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1.  Inledning 

Det internationella utvecklingssamarbetet påverkas ständigt i takt med att allt fler stater 

utvecklas ekonomiskt vilket leder till att fler stater ger bistånd till u-länder. Det är framförallt 

ökningen av bistånd mellan Afrika och Asien under de senaste åren som har resulterat i nya 

aktörer på den internationella biståndsarenan.  

 

De centrala utgångspunkterna i utvecklingssamarbetet har under de senaste decennierna varit 

att givarlandet sätter upp mål som den inhemska regeringen skall uppnå eller åtminstone 

förespråka för att de skall erhålla bistånd. Dessa mål handlar främst om att påverka de 

politiska strukturerna, institutionerna och fundamenten i de aktuella länderna. Denna 

formulering har betonats särskilt starkt av USA men även av europeiska biståndsgivare som 

Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Tillskottet av nya givarländer innebär dock att nya 

former av mål eller s.k. policys uppstår.  

 

Drivande i denna utveckling är framförallt Kina som har lyckats åstadkomma förändringar i 

u-länder som västerländska biståndsinsatser tidigare misslyckats med. Mot bakgrund av Kinas 

expansion som biståndsgivare och dess roll idag är det särskilt intressant att undersöka på 

vilka grunder de ger bistånd. Det blir därför intressant att jämföra dess biståndspolitik och 

policy med andra givarländer för att visa på eventuella skillnader. 

 

Stater brukar beskriva sin biståndspolitik som ett moraliskt dilemma men svarar samtidigt att 

de ger bistånd för att det är moraliskt rätt att göra så. Men i vilken mening menar stater att de 

har moraliska värderingsbaserade grunder och vad inkluderar den förpliktelse som stater anser 

sig inneha varpå de ger bistånd? Hur bemöter stater fattigdomsproblemet om de märker att 

dess engagemang hämmar deras egna inhemska välfärd?  

 

Stater ger alltså bistånd på värdegrunder och moraliska förpliktelser som de anser sig inneha. 

Därmed faller det också naturligt att det existerar stora skillnader i vad stater anser vara dessa 

värdegrunder och förpliktelser. Mot bakgrund av denna problematik blir det således intressant 

att genomföra en undersökning för att ta reda på varför stater ger bistånd och hur dessa 

värdegrunder och förpliktelser skiljer sig åt. 
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1.1  Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka utifrån vilka utgångspunkter som Kina och USA 

motiverar sin biståndspolitik.  

1.2 Avgränsningar 

Valet av inkludera Kina och USA kan motiveras med att de utgör en nödvändig kontrast och 

spridning till varandra. Vad Kina beträffar så är det en mycket intressant aktör på 

biståndsarenan med tanke på landets expansion som givarland de senaste åren och dels med 

tanke på statens politiska status som diktatur. Vad det beträffar USA så valdes landet med 

tanke på dess politiska status som en utav världens ledande demokratier. Trots delade 

meningar om detta så är USA en intressant aktör att inkludera med bakgrund till den makt 

som landet innehar i internationella sammanhang och då syftar jag till landets status som 

världens största givare av bilateralt bistånd. (Ridell, 2007, s.94) 

 

Valet av att inkludera två fall och inte flertalet motiveras med bakgrund av artikeln Notes on 

Binary Comparison av Lauri Karvonen, (2005). Karvonen skriver i artikeln att tre fall är en 

förutsättning om man skall skapa en teori eller uttala sig generellt om en redan existerande 

teori. Fortsättningsvis nämner han att en studie som endast inkluderar två fall kan användas 

för att pröva en teori på specifika fall vilket också är denna undersöknings syfte. Jag avser inte 

att generellt uttala mig till varför stater ger bistånd, däremot varför Kina och USA gör så och 

det är alltså därför två och inte flertalet fall inkluderas.        

 

Vad det beträffar avgränsningarna i tid så har Biståndspolitiken förändrats stort de senaste 

decennierna. Alltifrån USA:s Marshallhjälp för att bygga upp ett sönderbombat Europa efter 

andra världskriget, till geo-strategiskt medel under Kalla kriget och idag med fokus på 

Millenniemålen och fattigdomsbekämpningen (Odén, 2006, s.139ff). Undersökningens analys 

tar dock vid runt år 2000 eftersom det endast är under de senaste åren som Kinas bistånd har 

ökat och först då material blivit tillgängligt. Det skall dock tilläggas att det kan bli nödvändigt 

att titta längre tillbaka i tiden om det visar sig att ländernas förda biståndspolitik grundar sig i 

stadgar och beslut som gjordes före år 2000.   
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I undersökningen kommer vid upprepade tillfällen bistånd, biståndspolitik och 

biståndspolicys att förekomma.  

 

Vad det beträffar begreppet bistånd är det nödvändigt att använda en ganska bred definition. 

Detta görs dels med tanke på att länders motiveringar till varför de ger bistånd kan skilja sig 

stort och innebära helt olika motiv och dels med tanke på att det faktiskt är länders 

motiveringar som skall styra undersökningen och därmed definitionen. Därför är det viktigt 

att inte göra en snäv avgränsning av begreppet utan låta detta formas av ländernas 

biståndspolitik och biståndspolicys. Definitionen som används är hämtad ur boken Does 

Foreign Aid Really Work som är skriven av Roger Ridell och lyder:  

 

”…At its broadest, it consist of all resources, physical goods, skills and technical 

know-how financial grants (gifts), or loans (at concessional rates)-transferred by 

donors to recipients” (Ridell, 2007, s.2f)         

 

Att tyda så lämnar definitionen många frågor obesvarade. Den diskuterar inte vilka givarna 

eller mottagarna av biståndet är, varför biståndet ges eller vilket dess syfte är. Det är dock 

medvetet som denna definition väljs för undersökningen, eftersom det är de valda länderna 

som skall svara på frågan mer ingående.     

 

Begreppen biståndspolitik och biståndspolicy kommer att användas synonymt i 

undersökningen. Detta görs eftersom båda begreppens innebörd i undersökning syftar till de 

centrala utgångspunkter som återfinns i respektive lands stadgar till varför de ger bistånd, dvs. 

de utgångspunkter som stater motiverar sin biståndspolitik med. (Ridell, 2007, s.17f). I det 

svenska språket görs dessutom ingen klar distinktion mellan policy och politik (Hill, 2007, 

s.17), varpå det inte torde vara några problem att likställa dessa begrepp i denna studie.  

 

Den del av biståndspolitiken som undersökningen kommer att behandla är det bilaterala 

biståndet, dvs. det bistånd som ges från en stat till en annan. Jag kommer att titta närmre på 

två stater och dess enskilda biståndspolitik därför kommer det inte blir nödvändigt att 

inkludera en undersökning av det multilaterala bistånd staterna ger. (Ridell, 2007, s.51)  

 

Multilateralt bistånd ges ofta på gemensam policys utförda av större organisationer som FN, 

men eftersom det är enskilda staters biståndspolitik och policy jag skall undersöka blir det 
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nödvändigt att lämna denna typ av bistånd utanför undersökningen. För definition av bilateralt 

bistånd används följande i enlighet med Ridell; 

 

”Aid its simplest, official aid is made up by two elements, bilateral and multilateral 

aid…bilateral aid is provided directly by governments, through their official aid 

agencies, to an aid-recipient country” (Ridell, 2007, s.51) 

 

Vad det beträffar begreppet ”tredje världen” så har det sitt ursprung i den ekonomiska 

politiska världsordning som uppstod efter andra världskriget. Till den första världen räknades 

de industrialiserade länderna, till den andra världen östblocket eller socialistländerna och till 

den tredje världen utvecklingsländer (ofta ekonomiskt fattiga länder). Till skillnad från tredje 

världen användes aldrig begreppen första och andra världen utan istället benämningarna i-

länder och socialistländer. Under de senaste decennierna har även begreppet fjärde världen 

uppstått vilket har används som benämning för urbefolkningar, statslösa och de minst 

utvecklade länderna. Vad det angår begreppet ”tredje världen” så används detta ännu i dagligt 

tal, därför används det också i denna studie synonymt med u-länder.  

(Collier, 2007, s.3) 

 

1.3 Teoretiskt ramverk 

De flesta stater och officiella biståndsorganisationer hävdar att det finns moraliska 

förpliktelser som ligger till grund för deras biståndspolitik. De menar också att det finns en 

motpol till dessa moraliska förpliktelser, vilka utgörs av de problem som biståndet är ämnat 

att lösa. Ett utav de vanligaste problemen på biståndsarenan är dock det som betonar hur stater 

ser på detta problem. Det skiljer sig nämligen mellan stater i världen angående vilka 

förpliktelser som man anser är moraliskt berättigade och vilka motpoler eller problem 

biståndet skall gå till. (Ridell, 2007, s.139) 

 

För att ta några exempel så tycker Skandinaviens biståndsgivare att solidaritet är och skall 

vara utgångspunkten för allt bistånd. När Sverige för första gången 1962 bestämde sig för att 

bistå länder i tredje världen med hjälp motiverade de sitt agerande med inget annat än 

solidaritet (Nilsson, 1968, s.73). Detta motiv har fortfarande starka band i dagens 

Skandinavien där både Danmark och Finland bistår u-länder med hjälp. För Finland är 
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moraliska förpliktelser särskilt kopplat till mänskliga rättigheter medan Danmark betonar 

vikten av social rättvisa vilket även Nederländerna gör. Alla stater har olika grunder som de 

står på när de anser sig inneha moraliska förpliktelser på vilka de ger bistånd. De 

Skandinaviska länderna tillsammans med Nederländerna utgör dock ett undantag i dessa 

sammanhang eftersom man ofta pratar om dessa länder som en enhet just på grund av dess 

lika sinnade motiv. (Vikinge, 1997, s.32) 

 

Vad det beträffar Storbritannien motiverar de sitt internationella utvecklingssamarbete med 

ord som solidaritet och plikt (Ridell, 2007, s.140). Tony Blair uttalade sig för ett antal år 

sedan på följande vis mycket kort och koncist: 

 

”World poverty is one of the greatest morale challenges we ever faced”  

(DFID 2, s.16) 

 

USA däremot, uttrycker sina åsikter och menar på att biståndspolitik i första hand skall beröra 

krisbestånd när det gäller att rädda människors liv och lidande. Ofta tillägger man att det finns 

förpliktelser vilka skall följas (Ridell, 2007, s.96f). USA:s definition av vad dessa 

förpliktelser är presenteras förmodligen allra tydligast av president Kennedy som sade: 

 

”Why, then, should the United States continue a foreign economic assistance 

program? The answer is that there is no escaping our obligations: our moral 

obligations as a wise leader and good neighbor in the interdependent community of 

free nations; our economic obligations as the wealthiest people in a world of largely 

poor people…To fail to meet those obligations now would be disastrous”  

(Ridell, 2007, s.140) 

 

Även Kina har särskilda stöttepelare på vilka de grundar sina moraliska förpliktelser. Kina är 

t.ex. särskilt angelägna om att upprätta biståndsrelationer som främjar deras inhemska 

utveckling och betonar således solidaritet och sammanhållning som viktiga utgångspunkter. 

