (Siffran var 8,9 procentt för år 2010
0.)
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Trenden är att allt färre väljer det
mest pessim
mistiska alterrnativet och
att allt fler väljer någoot av de två
lägsta alterrnativen. Bild
den har alltsså
blivit klart m
mer realistisk, men det är
ä
fortfarandee en majoriteet som har en
e
föråldrad vverklighetsbiild.
Faktum är a
att inget land i världen
idag har enn barnadödllighet på
över 20 proocent. Högstt ligger Malii
och Sierra LLeone på 18
8,5 procent.
Redan 196
67 lämnade det sista
landet 40-p
procentsnivå
ån och 1992
låg samtliga länder und
der 30procents ba
arnadödlighet.
Män och stoorstadsbor väljer
v
oftare än andra d
de två lägsta
a alternative
en.
Analys
Årets resultat visar på en
e fortsatt positiv
p
utveckkling av svennskarnas bild
d av situatioonen och utve
ecklingen i
världen. Troots det är deet fortfarand
de den överrdrivet pessimistiska bild
den som dom
minerar.
Redan på 9
90-talet visa
ade ett antal kvalitativa och kvantita
ativa undersökningar som
m Sida lät göra
g
att
svenskarnass bild av ”u--länder” var en bild av d
djupt elände
e, där det innte syntes nåågra förbättringar.
Sedan desss har det skeett en viss förändring av bilden, vilke
et visas av svaren på fråågan om hur
levnadsvillkkoren i fattig
ga länder ha
ar förändratts. När fråga
an handlar om
o ”fattiga lländer” eller ”u-länder”
finns alltid een risk att de svarande ser de allra mest utsatt länderna fö
ör sina ögon.. Men de nya
a frågorna
med konkreeta exempell från länderr som under många år varit
v
mottaga
are av svensskt bistånd visar
v
att
eländesbild
den består.
Frågan om läskunnigheet visar tydlig
gt på detta: 70 procent väljer svarssalternativ m
med sämre siffror än
vad något land i världeen i dag upp
pvisar.
p
på kann dock en i huvudsak
h
Fortsätter uutvecklingen i den riktning som årets undersökninngsresultat pekar
realistisk biild komma att
a dominera inom något tiotal år.

1.3 Fråg
gor om utvecklin
u
ngens driivkrafterr
Vad är dett då som fårr utvecklingen att gå fra måt? Vilken bild har sve
enskarna av utvecklingenns
drivkrafter?? SCB-underrsökningen innnehåller en fråga som speglar
s
dettta. De svaraande har fåttt välja
mellan olika
a alternativ2 och markerra högst fyra
a viktiga fakktorer som kan bidra tilll minskad fattigdom i
världen. Dee allra flesta
a har också valt
v att angee fyra svarsalternativ – i snitt har m an satt 3,8 kryss.
k
Som framgår av diagra
ammet ligge
er ”utbildning
g” i topp me
ed kryss frånn över 80 prrocent av de
e svarande.
Nästan lika
a många väljer ”fred.” Men
M också ”hhälso- och sjuukvård” bed
döms som myycket viktigt,, med kryss
från över 6
60 procent.

2

I bilaga 1 ffinns hela fråg
geformuläret med
m de fullstä
ändiga beskrivvningarna av svarsalternativ
s
ven.
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Jämfört m
med i fjol mä
ärks
ökningar fför ”fred”, ”utbildning”
”
och ”hälsoo- och sjukvå
ård”, i det
senare fa llet är ökningen
signifikantt. Andelen so
om väljer
”demokraati” har stadiigt minskat,
skillnadenn mellan 201
11 och
2014 är ssex procente
enheter.
Det finns ttydliga skillnnader
mellan köönen; fler kvinnor än
män priorriterar hållba
ar
utvecklingg, bistånd, jä
ämställdhet,
utbildningg och hälsovå
ård, medan
förhållanddet är det motsatta
m
för
fred och ffrihandel. Anndra
bakgrundsvvariabler speelar också inn: Fred blir vviktigare ju äldre
ä
man är,
ä medan utbbildning blirr viktigare
ju högre hushållsinkomst man har.
Analys
Bilden likna
ar den som kommit
k
fram i tidigare unndersökningar. Den stäm
mmer också hhyggligt väl överens
med vad soom brukar betonas av uttvecklingsforrskare, ävenn om vikten av
a fri handell nog värderras högre
av forskaree än av den svenska allm
mänheten. G
Generellt brukar dock de
e svarande gge hög vikt åt
å faktorer
som är påta
agliga för den
d enskilda människan, medan ”systtemfaktorer” ofta rankaas lägre.
Alternativenn är av mycket olika karaktär. Exem
mpelvis kan ju
j alternativet ”bistånd”” vara inrikta
at på att
stärka alla de övriga faktorerna.
Minskningenn för alterna
ativet ”demo
okrati” sedann 2011 är sttatistiskt säkerställd.

