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1. INLEDNING 
 

Kina har sedan början av 1990-talet uppvisat en ekonomisk tillväxt som få, om ens några 

andra länder, varit i närheten av att överträffa. Tillväxten i landet har stadigt legat omkring 

imponerande 8 procent (Sutter, 2003, sid.2), samtidigt som potentialen för fortsatt hög tillväxt 

fortsätter att vara mycket god. Med sina 1.3 miljarder invånare har Kina heller inga problem 

att uppbringa den stora mängd arbetskraft som krävs för att upprätthålla landets exceptionella 

ekonomiska framsteg. Med en stor och växande textilindustri som driver på utrikeshandeln 

uppgick Kinas totala export år 2004 till över 500 miljarder dollar, samtidigt som de utländska 

investeringarna i Kina under samma år nådde över 60 miljarder dollar (Elliott, 2005, sid.32-

33).  

 

      Samtidigt som Kina växer på det ekonomiska området har man även inlett en ambitiös 

modernisering och upprustning av sitt försvar. I början av 2001 tillkännagav folkets 

befrielsearme´, PLA, som Kinas militärstyrkor kallas, att man hade för avsikt att öka sina 

utgifter med 17 procent (Heller, 2003). PLA har även påbörjat en omorganisering av sin 1.7 

miljoner man stora markstyrka med avsikten att få en mer flexibel arme´. I en rapport år 2003 

från USAs försvarsdepartement uppgavs att Kinas försvarsbudget uppgick till så mycket som 

70 miljarder dollar per år. Detta att jämföra med USA som under de senaste åren spenderat 

mer än 500 miljarder dollar i sin försvarsbudget (Liu, 2005, sid.16). Trots det uppenbart stora 

gapet mellan Kinas och USAs försvarsutgifter måste det ändå sägas att Kina är det andra eller 

tredje största landet i världen när det gäller totala försvarsutgifter (Sutter, 2003, sid.4), samt 

att dessa utgifter hela tiden ökar.  

 

      I egenskap av den enda kvarvarande supermakten efter kalla krigets slut har USA under 

den senaste tioårsperioden noga följt Kinas ekonomiska och militära utveckling. I takt med 

Kinas växande andel av världshandeln, samt deras allt större försvarsapparat, har oroliga 

röster höjts för att det nu är dags att ta ”hotet” från Kina på större allvar. Detta så kallade hot 

från Kina inbegriper bland annat det faktum att Kinas handelsöverskott med USA nu uppgår 

till 162 miljarder dollar (Goodman, 2005). Detta innebär att Kina exporterar för 162 miljarder 

dollar mer än de importerar från USA. Ett annat exempel på stigande spänning länderna 

emellan var när det statliga kinesiska oljebolaget CNOOC försökte köpa det amerikanska  
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oljeföretaget Unocal för 18.5 miljarder dollar. En affärsuppgörelse som sedermera stoppades 

av det amerikanska representanthuset på grund av att affären ansågs strida mot Amerikas 

nationella säkerhet (Goodman, 2005). Detta visar på att ledande politiker i USA inte bara ser 

de kinesiska framstegen som ett hot mot amerikanska affärsidkare, utan även mot den 

nationella säkerheten i ett längre perspektiv. Ett annat orosmoln för relationerna mellan USA 

och Kina, som i och för sig funnits en längre tid, fortsätter alltjämt att vara Taiwan. Kina 

anser att Taiwan är en del av Kina, och skulle enligt många bedömare inte tveka att ta till våld 

för att avskräcka Taiwan från självständighet. I händelse av kinesisk aggression mot Taiwan 

har USA i sin tur förbundit sig att försvara Taiwan. Beroende på hur läget mellan USA och 

Kina utvecklas kan Taiwan få stor betydelse för relationen länderna emellan inom den 

närmaste framtiden. På många sätt är USA och Kina två länder med helt olika framtoning. 

USA uppfattas ofta som aggressivt och har ibland beskyllts för att vara en imperialistisk 

nation som inte tvekar att använda sin betydande makt på olika håll i världen för att befästa 

sitt inflytande. Kina har tvärtemot USA slagit in på en helt annan utrikespolitisk väg som 

innebär en betoning på lugn och harmoni i relationerna med andra länder. Kina har också 

alltmer börjat framstå som det enda landet med en realistisk möjlighet att i framtiden utmana 

USAs dominans, vilket som tidigare antytts är en utveckling som högt uppsatta personer i 

USA uppfattar som ett hot mot den rådande världsordningen. Hur denna amerikanska 

misstänksamhet kommer att uttrycka sig när det gäller relationerna med Kina, samt hur Kina 

ska kunna dämpa denna oro, är två frågor som säkert kommer att debatteras flitigt i framtiden. 

Dessa två frågor kommer att beröras på vägen mot att försöka besvara denna uppsats 

huvudfråga, vilket är huruvida Kina inom en tjugoårsperiod kommer att få den ekonomiska 

och militära makten som krävs för att mäta sig med USAs globala dominans.       
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2. SYFTE  
 

Uppsatsens syfte är att undersöka i vilken riktning USAs och Kinas relation kan tänkas 

utvecklas under den kommande tjugoårsperioden. Detta för att försöka förutspå om Kina 

kommer att uppnå den militära och ekonomiska styrkan som krävs för att bli ett reellt hot mot 

USAs globala dominans. För att uppfylla syftet med denna uppsats och besvara frågan om 

Kina kommer att kunna konkurrera ekonomiskt och militärt med USA inom en 

tjugoårsperiod, kommer fokus att inrikta sig på fyra olika temaområden. Dessa har valts ut 

med tanke på att det är inom dessa som USA och Kina har haft, och kommer att ha, de största 

kontakterna. Dessa fyra områden kommer med stor sannolikhet också spela en betydande roll 

för hur ländernas relation utvecklas i framtiden. De fyra områden som valts ut för närmare 

studie är; ekonomiska frågor, Taiwan-problematiken, Militär/försvarsfrågor, samt den 

allmänna utrikespolitiken. Som tidigare nämnts valdes dessa ut eftersom de anses vara de 

områden där de båda länderna har störst kontakt med varandra och där risken för 

konfrontationer anses vara störst. Samarbete mellan länderna inom miljöområdet har till 

exempel lämnats utanför på grund av dess ringa potential för påverkan på ländernas 

övergripande relation. Tanken bakom valet av dessa fyra områden var även att få en 

helhetsbild av USA ock Kinas relation för att bättre kunna göra en korrekt analys av den 

nutida, men även framtida relationen länderna emellan. Analysen kommer främst att fokusera 

på övergripande trender och tendenser i de båda ländernas agerande eftersom det är mer 

troligt att dessa ger en mer rättvis bild av USA och Kinas politik. Det skulle heller inte vara 

förvånande om ett antal oförutsedda händelser inträffar som ställer uppsatsens analys på 

huvudet, men utgångspunkten för uppsatsen är som sagt var de stora dragen i ländernas nutida 

politik, samt det som utgås ifrån när ländernas framtida relation diskuteras.  
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3. METOD OCH MATERIAL 

 
Materialet som använts för att skriva denna uppsats har främst hämtats från olika 

vetenskapliga artiklar som berör förhållandet mellan USA och Kina inom de områden som 

varit relevanta för denna uppsats. Materialinhämtandet har gått till på så sätt att olika 

artikeldatabaser besökts för att hitta relevanta artiklar som belyser förhållandet mellan USA 

och Kina inom de områden som ska studeras. Böckerna som användes i teoridelen av denna 

uppsats lånades från Luleå Tekniska Universitets bibliotek och de tidskrifter och 

nyhetsartiklar som förekommer hämtades på Internet. Huvuddelen av de vetenskapliga 

artiklarna har inhämtats från olika Amerikanska universitet av den enkla orsaken att det där 

finns en uppsjö av forskare som arbetar med relationerna mellan USA och Kina. En del 

rapporter från Kinesiska universitet har även använts med syftet att få en bättre balans i 

materialet. Forskningsrapporterna från USA har främst sitt ursprung i olika mycket erkända 

och världsledande institutioner som till exempel Harvard University och Massachusetts 

Institute of Technology (MIT). Ett antal nyligen publicerade nyhetsartiklar har också använts 

för att ge materialet en så uppdaterad prägel som möjligt. Dessa kommer bland annat från 

Dagens Nyheter, Washington Post, NY Times och Time Magazine. Böckerna som använts för 

att ge stöd åt teorierna i uppsatsen har varit The tragedy of great power politics av John J. 