(Lancaster, 2007, s.6)  

 

En gemensam central utgångspunkt är alltså att det finns en stark moralisk förpliktelse bakom 

staters motiveringar till att ge bistånd (se figur 1). Alla individer, företag, organisationer och 

stater som ger bistånd för att främja en reducering av fattigdom och lidande gör så på grund 

av att de känner sig ansvariga att hjälpa de som befinner sig i nöd. De moraliska förpliktelser 
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Moral och plikt 

 
Bistånd 

som existerar till varför man ger bistånd är alltså centrala i vilken diskussion som helst när det 

gäller frågor som varför bistånd ges. (Ridell, 2007, s.119) 

 

Figur 1, Moraliska förpliktelser påverkar staters motiveringar till bistånd 

 

 

 

 

 

Alla generationer har moraliska förpliktelser. Om inte alla är i stånd av att skapa en 

förändring så utesluter dock inte dessa förpliktelser att alla försöker hjälpa de som är fattiga 

för att skapa en mer rättvis värld. Här definieras fattiga i enlighet med FN:s mått, dvs. 

människor som lever under en dollar om dagen. (Ridell, 2007, s.140) 

 

Teorin som Ridell utgår från i boken Does Foreign Aid Really Work, vilken är 

utgångspunkten för denna undersökning är alltså grundad på moraliska förpliktelser till varför 

stater ger bistånd. Teorin som helhet, att det finns moraliska förpliktelser bakom allt bistånd 

ifrågasätts därför inte. Utan vad som är intressant, är att titta närmre på teorin och de 

förklaringsmodeller som existerar inom området för att undersöka dess förklaringskapacitet 

till staters motiveringar bakom sitt bistånd. Ridell redogör för totalt tre olika modeller som 

han anser kan förklara staters motiveringar bakom sin biståndspolitik. (Ridell, 2007, s.141)  

 

De värdegrunder och moraliska förpliktelser som stater anser sig inneha varpå de ger bistånd 

kommer i fortsättningen och i enlighet med det Ridell skriver behandlas som staters 

motiveringar till sin biståndspolitik. Detta på grund av att det just är staters olika motiv till att 

ge bistånd som har format begreppet värdegrunder och moraliska förpliktelser.  

(Ridell, 2007, s.139ff) 

1.3.1  Den absoluta modellen (The Narrow Absolutist Perspective) 

Den första modellen är: ”The Narrow Absolutist Perspective” där antagandet eller kärnan är 

att stater endast har moraliska förpliktelser gentemot dess egna medborgare. Denna modell 

utgår alltså från att stater inte har moraliska förpliktelser eller skyldigheter att bistå vare sig u-

länder eller katastrofdrabbade områden som är i nöd av hjälp, med undantag så länge inte 

statens egna medborgare befinner sig i utvecklingslandet eller runt ett område som drabbats 
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Utan förpliktelser 

 
Bistånd 

av t.ex. en naturkatastrof. Detta utesluter dock inte dessa stater från att ge bistånd. Modellen 

utesluter bara att stater inte ger bistånd på några specifika grunder av förpliktelser.  

(Ridell, 2007, s.143ff) 

 

Ofta motiveras bistånd mot bakgrund av fattigdom och humant lidande men om man gör så 

enligt The Narrow Absolutist Perspective, ger man snarare bistånd för att man vill än att man 

känner sig förpliktigad till att göra så. Stater som ger bistånd enligt dessa utgångspunkter gör 

så frivilligt och det finns ingen som tyder på att den mängd bistånd man ger är kopplat till 

internationella gemensamma strävanden som t.ex. Millenniemålen utan snarare egenintresse. 

Den första modellen sammanfattas därför som bistånd ”utan förpliktelser” till u-länder.  

 

Figur 2, Utan förpliktelser påverkar staters motiveringar till bistånd 

 

 

 

 

1.3.2  Den blandade modellen (The Mixed Perspective) 

Den andra modellen är: ”The Mixed Perspective” som beskriver staters moraliska 

förpliktelser som privata angelägenheter. Stater accepterar att de har förpliktelser att ge 

bistånd men anger att dessa är begränsade. Även denna modell enligt föregående ser alltså 

graden av bistånd som något frivilligt och privat och anser därför inte att de under några 

omständigheter behöver följa internationella mål och överenskommelser.  

(Ridell, 2007, s.143ff) 

 

Av modellens namn att tyda så är den lite mera flexibel än den föregående. The Mixed 

Perspective är en vidareutveckling av The Narrow Absolutist Perspective och graden av de 

begränsningar som den anses inneha grundar sig helt enkelt i relation till en stats 

egenintressen. (Ridell, 2007, s.143ff)  

 

Modellen utgår från att stater har förpliktelser att hjälpa u-länder och dess befolkning men 

tillägger därmed att dessa förpliktelser är svaga och mindre betydelsefulla kontra förpliktelser 

till den egna staten och den egna befolkningen, det är alltså här som statens begränsningar 

fastställs. De förpliktelser till bistånd som denna modell inkluderar är svaga och riskerar 



 

8 
 

därför att förbises om de kommer i konflikt med inomstatliga förpliktelser och egna intressen.  

(Ridell, 2007, s.143ff)  

 

Inomstatliga förpliktelser ses i sammanhanget som de förpliktelser en stat har gentemot dess 

befolkning och institutioner. Modellen tar inte upp några exempel på vad dessa inomstatliga 

förpliktelser kan vara utan betonar istället vikten av att området lämnas därhän eftersom detta 

är upp till respektive stat att avgöra. Modellen anser alltså att man skall bistå u-länder med 

hjälp så länge inte detta agerande hämmar de inomstatliga förpliktelser en stat har till dess 

befolkning och institutioner eller egenintressen. (Ridell, 2007, s.143ff) 

 

Denna modell är mer applicerbar. Flertalet länder skulle klassificera och motivera sin 

biståndspolitik utifrån ett blandat perspektiv eftersom modellen både belyser vikten av 

egenintressen men även förpliktelsen att förse u-länder med bistånd. (Ridell, 2007, s.145)  

 

Den andra modellen sammanfattas som bistånd ”med ”begränsade förpliktelser” till u-länder. 

Kort sagt så syftar dessa begränsningar till statens förpliktelser till dess egna medborgare och 

institutioner. Kolliderar dessa förpliktelser med varandra så är det alltså statens förpliktelser 

till sina egna medborgare och institutioner som får styra utvecklingen av biståndet.  

(Ridell, 2007, s.145) 

 

Figur 3, Begränsade förpliktelser påverkar staters motiveringar till bistånd 

 

 

 

 

1.3.3 Den internationella samordningsmodellen (An Evolving International Perspective) 

Den tredje modellen kallas ”An Evolving International Perspective” och utgår från att stater 

har moraliska förpliktelser men att dessa formas och skapas av internationella faktorer och 

beslutsfattande, vilka i sin tur influerar andra stater. Den tredje modellen grundar sig alltså på 

att alla staters moraliska förpliktelser påverkar varandra, dvs. att interaktioner och 

globalisering bildar en internationell grund av förpliktelser vilka stater kan stå på för att 

motivera sin biståndspolitik. Denna modell är i sin tur en utveckling av den andra modellen. 

Tanken bakom modellen är att stater någon gång måste sluta upp bakom internationella 

 
Begränsade förpliktelser 

 
Bistånd 
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gemensamma strävanden och förpliktelser. För att visa på kontrasten gentemot den första 

modellen så anses det inte vara legitimt att ge bistånd på grunder av egenintressen om man är 

medveten om att dessa intressen bidrar till att förvärra livssituationen och levnadsförhållanden 

för människorna i de länder man ger bistånd till. (Ridell, 2007, s.134ff) 

 

En utav utgångspunkterna är att stater utvecklar sina motiveringar bakom sitt bistånd i och 

med internationella överenskommelser. Alla stater påverkar varandra och då anses mycket 

enkelt de internationella planer som fastställs vara de bästa eftersom de är fattade i konsensus. 

Det internationella utvecklingssamarbetet ses som en enhet med gemensamma mål. I denna 

konsensus är det särskilt två områden som betonas. (Ridell, 2007, s.134ff)  

 

Det första området handlar om att det finns ett ansvar av att skydda de som fått sina rättigheter 

kränkta och därmed skapa rättvisa över de som begått detta brott. Det andra området handlar 

om den rätt det internationella samfundet har (i detta fall de stater som klassificerar sig i 

enighet med modellen) att utmana en stats suveränitet om den bryter mot eller misslyckas 

med att skydda sina egna medborgare från brott mot sina rättigheter. Det är alltså vidare 

accepterat att detta ansvarsområde automatiskt faller på det internationella samfundet om den 

inhemska regeringen misslyckas. Givetvis inkluderar dessa två områden de som tilldelas 

ansvaret att råda bot på problemet också, något som inte alltid verkar ha framgått tillräckligt 

tydligt då den inhemska befolkningen ibland utsätts för olika former av övergrepp.  