2. STÖD
DET FÖR UTVECKLLINGSSA
AMARBETET
Den första undersökningen av svenska folkets ””biståndsvilja
a” gjordes redan 1956 och fokus ha
ar främst
legat på huur mycket Svverige ska ge i bistånd. Sedan
90-talet ha
ar dock Sida ställt frågor som mer
fokuserar p
på hur viktigtt de svarand
de tycker attt det
är med bisttånd.
Diagrammeet till höger baseras
b
på frågan ”Hurr ser
du på bistå
åndsanslagetts storlek?”
Det är 66 p
procent som kan beskrivas som posittiva till
dagens bisttåndsnivå eller vill att de
en ska öka, medan
16 procent är negativa
a och vill se ett
e minskat eeller
slopat bistå
ånd. Övriga 19 procent svarar ”vet ej”.
•

Förändringarna
a jämfört me
ed föregåennde
mättning är tydliga, andelen positiva ha
ar ökat
med
d sex procenntenheter occh andelen soom helt
vill slopa bistånndet är reko
ordlåg – 2,6
proocent.
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•

Dett är något fler män än kvinnor
k
som vväljer de bisståndspositivva svarsalterrnativen, 66,,3 jämfört
med
d 65,2 proceent. Men det är också een klart större
e andel männ än kvinnor som väljer de
d
bisttåndnegativa
a svarsalternnativen, 20,5
5 jämfört me
ed 11,5 pro
ocent. Kvinnoor svarar ”ve
et ej” i
myccket högre utsträckning
u
än
ä männen, 23,3 jämförrt med 13,1 procent.

•

De mellan 18 och
o 24 år är mindre pos itiva än de medelålders
m
s och äldre, m
men osäkerhheten är
storr. Hela 38,6 procent av dem som ärr under 24 år
å svarar ”ve
et ej”.

•

Denn äldsta gruppen, 65-74
4 år är den mest negativva.

