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Sammanfattning
Det dröjde 32 år från det att Folkrepubliken Kina blev permanent medlem i FN:s
säkerhetsråd till dess att landet kontinuerligt deltog med militära förband inom ramen för
FN:s fredsbevarande insatser. Kinas plötsliga och fortsatt ökande engagemang för FNinsatser väcker frågan om bevekelsegrunderna för detta paradigmskifte. Med utgångspunkt
i Kinas ekonomiska och militära utveckling samt landets internationella relationer, syftar
studien till att förstå Kinas ökande deltagande i FN:s fredsbevarande insatser. Kinas
ökande internationella engagemang talar för att möten mellan svensk och kinesisk militär
personal kommer att öka. Studien är därför relevant och kan utgöra en kunskapskälla för
Försvarsmaktens officerare, som i kommande tjänsteutövning ska interagera med kinesisk
militär personal inom ramen för internationella insatser.
Studiens slutsatser är: (1) Kina strävar efter att balansera de negativa internationella
effekter som landets politiska system innebär genom ett målmedvetet arbete för
internationell normförskjutning. Det innebär att förändra såväl den internationella bilden
av Kina, som Kinas verkliga internationella förutsättningar. (2) Bevekelsegrunderna för de
ökande kinesiska FN-insatserna kan förstås först genom att placera insatserna i en
internationell kontext med kinesiska utgångspunkter. FN-insatserna utgör där en medveten
och kostnadseffektiv åtgärd i Kinas strävan efter internationell normförskjutning och
multipolaritet. Insatserna leder till ett ökat diplomatiskt handlingsutrymme vilket kan
användas för såväl ekonomiska som militära syften. (3) Det finns idag inga tecken på att
nuvarande trend avseende Kinas engagemang för FN:s fredsbevarande insatser avtar.

Abstract
Since the People’s Republic of China became a permanent member of the United Nations
Security Council (UNSC), it took 32 years until continuously participating with troops
within a UN peacekeeping operation. The sudden and increasing peacekeepingcommitment raises questions of motives. Based on China’s economic and military
development and its international relations, this study aims at understanding China’s
increasing participation in UN peacekeeping operations. China’s increasing involvement in
UN peacekeeping operations implies that meetings between Swedish and Chinese military
personnel will increase. This study is therefore relevant and may constitute a source of
knowledge for personnel of the Swedish Armed Forces who will interact with Chinese
military personnel within international peacekeeping operations.
Conclusions: (1) China strives to balance the negative international impacts of the
country’s political system through a focused effort for shifting international norms. This
means changing both the international image of China as well as changing China’s
international conditions. (2) The motive for increasing Chinese UN efforts can be
understood by placing these in an international context with Chinese perspective. The UN
efforts constitute a focused and cost-effective step in China’s pursuit of shifting
international norms towards multipolarity. The efforts lead to increased diplomatic
capability, which can be used for both economic and military purposes. (3) There are
currently no indications that the current trend of China’s commitment to UN peacekeeping
operations is diminishing.
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Prolog
I utkanten av orten Zwedru, Liberia har ett kinesiskt ingenjör- och
sjukhuskompani grupperat. Grupperingen är synnerligen väl inrättad
och inramad med vita kantstenar. Temperaturen är ca 40 grader och ett
svenskt mekaniserat kompani passerar den kinesiska grupperingen. De
svenska soldaterna har en hög moral men är slitna och smutsiga efter ca
70 mils patrullering i stridsfordon och bandvagnar. Kontrasten till de
prydliga kinesiska förbanden är stark.
Den strama kinesiske infartsposten är utrustad med blå hjälm. Hjälmens
färg och Förenta nationernas (FN) emblem på uniformsärmen är de
enda yttre tecken som verkar förena de svenska och kinesiska soldaterna.
Liberias 14 år långa inbördeskrig är sedan knappt ett år slut, och FN har
vid tiden etablerat världens största fredsbevarande insats i landet med en
total ram på ca 15 000 soldater. FN-insatsen i Liberia inleddes 2003 –
samma år som Kina för första gången sedan millennieskiftet deltog med
trupp i FN:s fredsbevarande insatser. Sverige har som jämförelse
deltagit i FN:s fredsbevarande insatser sedan 1956.
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
Kina är en nation med lång historia och kan sägas utgöra en av världens stora
civilisationer. De flesta människor i Sverige kan sannolikt nämna flera kinesiska
företeelser med lång tradition – den kinesiska muren, de kejserliga dynastierna, papperets
tillkomst och umbäranden under andra världskriget. Folkrepubliken Kina är emellertid i ett
historiskt sammanhang en modern företeelse då staten i sin nuvarande form bildades 1949
till följd av ett inbördeskrig. Länge behöll den förlorande sidan i inbördeskriget Kinas plats
i FN:s säkerhetsråd och det dröjde fram till 1971 innan Folkrepubliken Kina övertog denna
plats (Hellström, 2009).