(Ridell, 2007, s.149)     

 
Den tredje modellen sammanfattas som bistånd ”med förpliktelser” till u-länder. Det 

internationella utvecklingssamarbetet utgörs av stater vilka ses som en enhet med 

gemensamma mål. Det finns tydliga tecken på att många stater befinner sig under denna 

modell och att dessa blir fler och fler. Ett exempel på stater som skulle motivera sin 

biståndspolitik i enlighet med denna modell är stater som har skrivit under internationella 

avtal som Millenniedeklarationen. (Ridell, 2007, s.149)  

 

Figur 4, Med förpliktelse påverkar staters motiveringar till bistånd 

 

 

 

 
Med förpliktelser 

 
Bistånd 
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Efter att ha undersökt Kinas och USA:s biståndspolitik och dess policy kommer jag med hjälp 

av dessa modeller att klassificera deras biståndspolitik, dvs. identifiera vilka motiveringar som 

respektive stat grundar sin biståndspolitik på. Med hjälp av dessa modeller kommer det att bli 

tydligare att urskilja de skillnader som finns bakom staternas motiveringar till bistånd. Varje 

modell kommer alltså prövas för att se vilken eller vilka som bäst förklarar staters 

motiveringar till bistånd.  

 

Sammanfattningsvis så står teorin för att det finns moraliska förpliktelser bakom allt bistånd 

vilka är ”de motiveringar som stater grundar sin biståndspolitik på” (Ridell, 2007, s.142). En 

klarläggning av denna teori har således skett för att hitta mätpunkter som vi kan använda oss 

utav för att testa teorins förklaringskapacitet och effektivitet. Mätpunkterna har identifierats 

till teorins modeller vilka kommer att testas var och en för sig på respektive stat. Efter att 

detta har skett kommer således hela eller delar av teorin verifieras eller falsifieras. För vidare 

definition av begreppet förpliktelser så redogörs det mer ingående för detta under avsnittet 

metod.  

 

Figur 5, Staters motiveringar till bistånd 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figuren ovan illustrerar hur det skulle kunna se ut om alla de olika modellerna förklarar 

staters motiveringar bakom bistånd. Mer sannolikt är dock att vissa modeller eller enstaka 

förklarar staters motiveringar bakom bistånd. Denna fråga kommer hur som helst behandlas 

senare i ett analysavsnitt. Anledningen till att jag väljer att använda mig av figurer under 

arbetets gång är att det med hjälp av dessa blir lättare att gallra ur den information som finns 

på området dvs. den information som är nödvändig för att uppfylla undersökningens syfte. 

Bistånd 

 
Kinas och USA:s 
motiveringar till 

bistånd 

 

Modell 3,  
Med 

förpliktelser 

Modell 2,  
Begränsade 
förpliktelser 

Modell 1, 
Utan 

förpliktelser 

Bistånd 

Bistånd 



 

11 
 

Varje landavsnitt kommer dock att presenteras och inledas med en bakgrundstext till landets 

roll som biståndsgivare med fortsättning och fokus kring varför landet ger bistånd och vilka 

centrala utgångspunkter som stater utgår från när det skall motivera sitt bistånd.  

 

Innan vi tittar närmre på vad det är som formar länders motiveringar bakom bistånd skall vi 

även visa på åtta vanligt förekommande svar från stater till varför de ger bistånd och hur de 

motiverar detta. Dessa punkter används ytterligare som ett gallringsredskap för att hitta den 

information som är aktuell för att kunna identifiera respektive land till en eller flera modeller.  

 

Dessa är (1) att bistå länder med katastrofbistånd vid akuta behov; (2) att förse u-länder med 

hjälp så att dessa kan uppnå utveckling och reducera antalet människor som lever under 

fattigdom; (3) att visa solidaritet; (4) för att själva stärka den nationella och de politiska 

intressena; (5) för att se efter sina egna kommersiella intressen; (6) på grunder av historiska 

band (till före detta kolonistater); (7) för att bekämpa den globala terrorn och (8) för att främja 

de mänskliga rättigheterna. (Ridell, 2007, s.91f)    

 

Figur 6, vanligt förekommande svar från stater till varför de ger bistånd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av dessa åtta punkter så återfinns de tre första samt punkt åtta under modell tre bistånd med 
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förpliktelser. Ridell tillägger också att modell två är en blandning av modell ett och tre. Stater 

som både ger bistånd enligt dessa skall alltså klassas enligt modell två, dvs. den blandade 

modellen. Punkt sex skall alltså inte ensam representera modell 2 utan även av en blandning 

av modell ett och tre. Dessa punkter underlättar alltså i bemärkelsen att det blir lättare att 

identifiera ländernas policydokument och ramverk. Jag avser dock inte att låta dessa punkter 

styra undersökningen utan låta de spela en roll som ett hjälpredskap.  

(se figur 6) (Ridell, 2007, s.91f)  

1.4 Metod & Material 

Studien genomförs med en deduktiv teoriprövande metod vilket innebär att en teori ställs i 

centrum framför de fall den skall prövas på. Teorianknytningen blir formell då en annan 

forskares teori appliceras på min problematik och på mitt empiriska material (Esaiasson m.fl, 

2007, s.97ff ). Jag kommer först att genomföra en undersökning av Kinas och USA:s 

biståndspolicys och biståndspolitik för att sedan ta reda på vilken eller vilka 

förklaringsmodeller som lämpar sig bäst i att förklara dess motiveringar bakom den 

biståndspolitik de för. 

 

Vad det beträffar begreppet moraliska förpliktelser så avses det i denna studie till de 

motiveringar vilka stater ger bistånd på. Den definition som jag valt att använda mig av i 

studien är den definition som Ridell tar upp i sin bok Does Foreign Aid Really Work. 

 

”Different reasons that donors have given to explain why they believe there are 

moral grounds for them to provide aid” (Ridell, 2007, 141) 

 

Moraliska förpliktelser kommer alltså att ses som de motiveringar stater uppger sig inneha 

varpå de bistår u-länder med hjälp. Detta eftersom dessa förpliktelser är grundade av 

biståndsgivare och hur dessa har motiverat sin biståndspolitik tidigare. 

 

Syftet kräver att de centrala grunderna och direktiven till varför man ger bistånd identifieras 

så att en klassificering kan ske. Informationen som är central att få fram för min studie är vad 

som reglerar mina givares biståndspolicy när det gäller ovan nämnda fråga. Metoden för 

denna studie kommer således att vara kvalitativ där min utgångspunkt kommer att beröra 
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studiet av böcker och rapporter för att just hitta dessa grunder och direktiv. (Esaiasson m.fl, 

2007, s.237ff) 

 

Den beroende variabeln sätts till förekomst av staters motiveringar bakom bistånd varav den 

oberoende variabeln blir teorin. Teorin kommer att operationaliseras och göras mätbar genom 

att jag granskar var modell för sig för att sedan kunna dra slutsatser om vilken eller vilka av 

dessa som bäst lämpar sig för att identifiera och förklara respektive stats motiveringar till 

varför man ger bistånd. Eftersom syftet kräver att staters centrala grunder och direktiv 

identifieras krävs det därmed att teorins modeller identifieras så pass tydligt att en 

klassificering av staternas grunder och direktiv kan ske. För att förtydliga så är det alltså de 

beroende variablerna som skall förklaras vilka återfinns till vänster i figur fem, dvs. Kinas och 

USA:s motiveringar till bistånd. De oberoende variablerna blir således de olika modellerna 

som skall testas var för sig för att se vilken eller vika som förklarar Kina och USA:s 

motiveringar bakom bistånd, dessa återfinns i mitten av figur fem.   

 

Vad det beträffar materialet så utgörs ungefär ena hälften av litteratur vilken är skriven av 

aktiva statsvetare inom området varav den andra hälften utgörs av policydokument och 

ramverk inom området. Anledningen till denna uppdelning består till stor del av att jag ville 

uppnå en balans mellan ena sidan regeringars publikationer och rapporter kontra eventuell 

riktad litteratur på området. Till stor del har all litteratur som jag har kommit i kontakt med 

varit vinklad. Det har inte minst märkts av på den västerländska litteraturen som behandlat 

Kinas roll i Afrika och det är med bakgrund till detta som jag även valt att läsa 

policydokument på bl.a. Kinas regerings hemsida. Jag har även gått tillväga på samma sätt när 

det gäller USA:s biståndspolitik där jag också läst policydokument och ramverk för att 

bekräfta källorna på området. 

 

Huvudboken på området är, Does Foreign Aid Really Work och är skriven av Roger Ridell. 

Boken är något nyanserad i bemärkelsen att den beskriver utvecklingsproblematiken utifrån 

ett västerländskt perspektiv. Boken är dock skriven utifrån data och historiska händelser som 

är tillgängliga för allmänheten varav det har varit möjligt att bekräfta dessa.  

 

Eftersom Kina är en relativt ny aktör på området och materialet därför ganska litet har det till 

stor del utgjorts av rapporter och mindre artiklar. Huvudartikeln är, China and the end of 

poverty in Africa – towards mutual benefit? och är skriven av Penny Davies på uppdrag av 
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Diakonia. Diakonia är en kristen biståndsorganisation som utgörs av fem svenska kyrkor. 

Rapporten i sig är grundad på statistiska data och andra källor som är tillgängliga för 

allmänheten vilket har underlättat för att granska och bekräfta den, däribland de olika 

kinesiska biståndsinstitutionerna. Rapporten lyfter särskilt fram tre huvudområden vilka är: 

biståndseffektivitet, Kinas policy att ge stöd utan villkor och skuldhållbarhet.       

 

Materialet om USA är däremot relativt omfattande och förutom flertalet olika rapporter från 

USAID så finns det även mindre artiklar och en hel del böcker på området. Dessa har dock 

bara använts som komplement varav två rapporter från USAID varit huvudkällor. Dessa är; 

Foreign Aid in the National Interest och Policy Framework For Bilateral Foreign Aid. Den 

första behandlar synkroniseringen av biståndspolitik och säkerhetspolitik och den sistnämnda 

det policyramverk som formar biståndspolitiken.  