I diagramm
met till högerr har de som
m svarar
”bör öka” eeller ”ungefä
är lagom” la
agts
samman i een grupp – ”positiva” me
edan
de som svarar ”bör minnska” eller ”sslopas
helt” har ka
ategoriseratss som ”nega
ativa”.
Som grafenn visar inneb
bär årets mä
ätning
den första sstora föränd
dringen på nio
n år.
Det är ocksså den högstta nivån för stödet
för biståndeets storlek seedan 1980-talet.
Uppgångenn 2005 på hela
h
14
procentenheeter kom eftter den
uppmärksammade flod
dvågskatastrrofen i
Asien och sa
ammanföll med
m ett krafttigt
ökat givand
de till det friivilliga bistå
åndet.
Årets uppgång är ungeefär hälften så stor,
sju procenteenheter. Det är tänkbartt att
också denna uppgång hänger samman med om
mvärldsfakto
orer, exempelvis krisen i Syrien och
ebolaepideemin.
SCB bytte iinsamlingsmeetod 1999. I början av å
år 2000 gjo
ordes en öve
erbryggandee mätning. Därför
D
presenterass två serier för
f positiva respektive nnegativa.
Om man stä
äller en fråg
ga som inte är
ä kopplad till biståndetts storlek mä
ärks en myckket stark öve
ervikt för
dem som tyycker att dett är viktigt att Sverige b
bidrar till utvveckling i de fattiga ländderna. 79 prrocent
instämm
mer helt ellerr delvis i påståendet
medan 11 procent tar avstånd och 10
procentt svarar ”vett ej”.
Förändringarna öveer tid är små
å och
jämförtt med i fjol liigger resulta
atet inom
felmarg
ginalen. Det verkar dockk finnas en
stadigt ökande anddel som instä
ämmer helt i
påståenndet.
Här mä
ärks en tydligg skillnad me
ellan
kvinnor och män; enndast 8 proccent av
kvinnorna tar avståånd, medan
motsvarande siffra för männenn är 18,7
procentt. De som tjäänar mest insstämmer
oftare än övriga.
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Hur frågan formuleras har dock sto
or betydelsee för svarsbilden. Det vissar diagram met till höge
er, som
beskriver huur de svarannde förhåller sig till påsttåendet ”Sverige har no
og med egnaa problem som borde
lösas först, sedan kan vi
v börja tänkka på
andra länder.” Det är betydligt
b
fle
er
som instämm
mer i det negativa
påståendett än som tar avstånd på den
tidigare frå
ågan.
Men även d
denna fråga
a visar på ettt
starkt stöd för biståndeet. Andelen som
s
tar avstånd
d från påståeendet är dubbelt
så stor som andelen som
m instämmerr –
64 procent jämfört med
d 31 procennt.
Jämfört meed i fjol märkks också på
denna fråg
ga en klart mer
m positiv
inställning ttill biståndsta
anken.
Kvinnor tar avstånd i höögre grad än
ä män. Den största skillnnaden märkss dock mellaan olika inkomstgrupper,,
där de med
d högst hushållsinkomst tar avstånd i mycket hög
gre utsträcknning än övrigga. 82 proce
ent i
gruppen meed hushållsinnkomst över 50000 kronnor tar avstå
ånd helt ellerr delvis. I dee två gruppe
erna med
lägst inkom
mst är motsva
arande siffro
or 48 respekktive 46 procent.
Analys
”Biståndsviljan” såsom den
d har mättts sedan meer än 50 år ligger
l
på rekordhöga niivåer. Även när
biståndet sä
ätts i relation till behov på närmaree håll är det en klar och ökande majjoritet som uttrycker
biståndsvilja
a. Skillnaderna mellan olika
o
inkomsttgrupper på
å frågan om ”Sverige haar nog med egna
e
problem …
…” visar dockk på att vilja
an påverkas av ekonomiiska förhålla
anden.
Tidigare stoora förändriingar i biståndsviljan ha r inträffat i samband me
ed ekonomisska och polittiska
förändringa
ar och uppm
märksammad
de och omska
akande händ
delser som flodvågskataastrofen i Asien. De
politiska koontroverserna
a kring bistå
åndet får säg
gas vara relativt små id
dag, ekonom
min blir långssamt bättre
och händelsser i omvärld
den, som flyktingkatastr ofen i Syrienn har fått up
ppmärksamhhet. Men det är ännu förr
tidigt att sä
äga om orsaken till den ökade bistå
åndsviljan stå
år att finna i dessa faktoorer. Uppgången 2005
kom efter eett kraftigt ra
as åren desssförinnan ochh nivån höll sig därefterr konstant unnder åtta år.. Nästa års
mätning kom
mmer att gee en indikatio
on på om årrets uppgång
g är en tillfä
ällighet ellerr ett steg upp
p mot en ny
normalnivå..

3. FÖRTROENDEET FÖR
UTVECK
KLINGSSA
AMARBETTET
Vilket förtrooende har då
d de svarannde
för dagens svenska
utvecklingsssamarbete? Andelen som
m
uttrycker misstro är liten. 15 procennt av
de svarand
de tar avstånnd från
påståendett att svenskt bistånd bidrar till
en bättre värld. 12 proocent är
tveksamma och svarar ”vet ej”, medan
73 procent instämmer i påståendett.
Andelen som
m instämmerr har ökat med
m