Det år Folkrepubliken Kina blev permanent medlem i FN:s säkerhetsråd hade Sverige
redan deltagit i flera av FN:s fredsbevarande insatser, innehaft posten som
generalsekreterare genom Dag Hammarskjöld och haft en ständig representation i FN
sedan 1946. Mot bakgrund av organisationens bildande året innan får Sverige anses ha en
lång tradition av FN-arbete. Det dröjde emellertid 32 år från det att Folkrepubliken Kina
blev permanent medlem i FN:s säkerhetsråd till dess att landet kontinuerligt började delta
med militära förband inom ramen för FN:s fredsbevarande insatser (International Peace
Institute, 2018). Ett litet land som Sverige har alltså haft en lång tradition av deltagande i
FN- insatser medan ett stort land som Kina har en relativt kort erfarenhet. För närvarande
pågår dock en tydlig ökning av det kinesiska engagemanget för FN:s fredsbevarande
insatser.
Bevekelsegrunderna för staters deltagande i FN-insatser ser sannolikt olika ut från fall till
fall. Den pågående kinesiska förändringen är påtaglig och något som kan betecknas som ett
paradigmskifte i kinesisk FN-politik. Därmed är de kinesiska FN-insatserna intressanta att
undersöka och leder fram till en inledande forskningsfråga:
Hur har Kinas deltagande i FN:s fredsbevarande insatser utvecklats över tid?
Kina är emellertid en stat i förändring inte enbart avseende sitt ökande deltagande i FN:s
fredsbevarande insatser utan även på flera andra områden, framför allt sin ekonomiska
tillväxt. Denna är till stor del en följd av ett sedan slutet av 1970-talet mer öppet Kina, en
mer öppen inställning till omvärlden. 1978 infördes en s.k. ”Open Door”- policy vilket
bland annat har inneburit en successiv och global integrering av den kinesiska ekonomin.
Ett exempel på denna förändring är att Kina sedan ca 20 år tillbaka tillåter privata företag
och att man sedan 2001 är medlem i World Trade Organization (WTO). Förändringen
motiveras av, och betecknas internt som, socialism med kinesiska förtecken. (Lerais, et al.,
2007)
Kinas markanta ekonomiska utveckling går inte att bortse från i en studie av denna
karaktär då den potentiellt kan ha en inverkan på det ökande deltagandet i FN:s
fredsbevarande insatser.
Hur har Kinas ekonomiska utveckling varit under perioden man deltagit i FN:s
fredsbevarande insatser?
De kinesiska FN-insatserna har genomförts med såväl poliser som militära förband varför
utvecklingen av Kinas militära förmåga även är av intresse för studien. Sedan mitten av
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1980-talet arbetar Kina med reformering av sin militära förmåga (Genevaz, 2015). Likt
flera andra stater har Kina sedan ett par decennier tillbaka militärt utvecklats i riktning mot
en mindre men mer kvalitativ numerär (Lerais, et al., 2007). I Kinas fall har de politiska
satsningarna på militär förmåga dock inneburit att de militära utgifterna stigit relativt
kraftigt. Kina är nu det land i världen som, mätt i andel av bruttonationalprodukt (BNP),
satsar mest pengar på militära styrkor (SIPRI, 2017).
En allmän upprustning av materiel och en generell minskning av personella resurser har i
den senaste femårsplanen inneburit att People’s Liberation Army (PLA) består av ca 2
miljoner aktiva. Som en del i reformeringen har Kina även infört akademisk utbildning av
militär personal genom inrättande av National Defence University i syfte att uppnå ökad
kvalité i den högre utbildningen för officerare. (Genevaz, 2015)
Ur ett ledningsperspektiv har PLA successivt decentraliserats till militära regioner,
samtidigt som kontrollen av den högre PLA-ledningen dock knutits närmare det
kommunistiska partiet (Lerais, et al., 2007). De militära regionerna har olika typer av
utmaningar och/eller hot att hantera. Möjligen är den största av dessa utmaningar i
provinsen Xinjiang där det ofta uppstår inre konflikter och där Turkistan Islamic Group är
verksamt som terrorgrupp (Genevaz, 2015).
Kina har också inlett en internationell närvaro med PLA (främst flottan), om än fortfarande
i relativt liten skala i Afrika, Medelhavet och regionalt i Asien (Makocki & Popescu,
2016). Sedan början av 2000-talet deltar PLA även kontinuerligt i FN:s fredsbevarande
insatser (International Peace Institute, 2018). Den militära utvecklingen i Kina går
följaktligen relativt snabbt och är av intresse för studien.
Hur har Kinas militära utveckling varit under perioden man deltagit i FN:s
fredsbevarande insatser?
Kortfattat beskrivs ovan hur Kina utvecklas och förändras, detta såväl ekonomiskt som
militärt samt att utvecklingen sker i en internationell kontext. Den kinesiska synen på
omvärlden och landets politiska utveckling internt och externt är därmed också relevant för
denna studie. Den successiva ökningen av Kinas deltagande i FN-insatser kan som tidigare
nämnts betraktas som ett paradigmskifte i kinesisk FN-politik. Detta då landet fram till
1981 inte ens deltog i omröstningar avseende fredsbevarande insatser (Hellström, 2009).