Mearsheimer som avhandlar offensiv realism, samt Kenneth N. Waltz Theory of International 

Politics som diskuterar defensiv realism. Delar av A.F.K. Organski’s bok World politics har 

också använts för att bättre förstå hans Power-Transition theory. Eftersom majoriteten av 

källorna som använts för att skriva denna uppsats har sitt ursprung i USA kan det inte helt 

uteslutas att materialet till viss del kommit att domineras av den amerikanska synen på dessa 

frågor. För att säkerställa att materialet som helhet ändå uppfyller rimliga krav på objektivitet 

har som tidigare nämnts Kinesiska källor använts för att ge en bättre balans och 

förhoppningsvis också göra de slutsatser som dras mer tillförlitliga.  
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Denna uppsats är upplagd som en litteraturstudie där de artiklar, böcker och andra 

nyhetskällor som är relevanta för ämnet studeras i ett försök att besvara uppsatsens 

huvudfråga. För att skapa en teoretisk referensram kommer två avlöpare från den politiska 

realismen, offensiv och defensiv realism, att användas för att bättre förstå ländernas 

nuvarande och tidigare agerande, men också för att kunna säga någonting om hur framtiden 

kommer att te sig. USA och Kinas agerande kommer att studeras närmare inom de fyra 

tidigare nämnda områdena i ett försök att avgöra vilken av de två kategorierna, offensiv eller 

defensiv realism, som bäst passar in på det landet. Delar av Organski’s Power-transition 

theory används också i ett försök att förutspå ländernas framtida relation. När analysen av de 

fyra olika områdena är slutförd kommer en diskussion att hållas, som utgår ifrån vad som 

framkommit beträffande de två ländernas hållning gentemot varandra. Detta utmynnar sedan i 

ett resonemang som ämnar försöka besvara uppsatsens huvudfråga, nämligen huruvida Kina 

inom en tjugoårsperiod kommer att ha de militära och ekonomiska resurserna som krävs för 

att på allvar utmana USAs globala dominans.     
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4. TEORIER 
 

I detta kapitel introduceras de teorier som används i uppsatsen för att analysera och 

kategorisera ländernas handlande gentemot varandra. Först ges en kort introduktion till 

politisk realism, innan offensiv och defensiv realism behandlas som sedan följs av Power-

Transition theory.  

 

      För att bättre förstå offensiv och defensiv realism kommer en del grundläggande 

antaganden när det gäller politisk realism som helhet, att tas upp. Politisk realism utgår ifrån 

att staterna är huvudaktörerna i det internationella systemet och att beteendena hos dessa 

aktörer beror på externa faktorer i den närliggande miljön. Staters beteende styrs av olika 

beräkningar om makt, där en annan stats vinst ses som en förlust för den egna staten 

(Mearsheimer, 2001). Samspelet mellan stater präglas också av anarki där inga internationella 

normer eller regler styr staternas handlande.  

 

4.1. OFFENSIV REALISM 
 

Offensiv realism utgår ifrån ovanstående antaganden, men utvecklar samtidigt teorin 

ytterligare. Offensiv realism antar att det internationella systemet är så konstruerat att det ger 

fördelar till stater som hela tiden strävar efter att öka sin makt i förhållande till andra stater, 

och att orsaken till att de handlar på det viset är att det är bästa sättet att få största möjliga 

säkerhet (Mearsheimer, 2001). Överlevnad i ett anarkistiskt system som detta kräver ett 

aggressivt beteende där hegemoni står som det slutliga målet. Med hegemoni menas här att en 

stat är så mäktig att den inte möter något motstånd överhuvudtaget i det internationella 

systemet. Ingen har den militära och ekonomiska makten att utmana en sådan stat 

(Mearsheimer, 2001). Offensiv realism förutsätter olika antaganden. Som tidigare nämnts 

existerar ingen central auktoritet över de olika staterna, det vill säga systemet präglas av 

anarki. Vidare kan antas att alla stormakter har en offensiv militär kapacitet och att stater 

aldrig kan vara säkra på andra staters intentioner. De kan därför aldrig vara säkra på att en 

annan stat inte planerar att använda sin offensiva militära kapacitet emot dem. Överlevnad är i 

ett system som detta det huvudsakliga målet för staten, där territoriell integritet ses som 

mycket viktigt. Slutligen kan också antas att staterna är rationella aktörer där fokus läggs på 



 9

hur andra staters handlande kommer att påverka den egna staten på både kort och lång sikt 

(Mearsheimer, 2001).   

 

  John J. Mearsheimer som är den främsta företrädaren för offensiv realism anser att 

stormakter siktar på hegemoni i deras region av världen (2001). Enligt honom finns det just 

nu ingen global hegemon som kan projicera makt över hela jordklotet. Det som däremot är av 

stor betydelse för en stormakt är att bygga upp en stark ekonomi eftersom det är själva 

grunden för en stats militära styrka (Mearsheimer, 2001). Enligt Mearsheimer är den enda 

regionala hegemonen just nu USA som med sin ekonomiska och militära styrka kunnat 

dominera sin del av världen. En regional hegemon som USA, har enligt offensiv realism ett 

stort intresse av att förhindra andra stater från att skapa regional hegemoni över sin del av 

världen, oavsett hur långt ifrån och hur många hav som skiljer de båda staterna åt. Den 

ursprungliga hegemonen resonerar som så att maktbalansen i deras ”bakgård” kan ändras 

genom att länder därifrån söker stöd hos den konkurrerande hegemonen och på så vis 

förändrar maktförhållandet mellan staterna (Mearsheimer, 2001). Enligt offensiv realism kan 

den ekonomiska styrkan hos olika stater, som tidigare nämnts, ses som ett hot mot den egna 

nationens säkerhet. Den ekonomiska styrkan hos stater ses som en förutsättning för en stark 

militärmakt och när en annan stat uppvisar en stor ekonomisk tillväxt, uppfattas det som ett 

hot mot den egna nationens långsiktiga säkerhet (Mearsheimer, 2001).  

 

      Den politiska retoriken i utrikespolitiken hos dessa stater präglas till stor del av oklara 

budskap som inte sällan är aggressiva till sin natur. De andra staterna i det internationella 

systemet får sällan klara och entydiga budskap, vilket bidrar till en allmän osäkerhet rörande 

motpartens intentioner (Heller, 2003). När det gäller kärnvapen spelar konceptet Mutual 

Assured Destruction, MAD, en central roll för den offensiva realismen. MAD innebär att 

världens stormakter i händelse av ett kärnvapenkrig har kapaciteten att utplåna varandra flera 

gånger om, vilket gör en sådan konflikt inte speciellt trolig. Enligt offensiv realism kommer 

stormakter oavbrutet att försöka bryta den maktbalans som MAD innebär, och istället försöka 

skaffa sig en nukleär överlägsenhet. Den stormakt som lyckas med det blir automatiskt en 

global hegemon, därför att i en sådan situation skulle ingen ha kapaciteten att hota en sådan 

stat (Mearsheimer, 2001).   
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4.2. DEFENSIV REALISM 
 

Inom den defensiva realismen har stormakterna som mål att bygga upp den ekonomiska och 

militära makten som krävs för att försvara det egna landet. Kenneth N. Waltz, som var den 

första att presentera defensiv realism i boken Theory of international politics, menar att 

staterna inte i första hand är inriktade på att utöka sin makt, utan fokus ligger mer på hur de 

ska försvara det de redan innehar (1979). En stat som agerar i linje med defensiv realism 

siktar på att bygga upp försvaret tills det når den minsta möjliga nivån som avskräcker de 

konkurrerande staterna (Heller, 2003). En för stor militärmakt är å andra sidan inte heller att 

eftersträva, på grund av att i en sådan situation känner sig de andra staterna hotade, och svarar 

på detta genom att gå samman och balansera det uppfattade hotet (Waltz, 1979). För att kunna 

försvara sin position i den nuvarande maktbalansen strävar ofta en sådan stat efter att skapa en 

intressesfär runt landets gränser. Tanken bakom detta är att området ska verka som en slags 

defensiv buffertzon, för att hålla konkurrenterna på behörigt avstånd.  Den stat som agerar 

som en defensiv realist har klart uttalade mål och motiv med utrikespolitiken, samt redogör 

också oftast för hur staten kommer att reagera om någon stör dessa planer (Heller, 2003). När 

det gäller det ekonomiska agerandet vill staten inom den defensiva realismen främst säkra 

viktiga handelsvägar och stärka relationerna med energiexporterande länder. För att uppnå 

dessa mål används ofta medlemskap i olika internationella organisationer som ett sätt att få 

ökat internationellt erkännande och draghjälp i den ekonomiska moderniseringsprocessen. På 

grund av detta deltagande i olika organisationer betonar defensiva realister att man inte ska 

överdriva betydelsen av anarkin i det internationella systemet. Detta eftersom globala 

interaktioner verkar återhållande på staters beteende (Mearsheimer, 2001).  
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4.3. POWER-TRANSITION THEORY 
 

Power-Transition theory är en teori som lanserades av A.F.K Organski i slutet av 1960-talet 

och som försöker förklara vad som händer när sent industrialiserade länder växer och slutligen 

når upp till samma nivå som de mest utvecklade länderna i världen. Organski tar också upp de 

egenskaper ett utmanarland måste ha för att det ska ses som ett reellt hot mot de etablerade 

staterna. Först och främst har den dominerande staten tre alternativ att välja på när det gäller 

hur den ska handskas med en snabbt växande nation. Det första alternativet är att kontrollera 

landet som en koloni. Andra alternativet innebär att olika handelsbarriärer som kvoter och 

dylikt används för att försena industrialiseringen i landet. Det tredje och sista alternativet 

betyder att ekonomisk assistans ges i förhoppningen att vänskapliga relationer länderna 

emellan kan upprätthållas (Organski, 1968). Organski särskiljer mellan fyra olika grupper av 

utmanare. Dessa länder betecknas mäktiga och nöjda, mäktiga och missnöjda, svaga och 

nöjda samt svaga och missnöjda (1968). Den av dessa som innebär det största hotet för de 

etablerade staterna är den mäktiga och missnöjda staten. Det är alltså styrkan hos staten, samt 

hur nöjd eller missnöjd den är, som bestämmer hur farlig en potentiell utmanare är. När 

utmanarens makt närmar sig den dominerande statens, blir en potentiell väpnad konflikt allt 

mer trolig, och ju snabbare denna utmanare hinner upp den dominerande makten, desto 

närmare kommer en eventuell konflikt (Organski, 1968). Power-Transition theory förutsätter 

också att den dominerande makten kan medföra något positivt för utmanaren. Detta genom att 

ekonomiska och/eller säkerhetsfördelar distribueras till den snabbt växande staten (Organski, 

1968). Utmanaren får på detta vis ta del av den etablerade statens större marknad och får på så 

sätt avsättning för sin export, samt att importen av viktiga råvaror och energi till dess växande  

industri underlättas.  Nästa kapitel inleder redogörelsen för de olika aspekterna av USA och 

Kinas relation som sedan ligger till grund för den efterföljande analysen och slutsatsen. 
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5. RELATIONEN USA-KINA 
 

Detta kapitel börjar med en genomgång av USA och Kinas relationer inom det ekonomiska 

området. Kinas enorma ekonomiska expansion berörs, samtidigt som bakgrunden till USAs 

oro över densamma också förklaras. Kapitlet avslutas sedan med att Taiwan-problematiken 

mellan de båda länderna diskuteras. 