Sida 9

Opinion -14
4

fem procenntenheter jäm
mfört med i fjol,
f vilket ärr en statistiskkt säkerställd
d förändringg.
De svarand
de får också möjlighet att
sätta betyg
g på de olika
a
genomförarna av svensskt
utvecklingsssamarbete, svenska
s
enskilda hjä
älporganisattioner (EO),
FN, Sida occh EU.
Förtroendett för effektivviteten hos
olika kanaler för svenskkt bistånd ha
ar
mätts sedann 1996. Frågan lyder:
Hur effektivvt tror du attt det svenska
a
biståndet g
genom
Sida/FN/EU/svenska enskilda
e
hjälporganiisationer är?? Betygen ha
ar
getts på enn skala från ett till fem.
Diagrammeet visar medelbetyg för
de olika bisståndskanaleerna, samt fö
ör
alla samma
anräknade.
Förtroendett för bistånd
dets effektiviitet ökar förr alla de kannaler som mä
äts. Aldrig tiidigare har så höga
betyg delats ut till FN, Sida och EU
U och även föör enskilda organisation
o
er är det sn udd på reko
ord. Detta
är den tred
dje mätningeen i rad med
d genomgåennde ökande betyg.
Kvinnor gerr genomgående högre betyg
b
än mä
än. De yngsta
a är de som är mest possitiva till EU:s bistånd,
men felmarrginalen är stor.
s
Analys
Förtroendett för det sveenska utvecklingssamarb
betet är på det
d hela taget starkt. Attt endast 15 procent tar
avstånd frå
ån påståendet att svenskkt bistånd biidrar till en bättre
b
värld visar att utvvecklingssam
marbetet
har gott stööd hos den svvenska befo
olkningen. Deen andelen är
ä till och me
ed något minndre än and
delen som
vill se ett m
minskat eller slopat
s
svenskt bistånd.
f
om föörtroende fö
ör biståndetss effektivitett är betydannde med en
Årets föränndringar när det gäller frågan
uppgång föör samtliga aktörer
a
och nya förtroennderekord för tre av de
e fyra kanaleerna. Den lå
ångsiktiga
trenden pekkar dessutom
m uppåt sedan 2007. Sa
amtidigt är det rimligt att
a anta att ddetta förtroe
ende inte är
grundat i nå
ågra djuparre kunskaper om de fakttiska resultaten av det svenska utveccklingssamarbetet. Som
visats ovan är det en minoritet
m
som tycker sig hha god kunskkap om bistå
åndet och dee framsteg som
s har
gjorts i de ssvenska motttagarländerrna är i stortt sett okända
a.

TILLTRO TILL BISTTÅNDETS
S MÖJLIG
GHETER
Det frågornna om tilltro avser att mäta är om d
det är möjligt att bidra till betydandde framsteg med
utvecklingsssamarbete som redskap. De allra fleesta, nästan tre fjärdedelar, tror attt biståndet spelar
s
en
viktig roll föör ett fattigtt lands utvecckling. Det ä r framför allt alternative
et ”stämmer ganska bra
a” som
gen också det
många – 53 procent – väljer. (Det är förmodlig
d alternativv som de flessta biståndskännare
skulle välja.)
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Bara 2,6
2 procent ttar helt avstånd från
påståe
endet och yttterligare 12
2 procent
tar delvis avstånd.. 13 procentt svarar
”vet ejj”.
Här märks framförr allt en skillnad mellan
män och kvinnor. 118 procent av
a männen
anser att påståenddet stämmerr dåligt
eller innte alls. Motssvarande sifffra för
kvinnorna är 10 p rocent. De med
m högst
hushållsinkomst insttämmer klarrt oftare än
övriga
a.
Skillna
aderna mot i fjol ligger inom
i
felmarrginalen, förrutom minsknningen av
antalet som svararr ”vet ej”.
Tilltron mäts också med
d ett negativt påståendee ”bistånd biidrar inte till att minska problemen i de fattiga
länderna”. Här märks en
e övervikt för de positivva svaren. 54
5 procent ta
ar avstånd ffrån påståennde att
bistånd intee bidrar till att
a minska
problemen i de fattiga länderna.
26 procent instämmer och
o 20
procent sva
arar ”vet ej”.
Skillnaderna jämfört med tidigare
mätningar ä
är ganska sm
må, dock
märks en m
minskning av andelen som
m
instämmer hhelt och hålleet.
Män instäm
mmer oftare än kvinnor i
detta påstå
ående. De med
m lägst
inkomst instämmer också oftare än
andra.
Analys
Även om må
ånga instäm
mmer i att bisståndet spel ar en viktig roll i ett fatttigt lands utvveckling är det
d bara
drygt hälfteen av de sva
arande som tar avstånd från det ne
egativa påstå
åendet. Denn sammantag
gna bilden
bidrar därfför till missta
anken att må
ånga av de ssvarande intte känner till några konkkreta exemp
pel där
biståndet har gjort en skillnad.
s
Det finns inga m
märkbara tre
ender i svarssbilden för dde här frågo
orna.
Möjligen ka
an det finnass en trend mot
m att allt fä
ärre instämm
mer i det neg
gativa påstååendet. Det skulle
s
i så
fall passa in i bilden från de andra
a aspekterna
a, där de me
est negativa
a attitydernaa minskar på
å de flesta
frågor.