Motivet att avstå omröstningarna var bland annat en traditionellt kinesisk strikt syn på
såväl suveränitetsbegreppet som på icke-inblandningsprincipen i andra staters interna
angelägenheter (Hellström, 2009). Dessa grundvärderingar framgår bland annat av de s.k.
fem pelarna vilka kinesisk utrikespolitik fortfarande vilar på (China Ministry of Foreign
Affairs, 2014):






Ömsesidig respekt för varandras territoriella respekt och suveränitet
Ömsesidig icke-aggression
Ömsesidig icke-inblandning i interna angelägenheter
Jämlikt samarbete för ömsesidiga vinster
Ömsesidig fredlig samvaro

Kinas politiska utveckling karaktäriseras dock främst av kommunistpartiets centrala och
dominerande roll. Statsbildningen är uppbyggd på kommunistpartiet vilket genomsyrar
hela det kinesiska samhället (Lerais, et al., 2007). Ett exempel på detta är att PLA inte
lyder under staten Kina, utan under det kinesiska kommunistpartiet (Genevaz, 2015), vilket
Sida 7 av 67

är mycket ovanligt i det övriga internationella samfundet. Sedan slutet av 1970-talet har
dock Kina fortsatt på inslagen väg i riktning mot mer öppenhet ur vissa aspekter, men
fortsatt med mycket stark censur och bristande pressfrihet. Det främsta politiska målet i
Kina är alltjämt kommunistpartiets överlevnad (Atanassova-Cornelis, et al., 2017). Kinas
syn på omvärlden framgår bland annat av landets militära strategi från år 2015:
“The force for world peace are on the rise, so are the factors against war. In the
foreseeable future, a world war is unlikely, and the international situation is
expected to remain generally peaceful. There are, however, new threats from
hegemonism, power politics and neo-interventionism. International competition for
the redistribution of power, rights and interests is tending to intensify. Terrorist
activities are growing increasingly worrisome.” (The Information office of the State
Councile, 2015, p. 2).

Citatet beskriver en oro för framväxande hegemonier i världen. Denna oro bör förstås mot
bakgrund av Xi Jinpings uttalande om Kinas vision för år 2050 i samband med
kommunistpartiets 19:e kongress den 18 okt 2017 ”China has become a global leader in
terms of composite national strength and international influence” (Xinhua, 2017 cited in
China Daily, 2017). En rimlig tolkning av uttalandet innebär att Kinas målsättning är att
åter bli en supermakt. Oron för framväxande hegemonier bör även betraktas mot bakgrund
av president Xi Jinpings ökade kontroll över såväl PLA som över det kinesiska
kommunistpartiet (Hornschild & Pejsova, 2016).
Som en del i den kinesiska förändringen har även den interna akademiska debatten inom
området internationella relationer förändrats i Kina. Debatten har handlat om vilket
teoretiskt perspektiv Kina har som utgångspunkt i sina internationella relationer (Liqun,
2010). Yaqing har undersökt detta i en studie och kommit fram till att de kinesiska
vetenskapliga artiklar som publicerats inom området i stort kan delas in i tre perioder
(Yaqing, 2008 cited in Liqun, 2010, pp. 57-58):




Perioden fram till 1990 präglades av marxistiskt inspirerade artiklar.
Perioden 1990 till 2007 präglades av liberalistiska artiklar.
Från 2007 har debatten dominerats av liberalistiska, realistiska och
konstruktivistiska artiklar

Sammanfattningsvis anser Liqun (2010) att den övervägande utvecklingen avseende
kinesisk teoretisk hemvist under hela perioden är liberalistisk. De kinesiska
utgångspunkterna för internationellt samarbete och landets inställning till internationella
organisationer är relevant att undersöka närmare kopplat till Kinas ökande FN-insatser.
Hur har Kinas internationella relationer utvecklats under perioden man deltagit i
FN:s fredsbevarande insatser?
1.2. Tidigare forskning
Tidigare forskning avseende Kinas relation till FN har främst varit fokuserad på
beslutsprocesser och andra företeelser inom ramen för FN:s säkerhetsråd. Det finns även
relativt omfattande forskning om Kinas roll som internationell aktör, såväl inom området
säkerhetspolitik som inom kultur- och näringslivsrelaterad forskning. Någon forskning som
sammanvägt dessa olika faktorer och relaterat dessa till Kinas engagemang inom FN:s
fredsbevarande insatser har emellertid inte identifierats. Totalförsvarets forskningsinstitut
(FOI) publicerade dock 2009 en rapport beställd av Försvarsdepartementet benämnd Blue
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Berets Under the Red Flag, China In the UN Peacekeeping System. Denna rapport
beskriver översiktligt kinesiskt handlande t.o.m. 2008 (Hellström, 2009). Rapporten är
dock deskriptiv till sin karaktär och praktiskt inriktad utan teoretiska perspektiv.
Det relativt plötsliga och fortsatt ökande engagemanget gör det relevant att undersöka hur
det kommer sig att Kina på kort tid tagit relativt stora militära kliv in i FN:s fredsbevarande
insatser. I bakgrunden ovan har några tänkbara forskningsaspekter lyfts fram. Ett annat
skäl till att studien genomförs är att mycket talar för att möten mellan svensk och kinesisk
militär personal i framtiden kommer att öka, inte minst inom ramen för FN-insatser. Då
krävs ökad kunskap och förståelse för Kinas internationella militära engagemang. Studien
kan här utgöra en kunskapskälla för Försvarsmaktens officerare som i kommande
tjänsteutövning ska interagera med kinesisk militär personal, eller delta i stabsberedning av
ärenden anknutna till Kina. Sammanfattningsvis leder bakgrunden ovan i kombination med
avsaknad av relevant tidigare forskning till en avslutande forskningsfråga:
Vilka centrala motiv kan ligga till grund för Kinas ökande deltagande i FN:s
fredsbevarande insatser?