 

5.1. EKONOMISKA RELATIONER 
 

Det ekonomiska området är det område som under den senaste tiden orsakat mest friktion i 

relationen mellan USA och Kina. En av anledningarna till detta är Kinas enorma ekonomiska 

expansion med en tillväxt av BNP som stadigt ligger omkring 8 procent. Den del av Kinas 

ekonomi som agerat motor för denna imponerande tillväxt är huvudsakligen deras 

exportindustri, som 2004 uppgick till över 500 miljarder dollar. När Deng Xiao Ping kom till 

makten 1978 sattes de ekonomiska hjulen i rullning genom att transnationella flöden av 

information, varor och teknologi började tillåtas. Detta tilltog sedan under 1980-talet och 

bidrog till att skapa det stora exportland Kina idag är (Deng & Moore, 2004, sid.2). Så tidigt 

som 1992 var Kina det land som mottog mest direktinvesteringar från utländska företag bland 

utvecklingsländerna, och redan vid denna tid ansågs det i Kina mycket viktigt att skapa 

ekonomiska band med resten av världen för att säkerställa den starka tillväxten (Deng & 

Moore, 2004, sid.2). Kinas mönster att inleda ekonomiska samarbeten över hela världen, men 

främst kanske med USA, vars totala ekonomi i nuläget beräknas vara 85 procent större än 

Kinas (Ahlin, 2005), är en medveten strategi för att integrera sig i världsekonomin. På detta 

sätt blir landet mindre sårbart, och lugnet och stabiliteten som krävs för fortsatt ekonomisk 

tillväxt tryggas (Deng & Moore, 2004, sid.4). Just den ekonomiska stabiliteten ses som 

speciellt viktig för Kina eftersom ledningen i landet är medveten om risken att ekonomisk 

instabilitet också mycket väl kan leda till social instabilitet, vilket i längden har potentialen att 

rubba kommunistpartiets grepp om landet (Elliott, 2005, sid.34).  

 

 

 

 



 13

Den ökande interdependensen i världen, det vill säga det ömsesidiga beroendet och 

samarbetet mellan världens olika länder, är något som Kina till fullo utnyttjar till sin fördel. 

Kina resonerar som så att ekonomiskt samarbete länder emellan gör det mindre troligt att 

dessa länder hamnar i konflikt, vilket skulle riskera den stabilitet Kina så högt värderar. Det är 

bland annat detta resonemang som ligger bakom Kinas omfattande handel med världens just 

nu mäktigaste nation, nämligen USA (Johnston, 2003, sid.10). Relationerna mellan länderna 

på detta område kan bäst beskrivas som varierande. Det som USA främst vänder sig mot är 

Kinas enorma handelsöverskott med USA, som just nu uppgår till 162 miljarder dollar. Som 

tidigare nämnts betyder ett handelsöverskott att ett land exporterar mer än de importerar. I 

detta fall innebär det att Kina exporterar 162 miljarder dollar mer i form av varor och tjänster 

än de importerar från USA. USA anser att detta handelsöverskott är ett tecken på att Kina 

medvetet håller nere värdet på valutan, vilket gör att kinesiska exportprodukter på 

världsmarknaden blir alltför billiga och slår ut de inhemska amerikanska tillverkarna 

(Goodman,2005,sid.2). Kina upprätthåller vad de kallar ett ”managed float” 

valutaväxlingssystem, som mer eller mindre är knutet till den amerikanska dollarn. På senare 

tid har USA-dollarn fallit i värde och på så sätt också dragit med sig den kinesiska valutan 

nedåt. Detta har i sin tur gjort kinesiska exporter ännu billigare och gett den kinesiska 

exportindustrin ytterligare en knuff framåt. För att kunna fortsätta hålla sin valuta knuten till 

dollarn har det låga dollarvärdet tvingat Kina att köpa stora mängder dollar för att upprätthålla 

bandet mellan de två valutorna (Sutter,2003, sid.3). På detta område har Bushadministrationen 

ett flertal gånger försökt sätta press på Kina att uppvärdera valutan och på så sätt göra landets 

exporter dyrare. Så sent som i oktober 2003 försökte George W. Bush förmå resten av 

länderna inom Asia-Pacific Economic Cooperation Organization, APEC, att gå samman mot 

Kinas valutapolitik, men misslyckades kapitalt. Faktum är att i november 2003 fann en 

majoritet av Internationella Valutafondens direktörer att den Kinesiska valutan inte var, som 

den amerikanske presidenten hävdade, betydligt undervärderad.(Deng & Moore, 2004, 

sid.12).  
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 De företag i USA som främst drabbas av exportvågen från Kina finns inom landets 

textilindustri. I Maj 2005 belades åtta olika typer av textilier och kläder från Kina med kvoter 

i ett försök att skydda de inhemska textilproducenterna (Goodman, 2005, sid.1). Ett annat 

tydligt exempel på kinesisk ekonomisk expansion som väckt stor uppståndelse i USA var 

försöket av det statliga kinesiska oljebolaget CNOOC att införskaffa det amerikanska 

oljebolaget Unocal, vilket av den amerikanska kongressen bedömdes vara ett hot mot 

nationens säkerhet och därför stoppades. Kinesiska CNOOC erbjöd 18.5 miljarder dollar för 

Unocal, vilket var hela 2 miljarder dollar mer än amerikanska Chevron Corp, som hade det 

näst högsta budet (Goodman, 2005). William J. Jefferson, en ledande demokrat i USAs 

representanthus sammanfattade den amerikanska inställningen på detta sätt: ”Vi har inte, 

enligt min åsikt, råd att låta ett stort amerikanskt energibolag vara kontrollerat av de 

kommunistiska kineserna”(Goodman, 2005, A01). Den kinesiska inställningen till den 

stoppade affären är dock en helt annan. Enligt Kina var försöket att köpa upp Unocal helt 

enkelt ett sätt att investera alla de dollar som strömmar in i landet från amerikanska 

investeringar. USA ser detta alltså som ett politiskt problem, i motsats till Kina, som anser det 

vara fråga om en affärsuppgörelse (Ang, 2005). Det som till slut avgjorde frågan var att 

CNOOC böjde sig för det politiska trycket från kongressen och valde att dra tillbaka sitt bud. 

Kinas president, Hu Jintao, hade i början på augusti 2005 planerat in sitt första besök till USA 

sedan han tillträdde presidentposten för två och ett halvt år sedan. I pressmeddelandet från 

Kina som föregick Jintaos besök i USA, stod det bland annat att läsa att ”Han kommer att ta 

detta tillfälle i akt och framföra det viktiga budskapet till USAs ledarskap och allmänhet, att 

Kina verkar för fred och att kinas utveckling är fredlig till sin natur” (Ang, 2005. 30 Aug.).  

 

      Detta mindre irritationsmoment mellan länderna avslöjar dock ett problem som bara 

kommer att öka i omfattning i takt med att Kina växer sig allt större, nämligen konkurrensen 

om världens minskande oljereserver. Det är beräknat att om 20 år, runt 2025, kommer Kinas 

totala behov av olja att ligga omkring 12 miljoner fat per dag, vilket är en fördubbling jämfört 

med dagens behov. Den beräknade inhemska oljeproduktionen år 2025 ligger på 3 miljoner 

fat per dag, vilket innebär att Kina måste importera 9 miljoner fat olja per dag. Detta att 

jämföra med dagens oljeimport som ligger på knappt en miljon fat om dagen (Elliott, 2005).  
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       Figur 1. Graf som visar den beräknade kinesiska oljekonsumtionen och produktionen fram till 2025. 

        (efter Elliott, 2005:33).                              

                                                     

 

 

Det enorma framtida oljebehovet i Kina framstår alltmer som en potentiell källa till spänning 

gentemot USA, inte minst med tanke på amerikanernas stora privatkonsumtion av bensin och 

det folkliga missnöje som höga bensinpriser riskerar att framkalla.  