INTRESSSE OCH ENGAGE
E
MANG
I undersöknningen finns fyra
f
frågor som pejlar d
de svarande
es intresse occh engagemaang för
utvecklingsffrågor. När de svarande
e själva får bedöma hurr intresse ochh engagemaang har förä
ändrats är
bilden posittiv. Det är mer
m än tre gå
ånger så må
ånga som annger ökande engagemanng än som svvarar att
engagemannget har minnskat. Majoritet anger d ock svarsalternativet ”unngefär som ttidigare”.
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I årets mätnning uppger fler än någon
gång tidiga
are att deras engagema
ang
och intressee för utveckliingen i fattig
ga
länder har ökat. Mer än
ä en tredjed
del,
35 procent,, väljer alterrnativen ”ökat
något” eller ”ökat myckket”. Ökning
gen
är signifikant.
anger oftare än andra att
a
De yngre a
intresse ochh engagemang har ökat. Det
är också enn stor skillnad
d mellan dem
som bor i sttorstäder och dem som bor
b i
mindre städ
der och orterr eller på
landsbygdeen. I storstäd
derna anger 44
procent ett ökande eng
gagemang och
o intresse, vvilket är dub
bbelt så myccket som blaand svarande
e som bor
på mindre oorter.
När de svarande själva
a får uppge i vilken utst räckning de har bidragiit till utveckliing i fattig lä
änder är
bilden mycket ppositiv. Det är
ä 19
proccent som upppger att de inte gjort
någonting för attt bidra till utveckling
u
i
fattiiga länder. H
Här finns en signifikant
skillnnad mellan m
män och kvinnnor i det
att 25
2 procent aav männen innte gjort
någonting, medaan motsvara
ande siffra
för kvinnorna
k
ärr 13 procentt. Bland
kvinnorna är deet klart vanlig
gare att
skännka pengar ooch saker occh att ändra
a
livsstil, tänka påå vad man handlar etc.
p
finns
När det gäller aatt skänka pengar
en signifikant skkillnad mellan
inkomstgrupper.. Ju högre
hushhållsinkomst ddesto vanligare att mann
ger bidrag till f rivilligorgannisationer.
Hur står deet då till med
d intresset attt veta mer oom utveckling
gssamarbete
et? Det har ffunnits en längre trend
mot ett minsskande intreesse, en trend
d
som har broomsat upp och
o vänts i enn
ökning de ssenaste tre åren.
å
Drygt
hälften av d
de svarandee vill veta me
er
om svenskt bistånd, medan en knap
pp
tredjedel ta
ar avstånd från påståenndet.
Kvinnor uttrrycker ett stöörre intresse än
män. Den tyydligaste skiillnaden finns
dock mellann olika bosta
adsorter, dä
är de
som bor i m
mindre städer och orter eller
e
på landsbyygden är kla
art mindre
intresseradee än övriga..
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I undersöknningen finns en
e fråga som
m
avser att unndersöka grunden för de
e
svarandes eengagemang – om det
finns en moral/etik som
m drivkraft.
ar att det finnns ett mycke
et
Frågan visa
starkt stöd för biståndeets
grundlägga
ande solidarritetstanke. 91
9
procent insttämmer, 3 procent tar
avstånd ochh 5 procent svarar ”vet
ej”. Andelen som tar avvstånd, 3,3
procent, är den lägsta som har
uppmätts seedan frågann först ställdes
2002. Skillnnaden jämföört med i fjol är dock intte signifikantt.
Det finns ing
ga signifikannta skillnade
er mellan köön, eller grup
pper baserade på ålderr eller typ av
bostadsort. Dock instäm
mmer de med
d högst hushhållsinkomst, över 51000
0 kronor per månad, klart oftare än
de med läg
gst hushållsinnkomst, under 14000 kroonor.
Analys
Intresset ochh engagema
anget för en bättre värld
d är stort occh äkta, grunndat i uppfaattningar som
m kan
uttryckas i ttermer av soolidaritet elle
er medmäns klighet. Give
etvis finns de
et alltid en ttendens att de
d svarandee
vill ge en p
positiv bild av sig själva även i en annonym underrsökning. Me
en även medd viss prutmå
ån på de
positiva sva
aren är andeelen som uttrrycker solida
aritet och som bidrar till utveckling ööverväldigannde.
När det gä
äller intressett för ”bistånd” finns en p
positiv trend. Drygt hälftten av de svvarande vill veta
v
mer
om svenskt bistånd, medan en knap
pp tredjedell tar avstånd
d. Det hör do
ock till bildenn att intresse
et var klart
högre för eett decennium
m sedan.
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Bilaga 1. Frågor och svarsalternativ
Frågeställare är Sida