1.3. Syfte
Med utgångspunkt i Kinas ekonomiska och militära utveckling samt landets internationella
relationer, syftar studien till att förstå Kinas ökande deltagande i FN:s fredsbevarande
insatser.
1.4. Centrala begrepp
Fredsbevarande insatser
I studien skall begreppet fredsbevarande insatser förstås som insatser beslutade av FN med
stöd av FN-stadgans kapitel V-VII och där insatserna leds av FN. Följaktligen betraktas
även fredsframtvingande insatser här begreppsmässigt som fredsbevarande insatser.
Internationella relationer
Gränser, nationer, stater, regioner och lokalsamhällen samverkar och motverkar varandra i
ett komplext och i många fall svåröverskådligt nät av relationer. Internationella relationer
skall i den här studien förstås som relationer mellan stater, men också organisationers och
andra aktörers roller i ett globalt perspektiv.
Kina
I denna studie avser begreppet Kina den folkrättsligt erkända staten Folkrepubliken Kina.
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2. Metod
2.1. Val av metod
Ämnet för denna studie är internationella relationer, vilket är en del inom det
samhällsvetenskapliga området. Karaktären på studiens syfte är sådant att några absoluta
svar inte finns men däremot mer eller mindre trovärdiga förklaringar beroende av
tolkningen av empirin. Följaktligen tar denna undersökning vetenskapsteoretisk
utgångspunkt i hermeneutiken.
Studien har genomförts med en induktiv ansats. Det finns huvudsakligen två skäl till detta.
Dels uppfattas tidigare forskning om Kinas konkreta FN-engagemang vara begränsad. Dels
ligger fältet av forskningsfrågor mitt emellan de två centrala teoribildningarna inom
internationella relationer (realism i termer av militära maktmedel, liberalism i termer av
internationellt samarbete). Följaktligen har den induktiva ansatsen bedömts mest lämplig.
Vidare har en kvalitativ metod bedömts lämplig av skäl som bland annat Jacobsen (2017)
tar upp. Hans utgångspunkt är individen, detta kan analogt överföras till stater i det
internationella systemet; sambandet mellan individ (stat) och kontext, en relativt oklar
frågeställning, öppenhet inför oväntade händelser eller resultat, och tolkning av och
förståelse för en given situation (Jacobsen, 2017).
Då frågeställningar om staters motiv i sin natur begränsar tillgången på primärkällor har
studien genomförts som en litteraturstudie huvudsakligen baserad på sekundärdata i
tidsintervallet 2002-2017. Vilka faktorer som inverkar på Kinas handlande har identifierats
genom textanalys av källmaterialet följt av en konceptualisering av inhämtad empiri, som
bidragit till kontextuell förståelse. Teoretiska perspektiv har därefter nyttjats för analys
(förstärka, kontrastera eller problematisera) av konceptualiseringen, fram till en modell
som använts för att uppnå studiens syfte.
2.2. Urval av källmaterial
Vid en inledande sökning på Internet för att finna källmaterial konstaterades att det finns
otroligt mycket material om Kina. En sökning på google.se med sökorden ”kina
internationella relationer” ger ca 118 000 träffar vilket är för omfattande för denna
undersökning. Jacobsen (2017) tar upp olika typer av bortfall i urvalet av kvalitativa källor
vilket kommenteras nedan.
Studiens syfte rör ämnet internationella relationer vilket i sig innebär att allt som händer
inom detta fält inte dokumenteras med hänsyn till relationernas ibland så känsliga karaktär.
Detta kan bero på omständigheter som t.ex. sekretess kring vissa samarbeten eller det
faktum att Kina är ett land med statlig censur. Det är alltså information som inte kunnat
uppfattas i sökandet (bortfall), vilket påverkar urvalet att omfatta öppna källor. Ytterligare
ett bortfall är de källor som inte presenterats på svenska eller engelska, detta relaterat till
språkkunskaper.
Inledningsvis valdes att undersöka vad som finns skrivet om Kinas internationella
relationer av svenska institutioner som Totalförsvarets forskningsinstitut, Utrikespolitiska
institutet m.fl. svenska institutioner uppfattades inte publicera tillräckligt mycket empiriskt
underlag varför nästa nivå, mellanstatliga institutioner, utforskades. Bland annat
Europeiska unionen (EU), FN och North Atlantic Treaty Organization (NATO). De senare
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institutionerna agerar på den internationella arenan varför det är naturligt att dessa använts
som huvudkällor.
Studien baseras på sekundärdata och därför har en hög kvalitet på källmaterialet eftersökts.
I denna bedömning har institutionella källor prioriterats framför personliga, då de
institutionella källorna ansetts ha högre tillförlitlighet. Data har följaktligen inhämtats från
två huvudsakliga källor, Europeiska unionens publikationsbyrå samt International Peace
Institute (IPI).
Undersökningen av dessa gav vid handen att EU har ett omfattande och
ämnesöverskridande material om Kina. Detta finns i stor omfattning översatt till engelska.
Europeiska unionens publikationsbyrå publicerar material från EU:s olika institutioner,
bland annat EU-kommissionen, EU-parlamentet och Europeiska unionens institut för
säkerhetsstudier.
IPI upprätthåller bland annat databaser varifrån data har inhämtats om förekomsten av
fredsbevarande insatser, deras numerär, geografiska regioner m.m. IPI:s databas grundas
på månatligt uppdaterade data från FN. Data har överförts och sammanställts manuellt i
kalkylblad i syfte att såväl underlätta analysen som att kunna presentera data grafiskt.