 

 

5.2. TAIWAN 
 

Taiwanfrågan är troligtvis den enda fråga som kan utlösa en stor militär konflikt mellan USA 

och Kina och totalt kapa banden mellan de två länderna (Xinbo, 2003). Hur har Taiwan då 

kommit att utvecklas till den pjäs i det storpolitiska maktspelet mellan USA och Kina det idag 

är. Efter att Japan kapitulerat i slutet av andra världskriget 1945 slogs det fast i 

Potsdamuppgörelsen att alla territorier, inklusive Taiwan, som Japan tagit från Kina skulle 

återlämnas, vilket också skedde tjugofemte oktober 1945. Efter att kommunisterna med Mao 

tse Tung besegrat Chiang Kai-shek och hans Kuomintang parti 1949 drog sig Chiang Kai-

shek tillbaka till Taiwan med över två miljoner kinesiska flyktingar. USAs inblandning i 

Taiwan beror till stora delar på att landet i början på 1950-talet sågs som en viktig buffert mot  
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den kommunistiska expansionen i Asien. Det är bland annat av den orsaken USA ännu till 

denna dag bistår med vapenexport och annat militärt stöd till Taiwan (www, 2005).  

 

      Kina anser att Taiwan är en del av Folkrepubliken Kina, vilket också i stort sett alla 

utvecklade länder i världen håller med om (Kissinger, 2005). Det som dock har skapat 

problem mellan Kina och Taiwan på senare tid är antydningar, med början på 1990-talet från 

Taipei, om att ett försök till utbrytning och självständighet är i antågande (Ross, 2002). Kina 

svarade på detta i Mars 2005 genom att deras högsta lagstiftande församling drev igenom en 

anti-självständighetslag, riktad mot ett eventuellt försök av Taiwan att bryta sig loss. Lagen 

innebär att Kina kommer att använda alla till buds stående medel, inklusive väpnat angrepp, 

för att förhindra Taiwans självständighet (Adams, 2005).  

 

     USA har som tidigare nämnts haft ett nära förhållande med Taiwan under en lång tid. Från 

början ansågs Taiwan vara en viktig pjäs i den isoleringspolitik mot kommunismen som 

dominerade under kalla kriget, men ön har efter hand blivit ett sätt för USA att bibehålla 

maktbalansen i nordöstra Asien. Bushadministrationen har sedan 2001 intensifierat den 

militära och diplomatiska kontakten med Taiwan genom att utöka vapenexporten och tillåta 

ett besök av Taiwans försvarsminister i Mars 2002 (Ross, 2002). Denna vapenförsäljning bröt 

med trenden mot minskad vapenexport till Taiwan, i och med att affären var den största sedan 

1992. USA gick också med på att sälja ubåtar till Taiwan, vilket var något de vägrat under den 

föregående tjugoårsperioden (Ross, 2002). USA har även börjat bidra med militära rådgivare 

till Taiwans militärövningar, samt dessutom diskuterat en eventuell militär koordination 

mellan länderna i händelse av en militär konflikt i sundet mellan Taiwan och Kina (Ross, 

2002). Genom att integrera sina försvarsband med Taiwan och öka vapenexporten till landet 

utökar USA sin militära räckvidd till strax utanför Kinas kust, vilket Kina av naturliga skäl 

uppfattar som ett potentiellt hot. Genom dessa ökade militära och diplomatiska förbindelser 

mellan USA och Taiwan styrker Bushadministrationen sitt säkerhetsåtagande gentemot 

Taiwan (Ross, 2002).  
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En självständighetsförklaring från Taiwan skulle i Kinas ögon vara detsamma som en 

krigsförklaring. Det kinesiska kommunistpartiets legitimitet vilar till stora delar på målet att 

utplåna minnet av forna tiders militärinvasioner och förödmjukanden som drabbat Kina. Att 

förlora Taiwan skulle mot bakgrund av detta helt enkelt inte vara acceptabelt. Det skulle 

möjligtvis också ha potentialen att rubba den sociala stabiliteten i landet som är så avgörande 

för kommunistpartiets möjligheter att behålla makten (Ross, 2002). Det finns även farhågor i 

Kina om att ett självständigt Taiwan skulle kunna användas av en rivaliserande makt för att 

hota den sydöstra delen av Kina. Självständighet för Taiwan kan möjligtvis också ha den 

effekten att andra områden i Kina, som till exempel Tibet och Xinjiang, blir inspirerade att 

bryta sig lösa, vilket Kina till varje pris vill undvika (Ross, 2002).        
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6. MILITÄR/FÖRSVARSFRÅGOR 
 

Med start i början på 1990-talet inledde Kina en ökning av sina militärutgifter, vilket var 

första gången så skedde sedan 1978 (Christensen, 2001). Detta är en trend som stadigt hållit i 

sig under hela 1990-talet och som underströks av Kinas tillkännagivande 2001 om att 

försvarsutgifterna skulle ökas med 17 procent (Heller, 2003). Ett tillkännagivande som för 

övrigt kom ungefär samtidigt som USA beslöt att kraftigt öka vapenexporten och de militära 

förbindelserna med Taiwan. Det som dock måste hållas i minnet när det gäller Kinas 

upprustning av försvaret är att ett lands militärutgifter oftast följer BNP-utvecklingen. 

Eftersom Kina åtnjutit en mycket stark ekonomisk tillväxt det senaste decenniet är det kanske 

inte så konstigt att anslagen till militären också ökat (Heller, 2003). En jämförelse mellan 

USAs och Kinas försvarsbudgetar visar att USA numera satsar omkring 500 miljarder dollar 

årligen på sitt försvar, vilket kan jämföras med Kinas i sammanhanget betydligt mindre 70 

miljarder dollar per år (Liu, 2005). Kinas försvarsbudget är alltså mindre än 20 procent av 

USAs. Folkets befrielsearmé´ består numera av cirka 1.7 miljoner man, men har på senare tid 

minskats i syfte att göra styrkorna mer rörliga och flexibla (Heller, 2003). All denna 

modernisering och omvandling av Kinas försvar syftar till att få en ny slags regional säkerhet 

och balans, och att kunna avskräcka utländska regeringar från att inkräkta på Kinas intressen i 

Sydkinesiska havet. Detta mål med försvarspolitiken artikulerades av den kinesiska 

regeringen i den s.k. ”Vita uppsatsen om försvarspolitik” från år 2000 (Heller, 2003).        

 

      Strategin för Kinas försvarspolitik de närmaste tjugo åren verkar vara att bygga upp ett så 

pass starkt försvar att de har kapaciteten att dominera de andra regionala aktörerna. Även att 

kunna utestänga USA från en eventuell militär konflikt med Taiwan, genom att göra priset de 

får betala för en militär intervention oacceptabelt högt, är en del av strategin. Bland annat har 

Kina ett stort antal missiler riktade mot Taiwan, vilka kan användas för att sänka 

Amerikanska stridsskepp i händelse av en konflikt med Taiwan (Liu, 2005). De 

militärövningar som Kina med regelbundna mellanrum håller i sundet mellan fastlandet och 

Taiwan har som mål att simulera en attack och ockupation av en av de västligaste 

Taiwanesiska öarna, samtidigt som man försvarar sig mot hangarfartyg. Eftersom Taiwan inte 

äger några hangarfartyg är det underförstått att detta är en referens till den amerikanska 

flottans troliga försvar av Taiwan vid en konfrontation mellan Kina och Taiwan (Heller,  
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2003). Dessa fakta pekar mot att Kina endast skulle konfrontera USA militärt om de kom in i 

Kinas försvarssfär. Ett av Kinas största mål med den militära moderniseringen är att skapa en 

defensiv zon runt Kina för att lättare kunna säkerställa landets gränser. Samtidigt är tanken att 

avskräcka andra länder, och främst då USA, från att blanda sig i Kinas inre angelägenheter 

(Heller, 2003). När det gäller kärnvapen har Kina en policy om ”no-first use”, vilket innebär 

att de utvecklades uteslutande i defensiva syften. Denna policy gäller dock enbart för områden 

som inte anses tillhöra Kina, vilket bland annat utesluter Taiwan (Heller, 2003). Det måste 

dock tilläggas att användande av kärnvapen i händelse av en konflikt med Taiwan är ytterst 

osannolikt på grund av hotet från USAs kärnvapen.  

 

      Reaktionerna i USA på Kinas militära framsteg har varit otaliga och präglats av en oro för 

den nuvarande maktbalansen i området. I januari 2005 varnade Porter Goss, tillika chef för 

CIA, att Kinas växande styrkor i Taiwans sund ”hotar amerikanska styrkor i regionen.” (Liu, 

2005. s.17). Ett annat exempel på amerikansk oro illustreras av president George W. Bushs 

vädjan till EU att inte häva vapenembargot mot Kina som funnits sedan massakern på 

himmelska fridens torg 1989. Försvarsminister Donald Rumsfeld uttalade sig också tidigare i 

år om att Kina är ”ett land som vi hoppas och ber kommer göra entré’ i den civiliserade 

världen på ett ordnat sätt” (Liu, 2005. s.17). Det amerikanska svaret på Kinas större försvar 

har förutom verbala attacker även föranlett mer konkret handlande. Genom att kraftigt öka 

vapenexporten till Taiwan samt utöka det militära samarbetet har man skickat en tydlig signal 

att Kinas försvarsupprustning inte kommer att nonchaleras. USA har till och med gått med på 

att för första gången på 20 år sälja ubåtar till Taiwan (Ross, 2002). Möjligheten att exportera 

ett missilförsvar till Taiwan som skulle göra landet osårbart för kärnvapenangrepp, har också 

varit på tal inom USAs försvarskretsar. Detta skulle sätta de kinesiska kärnvapnen ur spel och 

av Kina ses som mycket provocerande. Ett liknande Nationellt missilförsvar, NMD, som 

skulle ha till uppgift att försvara USA mot missilanfall är fortfarande aktuellt. Med hjälp av 

ett sådant system skulle andra länders kärnvapen inte längre avskräcka USA och bidra till att 

landet blir en global hegemon. 
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7. LÄNDERNAS UTRIKESPOLITIK 
 

7.1. KINA 
 

För att bättre förstå motiven bakom Kinas utrikespolitik är det bra att känna till hur Kinas syn 

på sig själv ser ut. Man kan sammanfatta kinesernas syn på sitt eget land i fyra punkter. Den 

första punkten innefattar tron att Kineserna är ett stort folk och att Kina är en stor nation. 