 

Materialet har lästs mot bakgrund av teorin för att hitta den nyckelinformation som behövs för 

att identifiera ländernas placering i någon eller några av teorins modeller. Därför har 

landavsnitten begränsas till att endast beröra sådan information som är nödvändig för att 

kunna klargöra detta.  
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2.  Kinas biståndspolitik 

Kina är en av de ekonomiska stormakter som under de senaste decennierna har ökat sitt 

bistånd. Kina som biståndsgivare är ett relativt nytt fenomen om man jämför med till exempel 

OECD-länderna (Organisation for Economic Co-operation and Development) detta på grund 

av att Kina har ett förflutet som biståndsgivare först sedan mitten på 50-talet (Hauge, m.fl., 

2000, s.124f). Kina är alltså en relativt ung biståndsgivare och det är först sedan slutet av 80-

talet de har blivit större givare än mottagare och det är framförallt under de senaste åren som 

deras biståndspolitik har dragit till sig uppmärksamhet från andra givare, däribland OECD-

länderna. Annledningen till detta är att de har utlovat stora finansiella åtaganden gentemot u-

länder. Kina har även börjat söka sig mot multilaterala samarbeten men det är fortfarande 

bilaterala avtal som dominerar deras hjälp till andra länder och regioner. (Chin & Frolic, 

2007, s.3f) 

 

Biståndet till Afrika är det största och därmed det man lägger störst vikt på, detta på grund av 

den kinesiska regeringen som anser sig kapabla att göra vad Europeiska länder har 

misslyckats med, nämligen att hjälpa länder med en ekonomisk utveckling och 

industrialisering. Kina är ett land som växer otroligt snabbt som biståndsgivare och dessutom 

har de den kunskap och teknik som krävs för att reducera fattigdom och påskynda en 

industrialisering i ett land. Det som utmärker Kina allra mest är alltså ökningen av dess 

bistånd vilket grundar sig i landets övergång från att huvudsakligen varit mottagare till att bli 

givare (Manning, 2006, s.375).  

 

Kinas regering har inget speciellt organ eller avdelning som hanterar biståndet utan det 

hanteras av olika departement och subutskott beroende på vad det är för typ av bistånd. Delvis 

behandlar organet MOFCOM (Ministry of Foreign Commerce) stora delar av biståndet Kina 

ger, och delvis behandlas det av olika departement, vilket avgörs av biståndets art. Genomgår 

man ett projekt för skapandet av skolor i ett u-land är det utbildningsdepartementet som 

sysselsätts. En tredje stor källa till det bistånd Kina ger är statliga företag. Biståndet kommer 

alltså från många institutioner och samordnas inte genom ett specifikt organ. Nivån på 

biståndet bestäms dock genom MOFCOM på finansdepartementets vägnar vilka är ansvariga 

för budgeten. Vad det beträffar summan av det kinesiska biståndet så är det svårt att få en bild 
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av denna på grunder av den insynsbrist som existerar. I rapporten ”The Chinese Aid System” 

uppger Carol Lancaster svårigheterna med detta efter att ha intervjuat en tjänsteman på det 

statliga organet MOFCOM. Svaret som återfås är att den totala volymen av kinesiskt bistånd 

är en statshemlighet. Vid ytterligare frågor motiverar tjänstemannen svaret med att om de 

avslöjar volymen på biståndet skulle detta leda till konkurens och inbördes tävlan mellan de 

större biståndsgivarna. Ett annat skäl till att Kina inte vill publicera volymen på det totala 

bistånd de ger, rättfärdigar de med katastrofala konsekvenser som skulle uppstå. Dels 

Nationella genom kritik från folket eftersom en stor del av befolkningen fortfarande lever 

under fattigdom och dels internationella med tanke på att landet fortfarande tar emot bistånd. 

Volymen på det bistånd, eller ODA som inte den kinesiska regeringen vill presentera, 

förutsägs efter flertalet rapporter och intervjuer med forskare ligga någonstans på $970 

millioner vilka är lovade att dubblas till slutet av år 2009. Det råder dock delade meningar om 

hur dessa pengar fördelas men återigen så lutar de undersökningar som finns att tillgå att 

Afrika erhåller knappt hälften varav Sydamerika och Asien var sin fjärdedel.  

(Lancaster, 2007, s.1f) 

 

Kina ger både bilateralt och multilateralt bistånd. Det lilla multilaterala stöd landet ger sköts 

genom MOFCOM på finansdepartementets vägnar och det bilateral främst av statliga företag 

och organisationer. Till vem man skall ge och varför bestäms av landets policy som i första 

hand utformas och regleras av regeringens så kallade ”State Council”, en styrelse som består 

av ett femtiotal individer bl.a. ministrar och chefer för statliga institutioner. Det är ofta här 

som de större besluten tas, t.ex. när det handlar om stora biståndsprojekt till städer. Det är 

häller inte ovanligt att kinesiska ambassadörer träffas och diskuterar bistånd. Oftast ges 

bistånd utifrån de värderingar som gjorts i respektive land. Utvärderingen i sig brukar grunda 

sig på informationsutbytet mellan ambassadör och mottagarland varav utvärderingen 

sammanställs och sedan överlämnas till hemregeringen. I andra hand regleras policyn också 

av den statliga import och exportbanken som finansierar de projekt som regeringen 

godkänner. Import och exportbanken vänder sig sedan i sin tur till statligt ägda företag för 

implementeringen av biståndet. Med implementeringsuppgiften inkluderas också en 

kontinuerlig avrapportering till gällande ambassad, vilket leder till att effektiviteten hos 

företagen granskas och presenteras på nästa möte som State Council har. 

(Lancaster, 2007, s.3f) 
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Kinesiskt bistånd brukar vanligtvis implementeras av statligt ägda företag som är den sista 

byggstenen i den administrativa kedjan. Vilket företag det blir beror oftast på vilket typ av 

projekt som skall finansieras. Projekten är ofta materialiserade, d.v.s. att kinesiska företag och 

bolag utför arbetet vilket innebär att det egentligen inte handlar om något tillskott till den 

inhemska budgeten utan snarare en exploatering av regionens resurser. Det råder delade 

meningar om hur detta påverkar mottagarlandets utveckling. En annan svårighet med detta 

tillvägagångssätt när det gäller implementeringen av bistånd är att det blir svårt att mäta den 

faktiska effekten av ett genomfört projekt. Regeringen i huvudstaden Beijing är dock 

medvetna om detta och har offentliggjort att det diskuteras om en nödvändig reform av 

utrikespolitiken när det gäller att skapa ett biståndsorgan. Organet MOFCOM anses nämligen 

otillräckligt för att hantera allt bistånd. Det finns dock utskottet DAFC (Department of Aid to 

Foreign Countries) under organisationen som är speciellt avsatt för att hantera bistånd till 

andra länder. Denna avdelning behandlar ansökningsförfarandet av det bistånd som länder 

eller kinesiska ambassader ansökt om och som sedan den högst beslutande styrelsen State 

Council röstar igenom. (Davies, 2006, s.43)         

 

Detta departement har dessutom ansvaret för det kinesiska biståndet och att formulera och 

implementera de avtal och den policy som dras upp för olika projekt. Ansvaret för 

implementeringen ligger också på detta departement. Vidare har departementet olika 

subgrupper för respektive region som de arbetar med. Dels finns det ett utskott för 

västasiatiska affärer och dels ett för afrikanska affärer. Dessa olika utskott har dock bara en 

rådgivande roll för biståndets helhet. (Davies, 2006, s.43)   

2.1  Policyramverk för bilateralt bistånd 

Det existerar fortfarande trots historiens tidpunkt vissa gamla riktlinjer för hur det kinesiska 

biståndet ska utformas. Deras strikta policy av icke-inblandning i andra länders interna 

angelägenheter är ett exempel på ett område som följs med noggrannhet. Kinas första 

programpunkter beträffande bistånd till länder i tredje världen introducerades under samtid 

med den Maoistiska eran (1949-76), vilka innebar: 

 

1. Lägg tonvikt på jämlikhet och ömsesidiga fördelar. 

2. Respektera suveräniteten och ställ aldrig villkor. 

3. Tillhandahåll lån räntefritt eller med låga räntor. 
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4. Hjälp mottagarlandet att utveckla självständighet och oberoende. 

5. Skapa projekt som kräver lite investeringar och som snabbt kan genomföras. 

6. Tillhandahåll kvalitetsutrustning och material till marknadspriser. 

7. Försäkra om att den tekniska assistansen är effektiv. 

8. Betala experter i enlighet med lokal standard. 

    

Under perioden från andra världskrigets slut till 70-talet integrerades tankar och intressen 

genom att låta biståndet främja kommunistiska stater och den maoistiska modellen. I epoken 

som sedan följde skiftade intressena till att koncentreras på hur rationella utvecklingsmål 

kunde nås samtidigt som man behöll en socialistisk utgångspunkt som ett stöd för tredje 

världens intressen. På grund av detta förändrades den officiella policyn under 80-talet till att 

fokusera på projekt som gav ekonomisk avkastning för både Kina och partnerlandet (”The 

Sound of Silence”, 2008, s.41f). Ovan nämnda punkter har dessutom bidragit till att många 

auktoritära regimer har lyckats få frikostiga lån, bidrag och investeringar, och trots att den 

kinesiska biståndspolitiken har utvecklats och förändrats så ligger fortfarande det maoistiska 

åttapunktsprogrammet i grunden även för dagens kriterier, vilka är: 

 

� Främja internationell vänskap, fredliga relationer och internationellt samarbete. 

� Baseras på, och stödja, jämställda relationer och respekt för partnerländer. 

� Baseras på ömsesidigt stöd i nationella och internationella frågor; 

� Erbjuda assistans inom Kinas kapacitet; 

� Baseras på ömsesidig respekt; 

� Resultera i ett vinn-vinn samarbete, och när så görs, bidrar Kina till att bygga det 

internationella samfundet. 