Vid val av källmaterial har i första hand större sammanfattande analyser av ekonomisk,
militär och utrikespolitisk utveckling prioriterats framför smalare artiklar då analyserna
tenderar att presentera större händelseförlopp vilket har upplevts vara relevant då studien
sträcker sig över 15 år. EU:s källor utgör här basen för studiens empiri.
Avseende rena faktauppgifter, till exempel Kinas militära utveckling, har även andra källor
nyttjats. Dessa har då uppfattats hålla en hög kvalitet och varit samstämmiga med annan
information (sakriktighet och tillförlitlighet) vilket inneburit att dessa använts även om de
förekommit i en i övrigt tendentiös analys.
Sammanfattande kan sägas att urvalsprocessen bidragit till att dels lämpliga huvudkällor
kunnat identifieras, dels slutsatsen kunnat dras att arbetet grundas på tillräcklig mängd
empiriska källor med godtagbar kvalitet både avseende sakriktighet och tillförlitlighet. På
grund av tillgängliga tidsförhållanden har det inom ramen för detta arbete emellertid inte
ansetts möjligt att till fullo utveckla en allomfattande förståelse för Kina inkl. kulturella
och historiska aspekter.
2.3. Källvärdering
I en studie baserad på sekundärdata är källvärdering centralt. Den metod som använts för
värdering av källmaterialet bygger på ”[…] fyra klassiska källkritiska regler med vars
hjälp man kan bedöma sanningshalten i olika påståenden.” (Esaiasson, et al., 2017, p.
288). Reglerna, eller principerna för källkritisk granskning, utgörs av äkthet, oberoende,
samtidighet och tendens och härstammar från historieforskningen.
Äkthet
Att källorna är äkta, det vill säga att de är det de utger sig för att vara är en viktig aspekt på
källkritik. I arbetet med denna studie har detta främst beaktats i samband med att empiri
inhämtats från Internet. Att kontrollera äktheten i form av vem som står bakom en viss
hemsida m.m. är svårt. ”I praktiken är det nästan alltid innehållet som först avslöjar att ett
källmaterial inte är äkta.” (Esaiasson, et al., 2017, p. 291). Källor från Internet har främst
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använts vid inhämtning av officiella kinesiska ståndpunkter eller sakuppgifter, exempelvis
tal av kinesiska företrädare, information om kinesiska FN-förbands sammansättning m.m.
Uppgifterna har så långt som möjligt kontrollerats via flera källor och har inte bedömts
kontroversiella varvid de källor som använts får betraktas som äkta.
Oberoende
Det finns tre centrala aspekter av hur oberoende ett källmaterial är – möjligheterna att
bekräfta innehållet, avståndet mellan upphovsman och innehåll, samt upphovsmannens
grad av oberoende (Esaiasson, et al., 2017). Under arbetet med denna studie har uppgifter
ofta förekommit i flera olika källor vilket talar för att informationen har en hög grad av
riktighet. Avståndet mellan upphovsman och innehåll är generellt stort, men det beror på
ämnets karaktär och omöjligheten för forskare och analytiker att vara verkligt ”nära”
innehållet då detta ofta består av storheter som siffror och större skeenden. Av de skälen
har särskild vikt lagts vid att värdera upphovsmännens grad av oberoende i förhållande till
exempelvis politiska och ekonomiska intressen.
Samtidighet
Denna aspekt handlar om risken för minnesfel eller efterhandskonstruktioner om de
skriftliga källorna utarbetats lång tid efter en viss händelse inträffat. I arbetet med studien
har så tillförlitliga källor som möjligt eftersträvats. Av det skälet har tidsaspekten värderats
noggrant. Som exempel kan nämnas att sakuppgifter från tiden kring millennieskiftet i
första hand refereras till från en källa så nära millennieskiftet som möjligt och i andra hand
en så aktuell källa som möjligt o.s.v.
Tendens
Hur tendentiös en källa är har varit relativt svårt att bedöma. Det handlar om i vilken grad
en källa avsiktligt undanhållit relevant information, eller på annat sätt kan betraktas som
partisk till den grad att trovärdigheten i undersökningen kan ifrågasättas. Det tydligaste
exemplet i denna undersökning är officiella kinesiska källor vilka mot bakgrund av Kinas
politiska system inkl. censur m.m. får betraktas som tendentiösa ur perspektivet att de
bedöms företräda den kinesiska statens uppfattning och möjligen undanhållit information
som kan förmedla en negativ bild av Kina. För övriga källor har främst värderats i vilket
syfte källmaterialet upprättats. I vissa fall har syftet varit att ge förslag till politiska
inriktningar och beslut (viss grad av tendens), i andra fall har syftet endast varit att ge
kontextuella beskrivningar (låg grad av tendens). Strävan har varit att så långt som möjligt
använda icke-tendentiöst källmaterial och i de fall material med viss grad av tendens inte
kunnat undvikas har endast inhämtning av faktauppgifter eftersträvats, medan källornas
slutsatser försökt undvikas.