Internationellt bistånd
Här följer några frågor om det som kallas bistånd. Det kan också kallas internationellt utvecklingssamarbete
eller u-hjälp. Som ett sammanfattande begrepp i följande frågor används uttrycket bistånd.
Vissa av frågorna syftar på den text som står ovanför respektive fråga. Läs därför igenom denna innan du
svarar på frågan.

Svenskt bistånd
19.
Svenska staten ger fattiga länder stöd att bekämpa fattigdom, dvs. internationellt bistånd.
Riksdagen har beslutat att det svenska biståndet ska vara en procent av vårt lands samlade
inkomster (bruttonationalinkomsten). I år innebär det att 38,2 miljarder kronor går till bistånd, vilket är
ungefär 4 000 kr per svensk invånare.
Tycker du biståndsanslaget ovan bör ökas eller minskas?
Det bör ökas
Det är ungefär lagom som det är
Det bör minskas
Det bör tas bort helt
Vet inte/har ingen åsikt
20.
Sveriges bistånd går via många kanaler, som t ex Sida, FN, EU eller genom enskilda svenska
hjälporganisationer
Hur effektivt tror du att biståndet är via dessa olika kanaler?
Med effektivt menas att det når mottagarna och att rätt saker görs.
Markera ett kryss för varje rad.
Inte alls effektivt
Inte särskilt effektivt
Varken eller
Ganska effektivt
Mycket effektivt

Vet inte
a. Sida
b. FN
c. EU
d. Svenska enskilda
hjälporganisationer
21. Målet för det svenska biståndet är att fattiga människor ska få förutsättningar att förbättra
sina levnadsvillkor. Har du hört talas om att följande insatser görs?
Markera ett svar per delfråga.
Ja, det har jag hört talas om
Nej, det var en nyhet för mig
a. Insatser för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter – exempelvis stöd till fungerande
rättsväsende, till fria medier och för kvinnors rättigheter.
b. Insatser för ekonomisk utveckling – exempelvis stöd till småföretagande och till jordbruk och satsningar
på vägar och annan infrastruktur.
c. Insatser för kunskap och hälsa - exempelvis stöd till skolor, utbildning och hälsovård.
d. Insatser för hållbar utveckling – insatser för miljö, för att säkra tillgången på livsmedel och för att möta
klimathotet.
e. Insatser vid katastrofer och konflikter - stöd till utsatta människor vid konflikter och andra katastrofer,
och vid återuppbyggnad.