 

I enlighet med MOFCOM och dess subutskott så har inte Kina publicerat någon formell 

policy för utlandshjälp eller bistånd. Istället har deras historia som biståndsmottagare påverkat 

deras olika program, d.v.s. de utvärderingar som görs efter biståndsprojekt används som nya 

mallar för att effektivisera biståndet. Vad de uppfattar som negativa erfarenheter som givare 

dokumenterats och presenteras som beteende som inte är kompatibla med de åtta principerna. 

(Chin & Frolic 2007, s.5)  

 

Trots rötterna av sitt åttapunktsprogram sedan 50-talet har Kina tillsammans med OECD-

länderna skrivit på och åtagit sig att följa bland annat Parisdeklarationen och strävar efter 
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Millenniemålen. På ytan och i retoriken finns delvis inslag av altruism. Kinas biståndspolitik 

präglas nämligen av helt andra grunder som vikten av att inte ifrågasätta staters suveränitet. 

Andra mönster som kan kännas igen från åttapunktsprogrammet är betoningen av ömsesidiga 

vinster, respekt gentemot partnerlandet, jämlikt samarbete. Konsekvenserna av att till viss del 

betona dessa punkter har gjort att man effektivt har undvikt den paternalism som OECD-

länderna till viss del har anklagats för. Den jämlika relationen gentemot mottagaren anses 

vara särskilt viktig eftersom Kina fortfarande är ett land som brottas med fattigdom och 

utvecklingsproblem. Den kanske mest centrala i Kinas biståndspolitik är den som behandlar 

principen om icke inblandning i andra länders angelägenheter vilken inte bara gäller 

biståndspolitik utan i all politik. Detta är ett extremt uttryck som mer eller mindre betonar ner 

vikten av alla andra demokratiska friheter framför statens suveränitet. Kina är dessutom 

mycket försiktiga med att ställa villkor på mottagarländerna för att de ska erhålla bistånd, 

vilket inkluderar alltifrån mänskliga rättigheter till demokratisk utveckling. (Krasner, 1993, 

s.264)       

 

Ett flertal högt uppsatta tjänsteman i Afrika däribland den f.d. talesmannen Karubi för den 

Kongolesiska presidenten har uttryck att med det västerländska biståndet följer en oändlig 

massa krav, vilket resulterar i att ingenting blir gjort. Kina ses som en möjlig medlare och de 

hoppas på att detta kan leda till att väst upphör med attityden ”vi vet vad som är bäst för er”. 

(McBride, 2008, s.9) 

 

Att Kina använder sig av statens suveränitet som otroligt viktig att utgå ifrån är något som har 

byggts upp i takt med de ekonomiska framgångarna. De största organisationerna för 

finansiering av utvecklingsprojekt har under de senaste decennierna dominerats av IMF och 

världsbanken. Detta till stor del av de omläggningar i biståndspolitiken som man gjorde under 

80-talet vad som kallades The Washington Consensus. The Washington Consensus innebar en 

omarbetning av det internationella utvecklingssamarbetet med betoning på 

marknadsliberalism som en viktig utvecklingspelare i tredje världen, något som Kina dock 

inte valde att skriva på utan ignorera. Kinas ekonomiska reform som startades 1978 var enligt 

många experimentell och de visste inte riktigt vilka resultaten av denna skulle bli för 

biståndets skull. Reformen grundade sig på en serie policyinnovationer som skilde sig 

markant från västvärldens normer, men som trots det ledde till de resultat man väntat sig. 

Biståndet löste alltså de problem det var ämnat att lösa. De utvärderingar som gjordes visade 

att IMF:s och Världsbankens villkorstyngda utvecklingsprogram var ett misslyckande vilket 
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antyder ha stärkt Kinas roll som biståndsgivare och motkraft till den dominerande 

västvärlden. Västvärldens biståndspolitik innehöll liberaliseringar och integreringar av 

marknader, den dåvarande biståndspolitiken hade inslag av Bretton Woodsinstitutionernas 

rekommendationer men genomfördes både okonventionellt och restriktivt (Hettne, 2005, 

s.17). Anmärkningsvärt är att Kina har åstadkommit en integrering av världsmarknaden trots 

att de ignorerade alla de uppsatta reglerna från IMF och världsbanken. (Stiglitz, 2003, s.52) 

 

Principerna för det kinesiska biståndet präglar som vi har sett också dagens givande i mycket 

stor utsträckning, dessutom finns det en speciell Afrikapolicy som har framarbetats för att 

gagna maximal vinst vid partnerskap inom denna region. Dels finns det FOCAC (Forum on 

China-African Co-Operation) och dels CABC (China-African Business Council). FOCAC är 

skapat för att vara en arena för dialog mellan Kina och afrikanska länder i avseendet att skapa 

ett samarbete där parterna stärker sin utveckling ömsesidigt. Institutionens 

användningsområde innebär att dels politiska och dels ekonomiska samarbeten diskuteras. 

Inom forumet finns det även utrymme för att diskutera biståndsfrågor och det var där som 

Kina annonserade om sin ambition att dubbla biståndet till Afrika år 2009. Detta är en punkt 

på det åttapunktsprogram som man återigen lanserar fast idag endast för Afrika (Halldin, 

2007).  

 

CABC är en ickestatlig organisation som arbetar för att förstärka handelsband mellan 

afrikanska länder och Kina. Ur synpunkt från biståndssidan så förmedlar denna organisation 

inget direkt bistånd i samma form som det MOFCOM gör men det ligger ändå innanför ramen 

för den så kallade assistans som kinesiska företag ger till afrikanska länder. Organisationen 

uppgift är att förmedla kontakter mellan afrikanska länder och kinesiska företag som avser att 

starta diverse utvecklingssamarbeten i regionen. (Stiglitz, 2003, s.52)  

 

Den tillgängliga statistiken för kinesiskt bistånd är som sagt otillräcklig för att göra en mer 

precis sammanställning än den som Carol Lancaster gjorde i artikeln The Chinese Aid System. 

Detta är svårt eftersom det inte görs någon skillnad mellan kommersiella investeringar och 

bistånd då Kina inte följer standarder satta av DAC (Official Development Assistance). Kina 

räknar förutom gåvor och lån också kommersiella investeringar, handelsrelaterad finansiering 

och utbytesprogram till bistånd (Chin & Frolic 2007, s.12). Som en följd av detta utgör Kinas 

totala export en tredjedel av landets totala BNP vilket i motsvarande siffror för USA ligger på 

ca: en åttondel. (Ljunggren, 2008, s.61 ) 
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2.2  ”Ett Kina policyn” och vikten av att acceptera staters suveränitet  

Som vi har sett är Kina försiktiga när det gäller att ställa villkor även om de få som finns utgår 

från att respektera staters suveränitet. Att Kinas utrikespolitik således präglas av en icke-

inblandningspolicy främjar till stora delar deras egenintresse. 

 

Kinas extrema beskydd av staten och respekterandet av dess suveränitet förutsätts dock vara 

ömsesidigt vilket visas i de principer som biståndet grundar sig på. Konsekvenserna av Kinas 

policykriterier har vid ett flertal tillfällen visat sig mycket fördelaktigt för båda parterna men 

har dock ifrågasätts av omvärlden. Valet i Kenya 2008 är ett utomordentligt bra exempel där 

den kenyanska presidenten Mwai Kibaki lyckades hålla sig fast vid makten trots att många 

västländer hotade med sanktioner och uteblivet bistånd eftersom just Kina valde att fortskrida 

med sitt omfattande bistånd. (”The Sound of Silence”, 2008, s.42) 

 

I enlighet med ovan nämnda relation bistår Kina likaså trots internationell kritik även Sudan 

och Zimbabwe med bland annat ekonomiska resurser. Det kinesiska ickeintresset i att bistå 

och lösa problem i Afrika angående den politiska instabiliteten kommenterades av dess vice 

utrikesminister som sade: 

  

”Business is business. We try to separate politics from business. Secondly, I think the 

internal situation in the Sudan is an internal affair, and we are not in a position to 

impose upon them.”- (Brookes & Shin, 2006, s.4) 

 

En ständig tillväxt är nu en vardag i den kinesiska ekonomin. Deras tillväxt kräver ökade 

naturresurser, framförallt olja vilket har stor inverkan på utrikespolitiken och 

biståndspolitiken. Genom MOFCOM letar statligt ägda företag naturresurser utomlands, 

vilket finansieras av att Kina underhåller de bilaterala relationer genom att tillhandahålla olika 

typer av bistånd till de aktuella regionerna. I ett försök att främja demokrati och framförallt 

mänskliga rättigheter har många länder i väst brutit handelsrelationer och biståndsflöden till 

just länder som Sudan och Zimbabwe (Chin & Frolic, 2007, s.13f). Dessa åtagande har dock 

inte Kina valt att ta trots ländernas politiska status som enhetsstater. De flesta uttalanden från 

kinesiska ministrar tyder dock på att den absoluta majoriteten av bistånd ges bilateralt. Allt 

bilateralt bistånd är i sin tur bundet vilket innebär total kontroll från kinesisk sida under 

implementeringsprocessen (Ehrenpreis, 2007, s.14f). Detta innebär ofta ökade kostnader då 
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det inte sker någon offentlig upphandling och minskar på så vis det reella värdet av biståndet. 

Kinas situation till den tredje världen är inte minst sagt förunderlig. Dels är man ett land som 

är beläget någonstans mellan utvecklingsland och utvecklat land vilket innebär att Kina är 

noga med att få ta del av vinsterna som deras biståndsprojekt medför, i form av arbetstillfällen 

och uppdrag till egna industrier. Det innebär också att den biståndspolitik som används görs 

så för att vinna politisk inflytande internationellt. Ett exempel på detta är policyn som starkt 

vägleder den kinesiska biståndspolitiken nämligen ”Ett Kina”. Denna policy innebär att 

mottagaren av kinesiskt bistånd inte får erkänna Taiwan som en självständig stat. Policyn är 

dessutom utgångspunkt och ett krav att acceptera nu när Kina utökar sina relationer till tredje 

världen. (China’s Africa Policy, 2006, s.2).  