Källgranskning
Studien baseras på fem sorters källmaterial:






Institutionella rapporter (tillgängliga både i tryckt format och på Internet)
Institutionella internetuppgifter (information hämtad från institutioners hemsidor)
Vetenskapliga artiklar (tillgängliga i både tryckt format och på Internet)
Medieuppgifter (tillgängliga på Internet)
Privata internetuppgifter (information hämtad från privata företags hemsidor)

Huvudkällorna till denna studie är de institutionella rapporterna varför värderingen av
dessa kommenteras särskilt nedan. Medieuppgifter kan uppfattas kontroversiella som
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källmaterial till en studie som denna varför även dessa kommenteras särskilt nedan. För en
utförlig värdering av allt källmaterial, se bilaga 2.
Internet
Källorna till denna studie har alla varit tillgängliga via Internet. Under insamlingen av det
empiriska underlaget har hänsyn tagits till att viss information på Internetbaserade källor
kan vara felaktig eller innehålla förvanskad information. Detta har också varit en anledning
att använda oss av i första hand institutionella hemsidor som oftast har ett bättre skydd mot
intrång och högre nivå av assurans för sin information.
Institutionella rapporter
Dessa har generellt bedömts äkta då tydlig avsändare framgår samt att de finns tillgängliga
även i tryckt format. Oberoendet har bedömts godtagbart då publikationerna utgivits av
oberoende institutioner inom främst EU. Flera rapporter beskriver dock i förordet att
texterna är författarnas personliga och inte nödvändigtvis ger uttryck för institutionens ev.
ståndpunkter. Av det skälet har författarna granskats så långt som möjligt för att kunna
värdera deras oberoende. Vissa av källorna, om än utgivna av EU, har kinesiska forskare
som författare, bland annat för att beskriva aktuella kinesiska synsätt inom internationella
relationer. Inom ramen för denna studie betraktas dock sådana källor som tillförlitliga och
kan snarare bidra till ökad förståelse av problemställningen då källorna är utgivna och
därmed granskade av institutionella organ tillhörande EU. De institutionella rapporterna
har generellt uppfattats ha en låg grad av tendentiöst innehåll varför de bedömts
godtagbara som källor i denna studie.
Medieuppgifter
Alla medieuppgifter som refereras är översatta från kinesiska till engelska. Det innebär en
liten risk för förvanskning av den ursprungliga informationen, dock i sådan grad att
källorna likväl bedömts som godtagbara. I det ena fallet används källan för att illustrera ett
pågående skeende vilket det helt enkelt ännu inte finns någon mer trovärdig information
tillgänglig kring, dessutom utgörs källan av en intervju med Kinas högste ledare, Xi
Jinping, som av naturliga skäl får anses ge uttryck för Kinas officiella ståndpunkter. Det
andra fallet utgörs av nyhetsbyrån Xinhua som visserligen är ett medieorgan men starkt
knutet till det kinesiska kommunistpartiet. Av det skälet får även Xinhua anses ge uttryck
för det officiella kinesiska perspektivet. Dessa båda källor är således tendentiösa, men
bedöms godtagbara som källor mot bakgrund av hur informationen använts.
2.4. Analys av källmaterial
Vid studier av källmaterialet har meningsinnehållet med stöd av forskningsfrågorna
analyserats genom en iterativ process omfattande stegen (1) textanalys och dokumentation
(2) kodning och kategorisering (3) konceptualisering.
I stort följer textanalysen därmed såväl Jacobsens (2017) beskrivning av en kvalitativ
analys (a) dokumentera (b) utforska (c) systematisera och kategorisera (d) sammanbinda,
som Bergs ordningsföljd för analys av ett kvalitativt datamaterial (Johannessen & Tufte,
2010).
Textanalys och dokumentation
Källmaterialet har studerats relativt övergripande, där analysen fokuserat på innebörden i
texterna. Källmaterialet är undersökt med utgångspunkt i Kinas ekonomiska och militära
utveckling samt landets internationella relationer. Anteckningar har löpande dokumenterats
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avseende innebörden i aktuella textavsnitt samt dess eventuella relation till annan empiri.
Arbetet har således varit induktivt till sin karaktär och utgått helt från källmaterialet.
Kodning och kategorisering
Initialt studerades källmaterialet översiktligt varvid enstaka faktauppgifter dokumenterades
såsom årtal m.m. i syfte att skapa överblick (helhet). Därefter studerades källmaterialet
ytterligare en gång på djupet varvid nya minnesanteckningar dokumenterades om
företeelser (delar) som mot bakgrund av den första genomläsningen bedömdes som särskilt
intressanta för undersökningen. Arbetet med kodning av källmaterialet har följaktligen
genomförts i linje med den s.k. hermeneutiska spiralen där forskaren rör sig mellan helhet
och delar i syfte att optimera förståelsen för ett problem (Jacobsen, 2017).
Den öppna kodningen genomfördes under ca tre veckor och resulterade i 182 st
minnesanteckningar. Minnesanteckningarna systematiserades och klustrades därefter
successivt till kategorier baserat på vilka minnesanteckningar som handlade om liknande
sakförhållanden. Arbetet tog ca 8 h och resulterade i 27 st. kategorier, vilka namngavs med
sammanfattande begrepp, se bilaga 1. Empirisk mättnad enligt Jacobsen (2017), uppnåddes
i samband med kategoriseringen, då ytterligare observationer ur källmaterialet uppfattades
inte tillföra fler kategorier.