Övertygelsen att Kina förtjänar ett bättre öde än vad som hittills varit fallet under modern tid 

är nästa punkt i Kinesernas självbild. Vidare anser också många kineser att Kina borde 

kompenseras av de nationer som tidigare förödmjukat och skadat dem, samt slutligen att Kina 

naturligt innehar en central position i världspolitiken, och borde bli behandlad som den stora 

nation de faktiskt är (Heller, 2003). Det är bland annat dessa fyra punkter som ligger till grund 

för Kinas övergripande mål med utrikespolitiken. Dessa mål inbegriper: 

 

- Att säkra Kinas utrikespolitiska relationer under tiden som den kinesiska ledningen 

fokuserar på ekonomisk utveckling och social stabilitet. 

- Att stärka Kinas regionala och globala makt och inflytande. 

- Att trots vapenembargot som de västliga nationerna lagt på Kina, trygga flödet av 

avancerade vapen och militärteknologier. 

- Att isolera Taiwan internationellt. 

- Att uppmuntra ekonomiskt samarbete som i sin tur hjälper Kinas ekonomiska utveckling. 

- Att lugna Kinas asiatiska grannar och eliminera annan regional oro över Kina, bland annat 

över hur de tänker använda sin nyfunna makt och inflytande (Sutter, 2003).  

 

 

Ett led i Kinas strävan att uppnå det lugn och den stabilitet både inom och utanför landet de så 

högt eftersträvar är deras policy om ”partnership cultivation”. Som namnet på policyn antyder 

innebär den att Kina ska ingå avtal och inleda samarbeten inom olika områden med de andra 

stormakterna. Detta kommer innebära att risken för kritik från dessa länder drastiskt 

reduceras. På så sätt äventyras inte Kinas handel och de utländska investeringarna som 

strömmar in i landet (Heller, 2003). Denna policy är inte minst viktig när det gäller att 

upprätthålla goda, eller åtminstone civiliserade, relationer med USA. Detta ses som speciellt 

viktigt eftersom USA är världens enda supermakt, och har som sådan mycket stor makt och 
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inflytande, vilket skulle kunna innebära stora problem för Kinas strävan efter status quo 

(Deng & Moore, 2004). Exempel på detta, vilket berörts tidigare i uppsatsen, var president Hu 

Jintaos försök att lugna USA genom att poängtera att Kinas framväxt som ekonomisk och 

militär stormakt är fredlig till sin natur.  

 

      På en punkt är dock Kina mycket inflexibla och det handlar om frågan om olika länders 

suveränitet. Med termen suveränitet menas ett lands rätt att själv styra över sina inre 

angelägenheter utan påverkan från någon annan makt. Kina är av den fasta övertygelsen att 

det under inga omständigheter kan uppstå en situation där ett lands suveränitet får kränkas. Ett 

lands suveränitet är alltså enligt kineserna okränkbar. Detta har de senaste fem årtiondena 

utgjort grunden för Kinas diplomati och säkerhetspolitik och fått den lite provocerande 

benämningen ”hyper-suveränitets värden” (Feigenbaum, 2001). Denna inställning till länders 

suveränitet har uppkommit av olika anledningar. Först och främst är det, enligt Kina, ett svar 

på det faktum att världen består av både stora och små länder, där de mindre länderna oftast 

saknar de resurser och den makt som krävs för att hävda sin rätt i internationella 

sammanhang. För att skydda de svaga staternas rättigheter skall därför suveränitetsprincipen i 

alla lägen respekteras. Av Kina anses suveränitetsprincipen också vara ett ovärderligt skydd 

för utvecklingsländerna som behöver lugn och ro för att bana väg för tillväxt (Feigenbaum, 

2001). Det kan heller inte uteslutas att Kinas särskilda geopolitiska situation med Taiwan i 

centrum, påverkat landets position i suveränitetsfrågor. Taiwan har, av huvuddelen av 

världens länder, erkänts vara en del av Folkrepubliken Kina. Genom att hävda alla länders 

okränkbara rätt till suveränitet, innebär det i princip att ett eventuellt amerikanskt försvar av 

Taiwan vid ett kinesiskt angrepp, ses som en kränkning av Kinas suveränitet. Som en naturlig 

följd av detta har Kinas utrikespolitiska tänkande dominerats av territoriellt självförsvar utan 

inblandning i andra länders inre angelägenheter. För att återgå till exemplet gällande Taiwan 

ses en kinesisk militär aktion mot Taiwan som legitim eftersom det är inom kinesiskt 

territorium. Skulle däremot USA komma till Taiwans försvar, är det enligt detta tänkande ett 

brott mot suveränitetsprincipen, eftersom det inte kan klassificeras som ett försvar av 

amerikanskt territorium (Feigenbaum, 2001).  
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7.2. USA 
 

Den amerikanska politiken gentemot Kina har under den senaste trettioårsperioden präglats av 

stor ambivalens. Antingen har Kina målats upp som ett ekonomiskt reformvänligt land med 

stora politiska framsteg och rikt socialt liv, eller så har Kina varit ett land fullt av förtryckare 

och miljöförstörare (Xinbo, 2001). Från 1979 och ett sekel framåt dominerade den mer 

positiva bilden av ett Kina som växte ekonomiskt, samtidigt som de politiska friheterna blev 

allt större. Massakern på den himmelska fridens torg 1989 ändrade allt detta. Efter denna 

tragedi valde USA att betrakta Kina med stor skepsis och tog avstånd från dem 

utrikespolitiskt (Xinbo, 2001). Slutet på det kalla kriget omkring samma tid spelade också en 

roll på så sätt att med Sovjetunionens sammanbrott behövde USA inte längre en strategisk 

allierad i östra Asien för att isolera Sovjet. USA började istället oroa sig för att Kina skulle 

växa sig alltför starkt och hota amerikanska intressen i området (Xinbo, 2001).  

 

      Överhuvudtaget har den amerikanska inställningen till Kina präglats av en stor dos 

inkonsekvens. Ibland har landet hyllats för dess framsteg, men i nästa ögonblick har de 

fördömts av en enig politikerkår i USA för dess brott mot mänskliga rättigheter. USAs 

hållning till Kina har i mångt och mycket varit ett uttryck för en långsiktig amerikansk 

utrikespolitik där man över partigränserna enats om att försöka ha goda relationer med Kina, 

samtidigt som policyn om ett Kinesiskt Taiwan kvarstått. På senare tid har dock tonen från 

USA skärpts gentemot Kina. Röster från bland annat media och kongressen har höjts, som 

varnar för ett Kina som genom deras militära upprustning och ekonomiska framsteg alltmer 

kommit att bli USAs mest betydande utrikespolitiska utmanare (Kissinger, 2005). Den fjärde 

juni 2005 höll USAs försvarsminister Donald Rumsfeld ett uppmärksammat tal i Singapore, 

där han bland annat sade följande: ”Kinas försvarsutgifter är mycket högre än vad Kinesiska 

företrädare har publicerat.”… ”Eftersom ingen nation hotar Kina…varför dessa fortsatt stora 

och ökande vapenköp?” (Elliott, 2005. s.32).  
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Före händelserna den elfte september 2001 sågs Kinas framsteg som speciellt oroande i USAs 

försvarshögkvarter Pentagon. Det som uppfattades som det främsta hotet mot den 

amerikanska nationella säkerheten vid denna tid, var uppkomsten av nya stormakter som 

kunde rubba den rådande maktbalansen. I nordöstra Asien sågs Kinas robusta ekonomiska och 

militära kraftsamling som speciellt oroande med potential att på allvar störa det amerikanska 

inflytandet i området (Xinbo, 2004). Det neokonservativa inslaget i Bushadministrationen 

pekade ut Kina som det enskilt största hotet mot USA före 9/11. Efter elfte september skiftade 

fokus från Kina mot Al Qaeda och sedermera Irak, men i och med att USA avslutar sina 

åtaganden i Irak finns möjligheten, som vi nu också ser tendenser till, att tonen mot Kina 

ytterligare skärps (Xinbo, 2004). Hotfulla kommentarer riktade mot Kina från amerikansk 

media blir också allt vanligare. Till exempel har vissa amerikanska nyhetsankare hävdat att 

Kina inte är ett ”civiliserat” land, som ett svar på den kinesiska inblandningen i en incident 

2001, när ett amerikanskt underrättelseplan rammades av ett kinesiskt stridsflygplan utanför 

Kinas Södra kust. Innan Condoleeza Rice utnämndes till nationell säkerhetsrådgivare uttalade 

även hon sig om att Kina inte är en ”Status Quo makt”, vilket kan ge en liten inblick i hur 

tankegångarna går i den nuvarande amerikanska ledningen (Johnston, 2003).  