 

Flertalet länderna i Afrika förväntas skriva på policydokumentet eftersom en framtida höjning 

av biståndet är offentliggjort. Hittills har sex afrikanska länder accepterat villkoren i enlighet 

med ”Ett Kina - Policyn”. (Brookes & Shin, 2006, s.7) 

 

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatser som att Kina inte är särskilt intresserade av att 

samarbeta med andra biståndsgivare som t.ex. USA och Storbritannien. De är också måna om 

att deras policy beträffande biståndspolitiken behåller sin design och form. Flertalet forskare 

däribland Carol Lancaster hävdar att Kina skulle tappa sin status till tredje världen om de 

skulle samordna sitt bistånd med bland annat ovan nämnda länder. (Lancaster, 2007, s.6)  

2.3  Ökande Syd- Syd Samarbete  

Kina har dessutom sedan början av 2000-talet betonat ett så kallat Syd- Syd samarbete. Denna 

typ av samarbete innebär att länder i tredje världen bistår varandra med hjälp som i sin tur 

leder till positiva konsekvenser för båda parter, dvs. att både givarstater och mottagarstater 

kan utnyttja det arbete som skapas i och med biståndsprojekt. Även om fattiga länder i Syd 

däribland Afrika inte önskar att dra sig ur internationella organisationer som t.ex. WTO, 

kommer de åtminstone att fästa mindre betydelse vid de rika länderna i Nord när Kina finns 

bakom ryggen. (Bjurman, 2004) 

 

Wang Shichung som är minister för avdelning MOFCOM säger dock att biståndspolitiken 

från Kinas sida måste blir mer transparent. Något som Carol Lancaster hävdar mycket viktigt i 
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sin artikel The Chinese Aid System. Shichung har kommenterat västvärldens kritik vilken 

finns att läsa på Kinas regerings hemsida. 

 

”The process of foreign aid works should be more transparent in the future, the country 

will continue with foreign exchanges and cooperation and draw on international aid 

expertise to improve its own work.” – (citerat från MOFCOM´s hemsida) 

 

Shichung menar också att Kinas policy inte skall ses som neo-kolonialistisk utan att den 

bygger på ett ekonomiskt och tekniskt samarbete som dessutom är fördelaktigt för båda 

parter. Närmare undersökt så motiverar Kina, vilket vi har sett att man ser ett mottagarlands 

interna problem som angelägenheter som bör och skall lösas av den inhemska regeringen 

själva. Eftersom detta inte berör Kinas nationella kontext för utveckling bör man således inte 

beblanda sig med dessa problem. (Davies 2006, s.14) 
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3. USA:s biståndspolitik  

Under andra världskriget led Europa fruktansvärda förluster vilket skulle leda till skapandet 

av två internationella biståndsorganisationer, the International Monetary Fund (IMF) och the 

International Bank for Reconstruction and Development (the World Bank). Detta skedde 

under december månad samma år som kriget tog slut. Knappt tre år senare skulle även USA 

svara med en insats för det sönderbombade Europa. Detta var USA:s första utvecklingsbistånd 

till andra stater och gick under benämningen Marshallplanen, uppkallat och inrättat av den 

dåvarande amerikanska utrikesministern och tidigare amerikanska generalen George C. 

Marshall. Medan IMF och världsbanken skapades på permanenta grunder, skapades 

Marshallplanen med bara ett mål vars huvudsyfte var att stabilisera Europa. Planen sågs alltså 

som ett tillfälligt verktyg snarare än någon permanent biståndsinsats. (About USAID, s.2) 

 

När Marshallplanen upphörde sommaren 1951 hade USA bistått nästintill hela Europa med 

lån eller bidrag. Marshallplanen var början på USA:s fortsatta biståndspolitik då även dagens 

amerikanska bistånd innehåller rötter från denna. Samma sommar som Marshallplanen 

upphörde arbetade Kongressen fram ett grundförslag för USA:s fortsatta biståndspolitik vilka 

var att både militärt och ickemilitärt bistånd tillsammans med teknisk support skulle 

samordnas under en och samma myndighet. I oktober samma år blev detta verklighet då 

kongressen fastställde den första gemensamma sammanordningen och därmed skapandet av 

the Mutual Security Agency. (USAID 1, s.2f) 

 

John F. Kennedy USA:s dåvarande president ansåg att en omorganisering och strukturering av 

biståndspolitiken var nödvändig med bakgrund till ovan nämnda. Detta skedde med följande 

utgångspunkter. Delvis så ansåg han att USA:s svar på globala problem var otillräckliga och 

missanpassade till de specifika problem som behövde lösas i u-länder. Han såg dessutom att 

en eventuell ekonomisk kollaps av u-länderna skulle kunna hota den nationella säkerheten. 

Detta skulle Kennedyadministrationen råda bot på genom att utnyttja industrialiseringen och 

det allmänna välmående som existerade i USA på 1960 talet. På så sätt skulle man starta en 

ekonomisk tillväxt i tredje världen vilken skulle verka tills det att biståndet inte längre var 

nödvändigt, dvs. tills den dagen u-länder fått igång en inhemsk utvecklingsprocess.  

(Easterly, 2007, s.21 ) 
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3.1 1961 års ramverk för bilateralt bistånd (The 1961 Foreign Assistance Act) 

Den fjärde september 1961 fastställde kongressen the Foreign Assistance Act (FAC), ett 

ramverk som skulle omorganisera det amerikanska biståndsarbetet. Både det militära och det 

ickemilitära. Ramverket inkluderade dessutom skapandet av en myndighet som skulle 

behandla det administrativa och det ekonomiska bakom biståndsverksamheten. Ungefär en 

månad efter skapandet av FAC skrev president John F. Kennedy under avtalet och den nya 

myndigheten inrättades. Denna myndighet är den som vi idag känner till under namnet 

USAID (U.S. Agency For International Development) (USAID 1, s.2f) 

 

USAID blev den första biståndsmyndigheten vars huvudsyfte och huvudmål var att bidra med 

ett långsiktigt skapande av social och ekonomisk utveckling till länder i tredje världen. Fri 

från politiska och militära instanser som dominerat dess föregångare kunde USAID ge direkt 

stöd till u-länder runt om i världen. (USAID 1, s.2f) 

 

När USAID inrättades i november 1961 var det många äldre organisationer som förenades 

med den nya myndigheten (About USAID, s.1). Däribland International Cooperation Agency 

(ICA), som tidigare arbetat med frågor rörande teknisk och även ekonomisk support och 

Export och Import banken (EIB) som arbetat med frågor rörande finansiering av så kallat 

projektbistånd där huvudsyftet utgår från arbete med specifika projekt.  

(Karlström, 2007, s.21) 

 

Det tog inte särskilt lång tid innan den nya och relativt unga myndigheten skulle kritiseras och 

ifrågasättas. Många menade på att USAID bara representerade nya namn, nya byggnader och 

nya titlar medan det fortfarande handlade om precis samma verksamhet. Faktum är dock att 

USAID bildades för att skapa sammanhållning mellan olika departement och subutskott för 

att kunna effektivisera utvecklingsbiståndet. Vid denna tidpunkt låg fokus på att förse u-

länder med hjälp på ett sådant sätt så att de kunde bli självförsörjande relativt fort, detta mot 

bakgrund av att man inte ville hämma den inhemska budgeten och ekonomin allt för mycket 

vilket man ansåg kunde resultera i hämmande effekter för mottagarlandet. (USAID 1, s.1) 

 

The 1961 Foreign Assistance Act var av särskild vikt, bland annat eftersom detta ledde till 

skapandet av myndigheten USAID. På följande vis uttalade president Kennedy sina åsikter 

om den nya myndigheten och det nya biståndsprogrammet. 
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”…the program is based on a series of legislative measures and administrative 

procedures conceived at different times and thus unsuited for our present needs and 

purpose…” (USAID 1, s.3) 

 

Dokumentet (The Foreign Assistance Act 1961) var ett exempel på den lagstiftning som 

Kennedyadministrationen drev igenom på området. I det stora hela inkluderades programmet 

av flera mindre subutskott men allt vilade på grunden av att effektivisera genom att 

omorganisera och omstrukturera. Till skillnad från dåtidens så är dagens biståndspolitik 

uppdaterad på många olika områden men det är ändå viktigt att påpeka för fortsatt förståelse 

att rötterna återfinns i detta dokument. (USAID 1, s.3) 

3.2 Nytänkande kring biståndspolitiken (The New Compact for Development) 

Den första radikala större förändringen av biståndsprogrammet efter att president Kennedy 

infört USAID 1961 är the New Compact for Development. Detta dokument tillkännagavs av 

President George W. Bush under ett tal när han sa att bekämpa fattigdom är en mycket 

komplicerad uppgift och därför skall detta bli prioritet för USAID. För att möta detta globala 

problem ansåg man att relationen mellan givarländer och mottagarländer behövde förbättras, 

detta skulle åstadkommas genom att industrialiserade länder skulle ta större ansvar för de 

mindre utvecklade länderna. Vad dokumentet menar med ansvar framgår mindre tydligt, detta 

är dock medvetet eftersom innebörden av ansvar förändras från fall till fall. USA:s 

tillvägagångssätt låg således på att öka biståndet under de kommande åren från 2002-05. 

(USAID 1, s.8) 

3.3  Förändringarna efter den 11 september 

En annan stor förändring av den amerikanska biståndspolitiken är den som skedde efter 11 

september attackerna år 2001. Förändring handlade om bland annat att USA numera skulle 

identifiera sin biståndspolitik som en utav tre hörnstenar tillsammans med försvar och 

diplomati vilka skulle utgöra den nationella strategin för säkerhet. Detta innebär att säkerhet 

till den egna nationen och till de egna medborgarna ständigt påverkar de beslut som fattas 

angående utvecklingsfrågor. (USAID 2, s.ii) 
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Till skillnad från 60 talet och grundandet av USAID så innebär och inkluderar 

utvecklingsfrågor idag något större och mer omfattande. Detta är ett resultat av bland annat 

Kalla kriget, den ständiga globaliseringen och beroendet till andra stater. Detta har inneburit 

att allt fler stater har valt att synkronisera sin biståndspolitik med sin utrikespolitik. Alltjämt 

med den ökade synkroniseringen mellan bistånds- och utrikespolitik påverkas arbetet och 

projekt i u-länder vilket är ett tecken på att det tar längre tid för biståndspremisser att 

genomföras. (USAID 2, s.2ff)  

3.4 Policyramverk för bilateralt bistånd (USAID:s Policy Framework) 

USA:s biståndspolitik grundas idag på fem mål vilket biståndsarbetet skall utgå ifrån.  