Konceptualisering
Motsvarande kategoriseringsprocess genomfördes ytterligare en gång med kategorierna där
relationen mellan de olika kategorierna undersöktes. Syftet var att öka abstraktionsnivån,
konceptualisera empirin och därmed bättre förstå studiens kontext, d.v.s. Kina. Antalet
kategorier reducerades därmed till 8 st varvid relationer mellan kategorier analyserades och
illustrerades med pilar. Denna konceptualisering beskrivs i kapitel 4. Konceptualiseringen
analyserades därefter i kapitel 5 med stöd av tre teoretiska perspektiv vilket tydliggjorde
behovet av att införa två nya begrepp i konceptet. Dessa två begrepp baserades på det
empiriska underlaget men upptäcktes i ljuset av de tre teoretiska perspektiven.
Resultat och slutsatser
Analysen i kapitel 5 ledde fram till en modell med något högre abstraktionsnivå. Modellen
är att betrakta som undersökningens resultat och användes sedan för diskussion om
bevekelsegrunderna för Kinas ökande deltagande i FN:s fredsbevarande insatser. Genom
diskussionen kunde slutsatser dras varvid studiens syfte uppnåddes.
2.5. Etiska överväganden
Genom valet av metod för denna studie är antalet nödvändiga etiska överväganden relativt
få. Till skillnad från många andra kvalitativa studier omfattar inte denna undersökning
några respondenter, försökspersoner eller liknande. Studien har således inte behov av
överväganden avseende personlig integritet, tillståndsgivning eller andra etiska aspekter
som rör förhållandet mellan forskare och undersökta. Två etiska överväganden som gjorts
och som förtjänar att lyftas fram är emellertid användningen av sekundärdata och studiens
potentiella inverkan på mellanstatliga relationer.
Genom nyttjandet av sekundärdata är studien i någon mening baserad på andras tolkningar
av verkligheten. För att minimera eventuell negativ inverkan har därför stor vikt lagts vid
källvärdering som utförligt beskrivits ovan.
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En studie av denna typ inom ämnet internationella relationer kan potentiellt påverka
mellanstatliga relationer i samband med publicering. Denna studie förväntas emellertid inte
påverka några mellanstatliga relationer då studien i sin helhet grundar sig på redan
publicerade dokument. Då författarna är yrkesofficerare kan det däremot finnas en
potentiell risk att studien uppfattas företräda en officiell ståndpunkt. Av det skälet bör det
här tydliggöras att studien endast är ett uttryck för författarnas egna uppfattningar.
2.6. Metodologisk diskussion
Författarna har tjänstgjort utomlands i fredsbevarande insatser beslutade av FN:s
säkerhetsråd och i vissa fall FN-ledda. I det senare fallet har direktkontakt med kinesiska
FN-förband förekommit varför egna upplevelser finns anknutna till syftet med studien.
Dessa samlade erfarenheter kan tillföra aspekter ur ett västerländskt militärt
professionsperspektiv. Den stora utmaningen för denna studie har istället varit att förstå
Kina ur ett kinesiskt perspektiv.
Som författare av denna studie är vi kulturellt rotade i västerländska värderingar och med
ett västerländskt perspektiv på världen – såväl kulturellt, historiskt, ekonomiskt som
politiskt. I en kvalitativ studie som denna kan detta leda till ensidig förståelse, vilket
påverkar studiens resultat. De källor som ligger till grund för analysen är i huvudsak
utarbetade av västerländska författare och politiska analytiker med annan kulturell
bakgrund inklusive värderingar, än de i Kina. Jacobsen (2017) lyfter bland annat upp
debatten om neutral forskning, ”Många har därför menat att all forskningsdesign har en
inbyggd slagsida. Att forska kring något innebär att bortse från något annat.” (Jacobsen,
2017, p. 40) Följaktligen kan studien kritiseras för att ha en något västerländsk slagsida. En
alternativ metod som möjligen kunnat reducera studiens västerländska perspektiv vore att
genomföra undersökningen som exempelvis en expertstudie med djupintervjuer av
experter inom olika kinesiska kulturella sfärer, kinesiska officerare, ambassadpersonal
m.fl.
De konkreta åtgärder som vidtagits för att minimera de metodologiska svagheterna i
studien är främst relaterade till urval av källor och källvärdering vilket redovisats i avsnitt
2.2-2.3 men även den induktiva metoden. Det empiriska källmaterialet har härvid
analyserats och tolkats där fakta snarare än slutsatser format konceptualiseringen. Det går
därmed att argumentera för att den utarbetade modell som används för diskussion av Kinas
ökande FN-insatser inte på ett avgörande sätt begränsats av teoretiska perspektiv. Däremot
kan studien möjligen kritiseras för att ge uttryck för en västerländsk snarare än en
allomfattande förståelse för Kinas ökande FN-insatser.
Sammanfattningsvis är metodvalet i denna studie, med hänsyn till ovan beskrivna
förutsättningar, komplexiteten i internationella relationer och den språkliga barriären, det
som uppfattats mest lämpligt för att uppnå studiens syfte.
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3. Kina i världen
I kapitlet sammanfattas inhämtad empiri inom ramen för genomförda litteraturstudier.
Inledningsvis redovisas Kinas FN-styrkor, följd av Kinas ekonomiska och militära
utveckling. Slutligen redovisas Kinas roll i det internationella samfundet.