 

      Uppfattningen om Kina som ett potentiellt framtida hot mot USAs ställning i världen har, 

som tidigare presenterats i uppsatsen, lett till närmare samarbete med Taiwan som ett försök 

att försäkra sig mot ett allt starkare Kina. Den allmänna uppfattningen runt om i världen är att 

USA numera, genom sin doktrin om förebyggande krig, mycket lättare tar till vapen för att 

oskadliggöra uppfattade hot mot den nationella säkerheten. Denna nya doktrin och de 

aggressivare tongångarna från USA har av naturliga skäl oroat Kina och fått dem att börja 

spekulera över vad som möjligtvis blir nästa mål för USA efter Irak. Står måhända Kina på 

tur? Sammantaget har dock tiden efter 9/11 präglats av ett utökat samarbete mellan Kina och 

USA. På senare tid har dock detta samarbete alltmer kommit att ersättas av mer eller mindre 

förtäckta hot från USAs sida, i och med att Kina uppvisat stora ekonomiska och militära 

framsteg.  
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8. DISKUSSION 
 

Det följande diskussionsavsnittet kommer att försöka klarlägga huruvida ländernas handlande 

i huvudsak präglas av offensiv eller defensiv realism. Diskussionen kommer även behandla 

frågan om hur ländernas framtida relation kan tänkas se ut med tanke på deras tidigare 

agerande, samt relatera detta till Power-Transition theory.     

 

8.1. KINA: DEFENSIV ELLER OFFENSIV REALISM? 
 

 

Kinas ekonomiska strategi som går ut på att bli mer involverad i den internationella ekonomin 

är ett tecken på att landet agerar efter den defensiva realismens principer. Genom att skapa 

ekonomiska band med andra länder, men främst kanske med USA, försöker Kina säkerställa 

den stabilitet och det lugn som krävs för att fortsätta landets ekonomiska expansion. Defensiv 

realism antar att globala interaktioner mellan stater inom olika områden förebygger konflikter, 

eftersom länder med integrerade ekonomier troligtvis inte vill kriga mot varandra. Exempel på 

detta är Kinas stora export av textilprodukter till USA, vilket bland annat gjort ett flertal 

lågpriskedjor i USA beroende av kinesiska produkter. Genom detta blir USA beroende av 

billiga kinesiska varor samtidigt som Kina får tillgång till den enorma amerikanska 

marknaden. Ett annat mer kontroversiellt exempel på ökat ekonomiskt utbyte är det kinesiska 

oljebolaget CNOOCs bud på det amerikanska oljebolaget Unocal. Efter starka reaktioner från 

främst kongressen i USA beslöt CNOOC att dra tillbaka budet. Detta är ännu ett exempel på 

att Kina borde ses som agerande inom den defensiva realismen. Orsaken till att Kina gav efter 

och drog tillbaka budet kan tänkas vara att stater inom defensiv realism vill trygga goda 

relationer med energiexporterande länder, samtidigt som de inte vill växa sig för starka, 

eftersom det skulle kunna provocera fram en maktbalanserande reaktion från andra stater.   
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 Taiwan har, som tidigare nämnts, erkänts tillhöra Kina av i stort sett alla världens länder. 

Eftersom att Kina också anser att Taiwan tillhör dem, vill de av naturliga skäl förebygga och 

förhindra en Taiwanesisk självständighetsförklaring. Att lyckas med detta ses av den 

kinesiska ledningen som mycket viktigt för att behålla den sociala stabiliteten inom landet. 

Denna stabilitet är även grundläggande för att fortsätta de ekonomiska reformerna och den 

robusta tillväxten, samtidigt som det kinesiska kommunistpartiets legitimitet till stora delar 

vilar på landets fortsatta framsteg. Taiwan är även en viktig del i den kinesiska försvarszon 

som har till uppgift att säkra landets gränser från aggressiva nationer. I händelse av en 

Taiwanesisk självständighetsförklaring är det i detta läge mycket som talar för att Kina skulle 

ta till militära åtgärder för att behålla Taiwan. Enligt defensiv realism skall detta ses som ett 

försvar av Kinas territorium och inte som en offensiv krigshandling, eftersom merparten av 

världens länder anser att Taiwan tillhör Kina.  

 

      Ökningen av Kinas försvarsbudget med 17 procent som aviserades 2001, sågs av många 

amerikanska bedömare som ett aggressivt drag. Vad dessa bedömare bortsåg ifrån var att i 

samband med det kinesiska tillkännagivandet hade USA kraftigt ökat sitt militära stöd till 

Taiwan. Bland annat hade amerikanerna för första gången på 20 år gått med på att sälja ubåtar 

till Taiwan. Dessutom har ett lands tillväxt av BNP också en inverkan på dess försvarsutgifter. 

Ökar BNP-tillväxten tenderar försvarsutgifterna också att följa samma trend. Mot bakgrund 

av detta framstår Kinas förstärkning av försvarsanslagen mindre hotfullt och mer i linje med 

en stat agerande efter defensiv realism. Vid en jämförelse mellan USAs och Kinas 

försvarsbudgetar är det fortfarande stor skillnad, där Kinas försvarsbudget endast utgör 

omkring 20 procent av USAs. Kinas militärapparat har enligt officiella kinesiska uppgifter 

som främsta uppgift att se till att avskräcka andra nationer, däribland USA, från att inkräkta 

på den kinesiska försvarszonen i Sydkinesiska havet. Teorin om defensiv realism hävdar att 

ett land vill bygga upp försvaret tills det blir en ”minsta trovärdig avskräckare” för andra 

länder. Att Kina skulle agera i linje med detta stöds av de officiella kinesiska målen med 

försvarspolitiken, samt det faktum att USAs försvarsbudget är 80 procent större än Kinas. 

Ytterligare något som talar för att Kina agerar efter defensiv realism är de militärövningar 

som regelbundet hålls mellan Taiwan och Kinas fastland. I dessa övas bland annat hur den 

kinesiska flottan intar närliggande taiwanesiska öar, samtidigt som de försvarar sig mot 

angrepp från hangarfartyg. Taiwan äger inga hangarfartyg, vilket gör att de underförstått antas 

vara amerikanska. Detta visar relativt tydligt på att Kina endast skulle konfrontera USA  
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militärt om amerikanska styrkor hamnade innanför landets defensiva zon. I kärnvapenfrågan 

har Kina en policy som säger att landet inte kommer att vara den som använder dem först, 

såvida inte det gäller något av de territorier som anses tillhöra Kina. Enligt no-first use 

policyn kan kärnvapen endast användas i defensivt syfte, vilket stämmer bra med den 

defensiva realismens beskrivning av hur en sådan stat agerar när den bygger upp ett ”minsta 

trovärdigt försvar”. Teorin om defensiv realism säger också att länder agerande inom denna 

teori, har en klar och tydlig utrikespolitik, som exakt beskriver hur landet reagerar i olika 

situationer. Detta kan bland annat urskiljas i Kinas tydlighet rörande landets reaktion vid en 

eventuell självständighetsförklaring från Taiwan.  

 

      Kinas utrikespolitiska agerande har till stora delar präglats av en vilja att stärka landets 

utrikespolitiska relationer och främja samarbetet med olika länder. Tanken bakom detta 

verkar vara en medveten strategi att öka landets globala interaktioner för att genom detta 

säkra lugnet som behövs i Kinas moderniseringsprocess. Handelsöverskottet på 162 miljarder 

dollar som Kina för närvarande upprätthåller med USA är ett tecken på den omfattning de 

båda ländernas ekonomier är beroende av varandra. Trots högljudda klagomål över Kinas 

valutapolitik, som anses ligga bakom detta överskott, är det trots allt så att USA behöver 

billiga textilimporter för att hålla konsumentpriserna nere, samtidigt som Kina i sin tur får 

tillgång till den stora amerikanska marknaden. Kina verkar också vara väldigt intresserade av 

att lugna sina asiatiska grannar och USA, gällande landets snabba expansion. Uttalandet av 

President Hu Jintao om att Kinas framväxt är fredlig till sin natur understryker viljan att 

bevara stabiliteten och det status quo som är så viktigt för Kinas fortsatta framsteg. Allt detta 

pekar på en medveten kinesisk strategi som går ut på att göra USA mer beroende av Kina i 

syfte att trygga stabiliteten, samt landets ställning i det internationella systemet. Denna 

strategi ligger helt i linje med defensiv realism som säger att globala interaktioner motverkar 

anarkin i det internationella systemet och i sin tur främjar lugnet och stabiliteten, vilket är 

exakt vad Kina vill uppnå. Kinas starka betoning av att respektera suveränitetsprincipen 

stödjer också påståendet att Kina handlar enligt defensiv realism. Kina anser att ett lands 

suveränitet i alla lägen är okränkbar, vilket ses som ett viktigt skydd för svaga länder, samt 

länder som befinner sig i ett utvecklingsskede. Kina är definitivt ett land i ett 

utvecklingsskede, samtidigt som de har Taiwan-frågan hängande över sig, vilket gör att de till 

varje pris vill undvika inblandning i vad som ses som deras inre angelägenheter. Det tycks 

som att Kina genom deras starka betoning av suveränitetsprincipen vill behålla sin position i 
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det internationella systemet och skapa det lugn de eftersträvar. Även detta beskrivs som ett 

utmärkande drag för en stat inom defensiv realism.  