Dessa är följande: (USAID 3, s.1ff) 

 

 Hjälp till självhjälp (Promote transformational development):   

1. Arbeta med utvecklingsbiståndet på ett sådant sätt så att det stödjer de inhemska 

institutionerna på ett sätt att de kan komma igång med egen utveckling utan att vara 

beroende av bistånd i framtiden. Detta mål är framförallt anpassat till stabilt 

utvecklande länder som anser sig investera i sitt folk och sträva efter ekonomisk frihet. 

 

Betoning på mindre utvecklade stater (Strengthen fragile states): 

2. Hjälpa mindre utvecklade och bräckliga stater att komma igång med utvecklingen 

genom att betona och stödja stabilisering, säkerhet, reformer om det behövs till en 

bättre möjlighet för biståndet att lyckas. 

 

3. Betona strategiskt viktiga stater (Support strategic states): 

Stater som kan tänkas utgöra en strategisk geografisk viktig utgångspunkt för USA 

och dess allierade skall prioriteras i utvecklingssamarbetet.  

 

4. Förse länder med krisbistånd vid behov (Provide humanitarian relief): 

Bistå länder med kris- och akutbistånd, rädda liv och stabilisera konflikt- och 

katastrofområden som påverkar civilbefolkningen.  

 

5. Betona globala problem (Address global issuses and other special self-standing 

concerns): Stöd aktiviteter som främjar reducerandet av hiv/aids och andra globala 
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sjukdomar, infektioner, klimatförändringar och narkotikaimplikationer. Nästan alla 

dessa områden påverkar utveckling negativt och skall därför stödjas och strävas efter 

att reduceras. 

 

För att dessa implikationer skall fullföljas granskas ständigt varje biståndsprogram och dess 

mål för att se om dessa stämmer överens med denna agenda. För varje mål kommer resurser 

att fördelas bland u-länder baserat på kriterier som har att göra med hur effektivt biståndet och 

det målet har påverkat utveckling tidigare. Vilka länder som skall erhålla bistånd beror helt 

och hållet på hur dessa länder stämmer överens med utvecklingsmålen och på samma sätt 

sållas det ut vilka områden eller konflikter som skall betonas inom de stater man arbetar med. 

Man identifierar alltså de problem som finns i världen och väljer att arbeta med de som mest 

harmoniserar med de ovan nämnda fem mål. (USAID 3, s.1ff) 

 

För varje mål skall följande kriterier uppnås och besvaras. 1) Vad skall utvecklingsbiståndet 

gå till, vilket är dess syfte och vad är det avsatt att förändra/förbättra. 2) bistånd skall 

definieras och motiveras i sammanhanget. 3) Målet/en skall verka som ledstjärnor för de 

biståndsprojekt som förs och 4) dra lärdom av det förda projektet så att detta kan upphöra. 

(USAID 3, s.1ff) 

 

Vidare kan vi läsa att centrala utgångspunkter i amerikanskt biståndsarbete är nationell 

säkerhet samt att öka möjligheten för dess medborgare att resa fritt och studera utomlands och 

känna sig trygga. Genom att bistå u-länder med hjälp finns det även goda möjligheter att 

skaffa nya allierade som delar USA:s syn på politisk och ekonomisk frihet.  

(USAID 2, s.2) 

Det tilläggs också att de stater som uppmuntrar sina medborgare till att vara positiva till en 

utveckling och förändring skall erhålla högre grad av bistånd och prioriteras medan stater som 

strävar emot ett demokratiskt statsskick och ovan nämnda friheter skall prioriteras ned. 

(USAID 2, s.2) 
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4.  Varför ger stater bistånd? 

Efter att ha granskat Kinas och USA:s biståndspolitik och policys är det nu dags för att 

undersöka vilken eller vilka modeller som lämpar sig bäst när det gäller att förklara varför 

dessa stater ger bistånd och med vilka utgångspunkter de motiverar sin biståndspolitik med.  

 

På vilka grunder motiverar Kina och USA sitt bistånd? Vid en första granskning av ländernas 

policys så tycks kärnförslaget vara att rädda liv och bistå länder med utvecklingshjälp för att 

främja en reducering av fattigdom. Hur som helst ger detta oss endast en begränsad bild av 

verkligheten om varför stater ger bistånd. Official Aid (ODA) är ett politiskt beslut som 

används av stater för att bistå u-länder med hjälp. Frågan blir således vad detta politiska beslut 

består av och vad det grundas på, vilka motiveringar inkluderar detta. 

4.1  Kina 

Många stater i väst är särskilt bekymrade över Kinas biståndspolitik och beskriver den som en 

ny form av exploatering. Vad man syftar till är att Kinas bistånd är okontrollerat i 

bemärkelsen att just vem som helst kan erhålla detta. Kina bistår bland annat flertalet 

diktaturer med hjälp och det är just valet av dessa som oroar biståndsgivare i väst. Risken är 

stor att de sköra demokratiska framsteg som har gjorts ska falla samman. I Kina å andra sidan 

talar man om ett nytt strategiskt partnerskap och ömsesidiga fördelar som motiveringar bakom 

den biståndspolitik man för.  

 

Kina har de senaste åren ökat sitt bistånd till u-länder kraftigt och fortsätter lova att man skall 

göra så. Det mest centrala inom Kinas biståndspolitik och därmed också de punkter som styr 

biståndet mest är ”Ett Kina policyn” och vikten av att inte ifrågasätta staters suveränitet. I och 

med Ett Kina policyn är allt Kinesiskt bistånd kopplat till egenintresset om ett Kina och 

genom att dessutom betona vikten av att inte ifrågasätta staters suveränitet så applicerar man 

även denna metod eller ömsesidighet på de länder man ger bistånd till. Kina ifrågasätter inte 

mottagarländers politiska status, inget politiskt krav krävs alltså.         

 

Vidare så återfinns det åtta punkter vilket biståndet sägs genomsyras av. I motsats till USA:s 

ramverk till varför man ger bistånd och hur man prioriterar de länder man väljer så säger inte 
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Kinas policyverk särskilt mycket. Kinas ramverk är i likhet med resten av dess biståndspolitik 

ganska osammanhängande. Det går alltså inte i likhet med USA att återfinna några specifika 

punkter eller arbetsområde som man betonar särskilt starkt. Vad som däremot och enbart 

anses vara av vikt är just principen om ett Kina och accepterandet av andra länders 

suveränitet. Kina ser sitt biståndsarbete med länder i tredje världen som ett projekt där båda 

parterna skall utvecklas ekonomiskt och industriellt. I och med en betoning på skapandet av 

industrier och fabriker så skapas det alltså jobb för båda parter.  

 

Till skillnad från västvärlden och USA så anser sig Kina varken inneha några former av 

förpliktelser eller krav på sig att främja vare sig mänskliga rättigheter eller en reducering av 

fattigdom. Flertalet människorättsorganisationer oroas av att Kina tycks blunda för afrikanska 

regeringars oetiska politik när de väljer mottagarländer, eller benämningen handelspartners 

som Kinesiska biståndsinsatser själva vill beskriva länderna i vilka projekt förekommer. 

Särskilda exempel som det internationella världssamfundet pekar på är de som beträffar hur 

Kina väljer samarbetsländer. Kina väljer nämligen dessa utifrån naturrika regioner snarare än 

regioner som lider av andra mer absoluta problem som t.ex. fattigdom eller torka. 

 

Kinas biståndspolitik kolliderar med vad som kan uppfattas som universella rättigheter för 

människor. Kina menar dock på att ett ömsesidigt och respektfullt förhållande till andra 

samarbetsländer är det som fungerar bäst i längden vilket därför är det som skall betonas. 

 

Kina stödjer flertalet diktaturer däribland Mugabe i Zimbabwe men även regimen i Sudan. 

Detta är exempel som visar på hur auktoritära regimer kan klamra sig kvar vid makten, i detta 

fall till stor del på grund av Kinas mängd bistånd. Både Mugabe och Sudans president Omar 

al-Bashir återfinns dessutom bland de som har skrivit på avtalet om Ett Kina policyn. 

 

Kina har dock skrivit under Paris deklarationen om biståndseffektivitet och därmed godkänt 

dess principer om harmonisering och sammanhållning, något som upplevs mycket underligt 

med tanke på landets ställningstagande kring biståndsfrågan. Flertalet större biståndsgivare 

samt världsbanken menar dock på att landet har skrivit under avtalet som mottagarland 

snarare än givarland. Detta menar man på är mer rimligt just med tanke på landets förda 

biståndspolitik som givarland.  
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I enlighet med det som återfinns att läsa i Kinas biståndspolicy så förser man u-länder med 

bistånd utan några som helst politiska krav. Det enda kravet är dock att mottagarländer av 

Kinesiskt bistånd inte får godkänna Taiwan som en självständig stat. Kinas motiveringar till 

den biståndspolitik de för kan således sammanfattas genom följande punkter.  

 

Figur 7, Kinas motiveringar till bistånd 

 

 

 

 

 

Allra störst är policyn om ett Kina vilken är ett måste att acceptera för att erhålla kinesiskt 

bistånd. För det andra är biståndet kravlöst i bemärkelsen att inga politiska villkor ställs 

tillsammans med biståndet. Principen om att inte lägga sig i andra länders angelägenheter och 

att acceptera dess suveränitet är andra genomgående ställningstaganden som återfinns i 

kinesiska stadgar. 