Ditt eget engagemang
22. Har ditt engagemang och intresse för utvecklingen i fattiga länder ökat eller minskat under de
senaste tre åren?
Ökat mycket
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Ökat något
Det är ungefär som tidigare
Minskat något
Minskat mycket
23. Har du gjort något av följande, under det senaste året, för att bidra till att bekämpa
fattigdomen i världen?
Flera alternativ får anges.
Ja, skänkt pengar till frivilligorganisationer
Ja, genom eget frivilligt arbete
Ja, skänkt kläder, möbler m.m.
Ja, med påverkans- eller opinionsbildningsarbete
Ja, genom att ändra livsstil, tänka på vad jag handlar, äter, etc
Ja, genom att vara fadder
Ja, på annat sätt
Nej, inget av detta

Dina synpunkter på utveckling och bistånd
24. Vad av följande tror du är viktigt, för att fattigdomen i världen ska minska?
Ange högst fyra av nedanstående alternativ.
Fred - Utan fred är det inte möjligt att skapa utveckling.
En hållbar utveckling - Skydd för miljön och insatser för att möta klimathoten.
Demokrati - Annars kommer ingen att lyssna på de fattiga.
Bistånd - Länder med mycket fattigdom behöver stöd utifrån.
Jämställdhet - Insatser för att ge kvinnor mer makt och möjligheter.
Utbildning - Då får människor en möjlighet att lyfta sig ur fattigdom.
Hälso- och sjukvård - Sjukdom skapar otrygghet och fattigdom.
Fri handel - Då växer ekonomin och fattigdomen minskar.
Annat som inte nämnts ovan, nämligen… skriv i rutan nedan:
25. Hur väl instämmer du i följande påståenden:
Stämmer inte alls
Stämmer ganska dåligt
Stämmer ganska bra
Stämmer helt och hållet

Vet inte
a. Sverige har nog med egna problem som borde lösas först, sedan kan vi börja tänka på andra
länder.
b. Svenskt bistånd bidrar till en bättre värld.
c. De ansvariga för det svenska biståndet saknar en genuin insikt om förutsättningarna i de fattiga länderna.
d. Antalet barn som föds i världen ökar för varje år
e. Alla människor har lika värde, därför bör man stödja dem som lever under omänskliga förhållanden.
f. Jag tycker jag har en ganska god bild av hur Sverige arbetar med bistånd och utveckling i fattiga länder.
g. Jag tror att barnadödligheten i fattiga länder har minskat kraftigt de senaste tio åren.
h. Biståndet spelar en viktig roll för ett fattigt lands utveckling.
i. Jag skulle vilja veta mer om svenskt bistånd.
j. Levnadsvillkoren i de fattiga länderna har förbättrats avsevärt under de senaste trettio
åren.
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k. Jag tycker att det är viktigt att Sverige bidrar till utveckling i de fattiga länderna.
l. Bistånd bidrar inte till att minska problemen i de fattiga länderna.

Mått på fattigdom i världen
26. Fattigdom och välfärd handlar inte bara om pengar. För att mäta fattigdom och välfärd är
medellivslängd, läskunnighet, barnadödlighet och antal barn per kvinna viktiga mått. Här följer några
frågor om hur det ser ut på olika håll i världen. Markera det alternativ som du tror stämmer med
frågan även om du känner dig osäker på svaret.
a) Ungefär hur hög tror du att medellivslängden är i Vietnam?
45 år
55 år
65 år
75 år
b) Ungefär hur stor del av ungdomarna (15-24 år) i Tanzania tror du kan läsa och skriva?
2 av 10
4 av 10
6 av 10
8 av 10
c) Ungefär hur många barn per kvinna tror du föds i Bangladesh?
2,5 barn per kvinna
3,5 barn per kvinna
4,5 barn per kvinna
5,5 barn per kvinna
d) Ungefär hur stor tror du barnadödligheten (andel barn som dör före 5 års ålder) är i Kenya?
40 procent
30 procent
20 procent
10 procent

Tack för att du svarade på enkäten!
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