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Opinion -14 
K U N S K A P ,  I N T R E S S E ,  V I L J A ?  

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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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! 