 

I enlighet med modell 1, bistånd utan förpliktelser, så är det alltså egenintresse som tydligt 

genomsyrar den kinesiska biståndspolitiken och de motiveringarna man uppger till varför man 

ger bistånd. Detta kan stärkas och förtydligas med en återkoppling till figur 6, där både punkt 

fyra och fem av de totalt åtta punkterna harmoniserar med modell 1, bistånd utan förpliktelser. 

Punkt fyra genom att betona egna nationella, politiska intressen och punkt fem genom att se 

efter sina kommersiella intressen. Modellen inkluderar inga som helst förpliktelser till det 

bistånd som ges vilket häller inte Kina gör.  

4.2  USA 

USA är den största givaren av bilateralt bistånd. De prioriterar dels behovet av geografiska 

områden för landets nationella säkerhet varav dessa erhåller mer bistånd samtidigt som stora 

mängder bistånd ofta går till allierade. Det skall dock påpekas att USAID sedan dagen det 

inrättades även ger stora summor i form av humanitärt- och utvecklingsbistånd till kris och 

katastrofområden utan några kopplingar till egenintressen.  

 

Kinas motiveringar till bistånd: 
• Ett ”Kina Policyn” 
• Politiskt kravlöst och 
• Accepterandet av staters suveränitet 

 
Utan förpliktelser 
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Efter att ha granskat USA:s biståndspolitik och de centrala policys som den inkluderar kan vi 

tydligt urskilja flertalet kärnpunkter som pekar på kopplingar mellan biståndspolitiken och 

utrikespolitiken. Det går alltså klart och tydligt se att USA synkroniserar sin biståndspolitik 

med sin utrikespolitik. Efter de reformer som president George W. Bush genomförde 2001 har 

USA:s biståndspolitik varit en av tre hörnstenar tillsammans med försvar och diplomati.  

 

Utifrån följande hörnstenar grundar dessutom USA sitt ramverk vilket de utgår ifrån när 

frågor om bistånd skall fattas. Av alla de policys detta ramverk inkluderar återspeglas alltså 

dessa hörnstenar i. Av totalt fem policypunkter så är det flertalet som har direkta syften som 

att reducera fattigdom och sjukdomar utan några egentliga krav. Det skall dock tilläggas att 

det även finns en del punkter som direkt är kopplade till ovan nämnda hörnstenar. Här 

återfinns bland annat punkter som direkt syftar till att bistå länder som innehar en strategisk 

vikt för landets säkerhet eller intressen. Dessutom erhåller allierade länder mer bistånd än 

andra. För att förstärka bilden och därmed göra en förenkling av situationen skulle man kunna 

säga att desto mer man accepterar USA som aktör på den internationella arenan desto mer 

bistånd erhåller man.  

 

USA:s motiveringar bakom dess biståndspolitik har alltså blivit mycket konkreta och tydliga 

sedan de förändringar som skedde efter den 11 september. Innan millennieskiftet så var 

kopplingarna till egenintresse färre än vad de är idag. USA är ett land som själva anser sig 

inneha förpliktelser till att bistå u-länder med hjälp, dock är dessa förpliktelser begränsade 

och kopplade till landets säkerhet. Hjälpen till dessa länder riskerar därför att förbises när 

denna kommer i konflikt med inhemska intressen.  

 

Figur 8, USA:s motiveringar till bistånd 

 

  

 

 

 

 

USA:s centrala motiveringar bakom bistånd är i enlighet med modell 2, bistånd med 

begränsade förpliktelser blandade och grundar sig således på egenintresse och intresse i att 

förbättra människors levnadsförhållanden. Gör vi en återkoppling till figur 6 blir inte denna 

USA:s motiveringar till bistånd: 
• Förbättra människors  

Levnadsförhållanden. 
• Synkroniseringen till försvar,  

säkerhet och frihet. 

 
 
 Med begränsade förpliktelser 
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lika stark som i Kinas fall. Detta beror dock på att punkt sex: på grunder av historiska band till 

före detta kolonier inte harmoniserar lika starkt till modell 2, bistånd med begränsade 

förpliktelser som punkt fyra och fem gör till modell 1, bistånd utan förpliktelser. Kopplingen 

mellan USA och modell 2 kan dock göras på grunder av det bistånd USA ger dels återfinns 

under modell 1 men också under modell 3, vilket skall resultera i en klassificering med 

modell två. Detta eftersom modell två dels representerar en blandning av modell 1 och 3.   

 

Ramverket som presenteras under avsnittet USA:s biståndspolitik inkluderar totalt fem 

punkter varav två direkt syftar till att förbättra människors levnadsförhållanden genom att dels 

bekämpa globala sjukdomar och dels bistå länder med akutbistånd. Ytterligare två punkter 

syftar till att hjälpa stater att komma igång med sin utveckling på ett sådant sätt att biståndet 

blir mer effektivt, s.k. hjälp till självhjälp. Den sista punkten ses som endast till för att främja 

landets strategiska intressen vilket dess syfte också är. Vidare har alla punkterna en sak 

gemensamt nämligen att de synkroniseras med landets försvar och diplomati. Detta görs till 

stora delar för att garantera landets säkerhet vilket i detta sammanhang måste ses som 

egenintresse. Detta innebär dock inte att egenintresset alltid dominerar USA:s biståndspolitik 

men att det gör så när det behövs.    

 

Tittar vi närmre på vad det är denna modell presenterar så är det just ett blandat perspektiv 

vilka länder som USA skall identifieras med. Policyramverket inkluderar punkter som både 

åsyftar till att främja landets inhemska intressen men flertalet syftar faktiskt till att hjälpa 

länder vilket görs på grunder av välvilja och av att möjligheter finns.   

 

Huvudkriterierna för att biståndsgivande skall identifieras i enlighet med denna modell var att 

givarlandet skall bistå u-länder utifrån ett så kallat blandperspektiv. Bistånd skall alltså dels 

ges utan kopplingar till inhemska intressen men även vice versa vilket USA:s ramverk 

presenterar. USA motiverar sin biståndspolitik utifrån begränsade förpliktelser vilket också är 

den modell som enligt teorin landet skall identifieras med.  

     



 

34 
 

Sammanfattning 

Under de senaste decennierna är det flertalet länder som har utvecklats ekonomiskt och 

därmed vuxit sig starka i bemärkelsen att de numera är givare av bistånd i motsats till 

mottagare. Störst bland dessa länder är utan tvekan Kina, som under de senaste åren har ökat 

sitt bilaterala bistånd till tredje världen. Det är mot bakgrund till Kinas expansion som denna 

undersökning genomfördes med syfte att ta reda på vad det är som styr och formar länders 

policys inom dess biståndspolitik och vad som skiljer dessa åt.  

 

Det andra landet undersökningen inkluderar är USA, dels eftersom landet är den största 

givaren av bilateralt bistånd men också för att landet utgör en stor kontrast gentemot Kina och 

vice versa. Dessutom har USA sedan millennieskiftet uppdaterat sin biståndspolitik flertalet 

gånger mot bakgrund till den 11 september, vilket dessutom gör USA till en intressant aktör 

att inkludera i undersökningen. 

 

Utgångspunkten för undersökningen är teoriprövande, då en teori används för att förklara det 

fenomen som undersökningen syftar till att klarlägga. Nämligen det som handlar om varför 

stater ger bistånd och hur de motiverar detta. Teorin i sig grundar sig på att det finns 

moraliska förpliktelser vilka stater anser sig inneha varpå de ger bistånd. Dessa förpliktelser 

skiljer sig dock gentemot varandra eftersom länder ofta motiverar sitt bistånd olikt, dvs. de 

förpliktelser som stater anser sig inneha skiljer sig. Teorin inkluderar tre olika modeller varpå 

dessa testas för att klarlägga vilken eller vilka av dessa som förklarar varför Kina och USA 

ger bistånd och hur de motiverar detta.  

 

Slutsatserna blev efter att ha granskat Kinas respektive USA:s biståndspolitik att dessa kan 

identifieras och sammanfatts med två av de tre modeller som teorin presenterar. Vad beträffar 

Kina så är allt deras bistånd kopplat till egenintresse, dels i och med policyn om ett Kina och 

dels med tanke på att deras bistånd är politiskt kravlöst. Kinas biståndspolitik kan därför 

mycket väl beskrivas som enbart grundat utifrån egenintresse eftersom ovan nämna punkter 

genomsyrar hela Kinas biståndspolitik. Kina ger därför bara bistånd till stater som kan ge 

något i utbyte, oftast består detta utbyte i ett tyst medgivande om ett Kina policyn vilket är ett 

måste för mottagarländer att acceptera om de skall erhålla kinesiskt bistånd. Kina anser sig 
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därmed inte inneha några förpliktelser till att förse u-länder med bistånd för att direkt påverka 

fattigdomsproblem eller globala sjukdomar som aids.   

 

USA är däremot ett givarland som inte enbart styr sitt biståndsarbete utifrån deras egna 

intressen, utan i många fall utifrån direkta syften kopplade till att bekämpa globala sjukdomar 

och fattigdomsproblemen. USA anser sig därmed inneha förpliktelser eller en form av 

pliktkänsla till de som har det mindre bra vilka de förser med bistånd. Dock riskerar dessa 

förpliktelser att förbises om de kolliderar med inhemska intressen. USA ger därför bistånd till 

u-länder i den mån dessa förpliktelser inte kolliderar med de inhemska. 

 

Av undersökningens resultat att tyda så motiverar Kina sin biståndspolitik på helt olika 

grunder jämfört med USA och vice versa. Undersökningen har visat på vilka skillnader som 

finns till varför Kina och USA ger bistånd och hur de motiverar detta. Vad som däremot inte 

har undersökts i denna studie men värt att påpeka är vilka implikationer som ländernas 

biståndspolitik medför i förhållande till varandra och hur man skall hantera detta. Det råder 

delade meningar om hur man skall handskas med detta och svaren är minst sagt många. Detta 

är dock en problematik som skall lämnas till en framtida studie.  
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