 

      Detta kapitel har presenterat stöd för att Kina är en stat som agerar efter principer i 

överensstämmelse med den defensiva realismen. Trots att de skäl som här framförts starkt 

talar för att Kinas handlande faller inom ramen för defensiv realism, kan det inte uteslutas att 

det trots allt finns fakta som motsäger detta. Om inte helheten tas hänsyn till och bakgrunden 

är okänd, är det till exempel möjligt att tolka Kinas ökning av försvarsanslagen 2001 som ett 

agerande i linje med offensiv realism. Det som dock främst fokuserats på i uppsatsen har varit 

de övergripande tendenserna och huvuddragen i de olika delarna av Kinas politik. Därför kan 

det inte uteslutas att det finns omständigheter, som det ovanstående exemplet, som till viss del 

motsäger Kinas position inom den defensiva realismen.  

 

8.2. USA: OFFENSIV REALISM? 
 

Enligt offensiv realism ser stormakter snabbt växande nationer som potentiella hot. Kinas 

ekonomiska och militära expansion har i USA föranlett åtgärder som antyder att Kina ses som 

ett hot mot USAs nationella intressen. Som exempel på detta kan nämnas problemet med 

USAs enorma handelsunderskott gentemot Kina. Detta har lett till att President Bush försökt 

sätta press på Kina att skriva ned värdet på sin valuta, som amerikanerna anser vara starkt 

övervärderad och därför bidra till obalansen i handeln. Ett besläktat ämne är frågan om Kinas 

stora textilexport till USA som beskylls vara orsaken till krisen i den amerikanska 

textilindustrin. För att råda bot på detta problem införde USA textilkvoter på vissa kinesiska 

textiler i syfte att skydda den inhemska industrin. Ett annat mycket uppmärksammat fall av, i 

amerikanska ögon, kinesisk expansionism, var när kinesiska CNOOC lade ett bud på 

amerikanska Unocal. Kineserna motiverade affären endast av ekonomiska skäl, vilket USA 

starkt misstrodde. Det hela slutade med en rad aggressiva uttalanden från USAs sida, 

samtidigt som den amerikanska kongressen utövade starka påtryckningar mot Kina, vilket till 

slut fick CNOOC att dra tillbaka budet. Mot bakgrund av världens minskande oljeresurser ser 

USA Kinas agerande i denna fråga som ett hot mot landets nationella säkerhet på lång sikt. I 

nuläget importerar Kina omkring 3 miljoner fat olja om dagen, men den siffran är beräknad 

att öka till 9 miljoner fat om dagen inom en tjugoårsperiod. Med tanke på de siffrorna och de 

allt mindre globala oljereserverna kommer troligtvis oljekonkurrensen skärpas betydligt i 
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framtiden, och det är mot denna bakgrund man bör se USAs agerande i denna fråga. Den 

offensiva realismen antar även att stormakter vill behålla den rådande maktbalansen och 

förhindra att regionala hegemoner uppkommer som kan utmana stormaktens inflytande i det 

aktuella området. Dessa tankegångar kan anas i USAs närmande med Taiwan. År 2001 beslöt 

USA att öka vapenexporten till Taiwan, samtidigt som de inledde ett mycket närmare militärt 

samarbete än de någonsin haft. Försvarsexperter skickades bland annat från USA för att 

medverka i militärövningar och ge goda råd. USA valde också att häva ett tjugoårigt stopp på 

export av ubåtar till Taiwan. Det som är intressant i sammanhanget är att vid ungefär samma 

tid hade Kina offentliggjort sitt ökade anslag till försvaret. Onekligen verkar det som att USAs 

närmande till Taiwan är ett direkt svar på Kinas förstärkning av den militära kapaciteten. Det 

är mycket troligt att denna reaktion på Kinas uppgradering av sitt försvar är ett försök att 

förhindra Kinas förvandling till regional hegemon i Nordöstra Asien. Faktum är att Taiwan 

inte alls är i närheten av USA geografiskt, vilket ger intrycket av att det handlar om ett 

aggressivt motdrag för att bibehålla maktbalansen till USAs fördel. Stater inom offensiv 

realism agerar misstänksamt och ser en stats vinst som en förlust för den egna staten, vilket 

verkar vara fallet med det amerikanska försvarsstödet till Taiwan.  

 

     USAs försvarsbudget är överlägset störst i hela världen. Omkring 500 miljarder dollar 

spenderas årligen, jämfört med bland andra Kina som lägger ner omkring 70 miljarder dollar 

på sitt försvar varje år. Ändå tros Kina vara det land i världen som spenderar näst mest pengar 

på sitt försvar, vilket ger en liten inblick i hur det militära maktförhållandet i världen ser ut. 

Enligt offensiv realism ger det internationella systemets beskaffenhet stater fördelar av att öka 

sin makt i förhållande till andra stater, där ett exempel på detta kan vara en ökning av 

försvarsanslagen gentemot andra länder. Vidare anser offensiva realister att det bästa sättet att 

få säkerhet är att maximera sin makt i förhållande till andra stater. USAs förödande militära 

överlägsenhet jämfört med deras närmaste konkurrenter talar egentligen sitt tydliga språk när 

det gäller om USA är ett land som verkar inom offensiv realism. Deras enorma 

försvarssatsningar är ett bra exempel på en stat som anser att den enda vägen till säkerhet 

ligger i att bygga upp ett så pass starkt försvar att inga andra länder ens kommer i närheten.  

Att överlevnad i dagens anarkistiska internationella system kräver aggressivt beteende är alla 

offensiva realister överens om. Detta verkar också Bushadministrationen vara ense om med 

tanke på det ökade stödet till Taiwan, den skärpta tonen mot Kina, samt förslaget att bygga 

upp ett nationellt missilförsvar. Just detta nationella missilförsvar har som uppgift att göra det 

omöjligt för missiler att nå USA, vilket i sin tur skulle göra landet osårbart för 
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kärnvapenangrepp. I och med att Kinas och andra länders kärnvapen inte längre kan utgöra 

hot mot USA, skulle det innebära att en global hegemon uppstått, vilket enligt offensiv 

realism är alla staters slutgiltiga mål.  

 

       I den allmänna utrikespolitiken har USA gett väldigt varierande budskap till Kina. Ibland 

karakteriseras landet som en fredlig handelsnation, men vid andra tillfällen får Kina utstå 

förtäckta hot samtidigt som de beskrivs som icke-civiliserade. En aspekt av utrikespolitiken 

hos stater inom den offensiva realismen är att dialogen med andra länder präglas av 

aggressiva budskap och oklara intentioner, vilket skapar osäkerhet och oro. Detta kan kännas 

igen i USAs ofta motsägelsefulla dialog med Kina. Som tidigare nämnts när det gäller Kinas 

position som en stat inom defensiv realism, finns det självklart fakta som talar emot USAs 

ställning som en offensiv realist. Det som fokuserats på i denna uppsats är de stora dragen 

inom de olika områden som valts att studeras, vilka i författarens ögon talar för att USA 

handlar enligt de ramar som kännetecknar en stat inom offensiv realism.  

 

8.3. LÄNDERNAS FRAMTIDA RELATION? 
 

Hur kommer Kinas och USAs relation att utvecklas den kommande tjugoårsperioden med 

tanke på att USA agerar som en typisk nation inom offensiv realism, och Kina inom den 

defensiva realismen? Kommer Kina att på allvar kunna konkurrera med USA militärt och 

ekonomiskt inom tjugo år?  

 

      På det ekonomiska området försöker Kina knyta till sig nya handelspartners och skapa nya 

handelsvägar för att göra sig mindre sårbara internationellt och få den stabilitet som krävs för 

att öka tillväxten. Att integrera sig i världsekonomin på detta sätt är ett medvetet val, vilket 

kineserna troligtvis kommer att fortsätta med, speciellt med tanke på hur framgångsrik denna  

strategi visat sig vara. Det finns heller ingen anledning att tro att Kinas redan nu mycket 

omfattande ekonomiska band med USA kommer att bli svagare. USA ser Kina som ett 

potentiellt hot, och för att minimera risken för konflikt väljer därför Kina att så långt det är 

möjligt göra länderna ömsesidigt beroende av varandra. Enligt Power-Transition theory kan 

den dominerande staten även innebära ekonomiska fördelar för en utmanare som Kina. 

Exempelvis får Kina avsättning för sin enorma textilproduktion på den amerikanska 

marknaden, vilket utnyttjas till fullo från kinesiskt håll. Som den offensiva realist USA är så 
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ses varje framsteg för Kina som en förlust för den egna staten. Därför är det enligt författaren 

under den närmaste tjugoårsperioden troligt att USA kommer att fortsätta upprätta 

handelsbarriärer av olika slag i ett försök att sakta ner den kinesiska tillväxten. Den fråga som 

dock har potential att ha störst inverkan på de ekonomiska relationerna mellan länderna är 

frågan om världens minskande oljereserver och den ökande konkurrensen detta medför. Enligt 

beräkningar kommer Kinas behov av oljeimport år 2025 att uppgå till 9 miljoner fat per dag. 

Detta är en tredubbling jämfört med dagens behov och en direkt följd av den enorma 

kinesiska industriella tillväxten. Kinas exploderande oljebehov och USAs fortsatt 

världsledande oljekonsumtion, tillsammans med minskande globala oljeresurser, är en 

ekvation som blir svår att få ihop. Här finns potential för en verklig konflikt länderna emellan 

om USA skulle agera så att Kina får problem att tillgodose landets oljebehov. Ett sådant 

handlande från USAs sida är inte alls otroligt med tanke på deras inriktning mot offensiv 

realism.  

 

      Enligt Power-Transition theory kan Kina i nuläget klassificeras som en mäktig och nöjd 

utmanare till USAs globala dominans. Tillväxten i landet slår ständigt nya rekord och lugn 

och stabilitet råder för det mesta både inom landet och i relationerna med Kinas utländska 

samarbetspartners. Skulle dock USA orsaka problem för Kina genom att minska deras tillgång 

till olja, finns möjligheten att Kina övergår till att bli en mäktig och missnöjd utmanare. En 

mäktig och missnöjd utmanare är enligt Power-Transition theory den utmanare som utgör 

största hotet mot den dominerande makten, vilket i detta fall är USA. En allvarligare konflikt 

kan i ett sådant läge inte uteslutas.  

 

      Inom den närmaste tjugoårsperioden är dock det troligaste scenariot att USA fortsätter på 

den inslagna vägen, som på olika sätt innebär att de försöker hindra att Kina växer sig alltför 

starkt ekonomiskt. Den ekonomiska interdependensen lägger mest troligt band på USA och 

gör att landet inte kommer att söka en större konflikt med Kina. Detta på grund av att 

förlusterna med en sådan sammandrabbning skulle vida överstiga de potentiella vinsterna. I 

slutet av den kommande tjugoårsperioden finns det dock möjlighet att konkurrensen om oljan 

ändrat förutsättningarna så pass mycket att en annan analys blir möjlig. När det gäller Taiwan 

ser det ut som att en sammanstötning mellan USA och Kina på grund av en taiwanesisk 

självständighetsförklaring och/eller en kinesisk attack på ön inte är speciellt trolig inom de 

närmaste tjugo åren. De båda länderna har alltför mycket att förlora på en konflikt, vilket är 

precis den situation Kina velat uppnå med sin ekonomiska integrationsstrategi. Ett varningens 
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finger måste dock höjas utifall USA i framtiden uppfattar det som att Kina håller på att vinna 

dragkampen om oljan. Med tanke på att USA agerar som en offensiv realist, kan ett scenario 

där USA uppmuntrar Taiwan att söka självständighet inte uteslutas. Detta skulle i sin tur dra 

in Kina i en konflikt som de har mycket små möjligheter att gå segrande ur. Denna eventuella 

situation skulle dock ligga i tidsperioden bortom den närmaste tjugoårsperioden. Om Kinas 

ekonomi fortsätter redovisa samma imponerande tillväxt som tidigare är det troligt att Kinas 

militär också kommer att växa i samma takt. Detta innebär att Kina kommer närma sig USAs 

militära styrka under den kommande tjugoårsperioden. Just nu är Kinas försvarsbudget endast 

omkring tjugo procent av USAs, vilket gör att det kommer att ta en betydligt längre tid än 

tjugo år att komma ikapp. En stark ekonomi är dock grundförutsättningen för Kinas fortsatta 

försvarsexpansion. Som tidigare nämnts kommer den ökande oljekonkurrensen vara ett viktigt 

problem att lösa för att Kinas ekonomi ska fortsätta blomstra. Om USA uppfattar det som att 

Kina närmar sig alltför snabbt finns det en risk att USA på olika sätt försöker hindra 

oljetillförseln till Kina för att bromsa ekonomin, som i sin tur påverkar de militära 

satsningarna negativt. Power-Transition theory säger att ju snabbare och närmare en utmanare 

kommer den dominerande makten, desto troligare blir en konflikt mellan de båda. Detta skulle 

stödja resonemanget att om Kina kom alltför nära när det gäller militär kapacitet, skulle USA 

på olika sätt agera för att öka avståndet igen. Detta eventuella handlande skulle också stödjas 

av det faktum att USA är en offensiv realist, som uppfattar framsteg i andra länder som en 

förlust för det egna landet. Det finns dock frågetecken huruvida Kina vill utmana USA i fråga 

om militär styrka. Defensiv realism grundar sitt resonemang på att stater vill behålla sin 

position i det internationella systemet. Om Kina alltför snabbt minskar det amerikanska 

militära försprånget kan det verka provocerande mot USA och därmed riskera en amerikansk 

reaktion med potentialen att rubba status quo. Kinas tidigare agerande ger signaler om att en 

provokation mot USA inte är speciellt trolig. 
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De närmaste tjugo åren kommer USA troligtvis förstärka sina försvarsställningar i Nordöstra 

Asien om Kina fortsätter sina ekonomiska och militära framsteg. Banden med Taiwan stärks 

möjligtvis ännu mer för att balansera Kina och bibehålla maktbalansen till USAs fördel. 

Enligt offensiv realism kräver överlevnad aggressivt beteende, vilket skulle antyda att en ännu 

större försvarsintegration med Taiwan är på gång. Ett annat övergripande mål för en offensiv 

realist är global hegemoni. Ett nationellt missilförsvar har potentialen att göra USA omöjligt 

att attackera med kärnvapenmissiler, vilket skulle innebära att USAs försvarsförsprång 

gentemot Kina blev permanent. Det är alltså troligt att USA fortsätter planera för ett sådant 

försvar under den kommande tjugoårsperioden.  

 

      Som den defensiva realist de är kommer Kina fortsätta träffa handelsavtal och samarbeta i 

internationella organisationer för att få det lugn och den stabilitet som krävs för fortsatt 

tillväxt. Mot bakgrund av deras tidigare agerande finns det också lite som tyder på att Kina 

kommer att handskas med USA annorlunda än de gjort tidigare. Kina kommer troligtvis att 

fortsätta försöka hålla en låg profil och inte provocera fram amerikanska åtgärder som kan 

skada ländernas sköra relation, och i slutändan också Kinas ekonomi.  
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9. SLUTSATSER 
 

Denna uppsats hade som huvudsyfte att försöka besvara frågan huruvida Kina på allvar 

kommer att kunna konkurrera med USA på det ekonomiska och militära området inom en 

tjugoårsperiod. För att besvara denna fråga analyserades de båda ländernas agerande inom 

fyra områden i ett försök att utröna om länderna agerar efter offensiv eller defensiv realism.  

Huvudteorierna som användes för att uppfylla syftet med uppsatsen var offensiv och defensiv 

realism. Dessa valdes som instrument för att förstå ländernas nuvarande agerande gentemot 

varandra, men samtidigt också för att kunna säga något om deras framtida relation. Delar av 

Power-Transition theory har också använts för att förutspå Kina och USAs fortsatta relation. 

Det som möjligtvis skulle kunna göra uppsatsens slutsatser mindre tillförlitliga är om Kina 

eller USA plötsligt skulle ändra sin inriktning på utrikespolitiken. Om till exempel Kina inte 

längre skulle agera efter defensiv realism har uppsatsens framtida förutsägelser mindre värde. 

Att detta skulle inträffa anses dock inte som speciellt troligt med tanke på den framgång Kina 

haft med den nuvarande politiken. Det som uppsatsen kommit fram till rörande dess 

huvudfråga är att Kina inom en tjugoårsperiod inte kommer att nå upp till den ekonomiska 

och militära styrkan som krävs för att konkurrera med USA. Orsakerna till detta är flera. Till 

att börja med är USAs försprång för stort. USAs försvarsbudget är för närvarande 80 procent 

större än Kinas, samtidigt som Kinas ekonomi endast är en sjundedel av Amerikas. Det finns 

heller inga garantier för att Kina verkligen vill hinna ikapp USA inom den närmaste tiden. 

Kinas agerande tyder på en vilja att undvika provokationer mot USA, vilket kan föranleda 

amerikanska åtgärder som skadar Kinas behov av lugn och stabilitet. Även om viljan och 

kapaciteten hos Kina funnits för en maktkamp med USA de närmaste tjugo åren hade 

troligtvis USA inte heller tillåtit Kina att närma sig nog mycket. Efter de närmaste tjugo åren 

finns dock ett stort potentiellt problem länderna emellan, nämligen konkurrensen om oljan i 

en värld med minskande oljereserver. I Kinas fall är oljan en av hörnstenarna för en fortsatt 

industriell och ekonomisk tillväxt. En stabil och växande ekonomi är i sin tur en förutsättning 

för möjligheten att öka försvarsutgifterna för att någon gång i framtiden eventuellt ta upp 

kampen med USA på allvar. Denna framtida oljekonkurrens och dess globala verkningar 

torde vara ett intressant ämne för fortsatt forskning. I nuläget tycks det dock med stöd av vad 

denna uppsats kommit fram till inte finnas trovärdiga fakta som talar för att Kina kommer att 

kunna konkurrera ekonomiskt och militärt med USA inom de närmaste tjugo åren.    
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