3.1. Kina i Förenta nationerna
3.1.1 Kinas attityd till FN:s fredsbevarande insatser
Kinas engagemang inom FN har successivt ökat sedan landet ersatte Taiwan som
permanent medlem i FN:s säkerhetsråd 1971. Fram till 1981 deltog inte Kina över huvud
taget i omröstningar om fredsbevarande insatser (Hellström, 2009). Detta berodde på att
man mot bakgrund av sin grundläggande utrikespolitiska filosofi inte velat lägga sig i
andra staters inre angelägenheter i kombination med att inga vitala kinesiska
säkerhetsintressen uppfattats vara hotade. Kina har dock förändrat och utvecklat sitt
röstningsbeteende inom FN på ett anmärkningsvärt sätt de senaste decennierna
(Atanassova-Cornelis, et al., 2017).
1984 formulerade Kina en policy för FN:s fredsbevarande insatser som kan sammanfattas i
fyra punkter: insatserna ska (1) respektera nationell suveränitet, (2) vara beslutade av FN,
(3) vara grundade i en inbjudan från aktuell stat, (4) baseras på icke-våld, om inte alla
andra medel uttömts (Hellström, 2009). Denna grundsyn är alltjämt den rådande. Konkret
kan detta illustreras genom ett citat ur Global Times från 2010 där en hög kinesisk militär
tjänstgörande vid det kinesiska försvarsministeriet uttrycker Kinas tre vägledande principer
för deltagande i FN:s fredsbevarande insatser: ”Chinese peacekeeping operations must be
guided by three basic principles: consent of the parties, impartiality and no use of force
except in self-defence” (Sánchez-Cacicedo, 2010, p. 30).
Öppningen i den kinesiska FN-politiken hänger samman med Kinas allmänna öppnande
mot omvärlden i spåren av Deng Xiaopings reformprogram, se avsnitt 0. Kina lade
förenklat sina ideologiska invändningar åt sidan och såg en möjlighet att genom ett ökat
FN-engagemang förbättra bilden av Kina i det internationella samfundet. Kina började nu
även bidra med ekonomiska medel till FN:s budget för fredsbevarande insatser (Hellström,
2009).
Det första åtagandet där Kina praktiskt deltog med personal var 1989 med civila
valobservatörer i Namibia. Året efter bidrog man med militära observatörer till United
Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) i Mellanöstern. Det markerade starten
på Kinas militära engagemang i FN:s fredsbevarande insatser (Hellström, 2009).
I Kambodja deltar Kina för första gången med militära förband inom ramen för United
Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC) 1992-1994, totalt ca 800 st
ingenjörssoldater och knappt 50 st militära observatörer. Insatsen hade dock mer
karaktären av statsbyggande än fredsbevarande. Truppbidraget motiverades av Kina med
att det rådde konsensus mellan alla inblandade parter samt att insatsen inte hade ett
fredsframtvingande mandat (Hellström, 2009).
Under 1990-talet godkände Kina endast två insatser under FN-stadgans kapitel VII, vilket
innebär att FN-trupper ges rätt att använda ”all necessary means”, d.v.s. rätt att använda
våld i syfte att framhärda FN-resolutionens mandat, normalt benämnt fredsframtvingande.
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Kina ansåg dock att amerikanska förband framför allt i Somalia agerade på ett alltför
offensivt sätt och intog som följd av det åter en skeptisk attityd gentemot alla former av
fredsbevarande operationer inom FN (Hellström, 2009).
Kina använde under 1990-talet sin vetorätt vid två tillfällen i syfte att blockera FN-insatser
(militära observatörer); Guatemala 1997 och Makedonien 1999. Orsaken var att båda
länderna hade diplomatiska relationer med Taiwan vilket var oacceptabelt ur kinesisk
synvinkel (Hellström, 2009). Då Guatemala slutligen gick med på att inte arbeta för ett
taiwanesiskt FN-medlemskap släppte Kina sitt veto mot den planerade FN-insatsen
(Hellström, 2009). Exemplet illustrerar hur Kina även använt sig av FN-insatser som
indirekt påtryckningsmedel mot andra stater.
Sedan millennieskiftet har Kina fördjupat sitt engagemang för FN-insatser och har även
börjat delta i kapitel VII-insaster. Det första exemplet är genom poliser i Öst-Timor 2002.
Året efter bidrar Kina för första gången med militära förband till FN-insatserna i Kongo
och Liberia. Kina betonar dock alltjämt principen om icke-våld och i de insatser man
deltagit i, förvisso under FN-stadgans kap VII, rör begreppet ”all necessary means”
skyddet av egna FN-förband samt civila under överhängande hot (Hellström, 2009).
Kinesiska soldater har för övrigt endast deltagit i FN-insatser under FN-befäl (AndrewsSpeed, et al., 2006) och ingenting i vårt empiriska underlag tyder på att det förändrats.
Sedan 2004 bidrar Kina även med polisförband1 till FN-insatser.
Kina tog för första gången under 2014 även initiativ inom FN:s säkerhetsråd för att kunna
fungera som medlare i den pågående Ukrainakonflikten (Burnay, et al., 2015).
3.1.2 Kinas personella bidrag till FN-insatser
Figur 1 – Kinesiska FN-insatser 2002-2018

Källa: Egen sammanställning av data (International Peace Institute, 2018)

1

Benämns ”Formed Police Unit” i IPI Peacekeeping Database. Motsvarar kravallpolisenheter.
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Även om Kinas grundläggande principer är djupt rotade har alltså ett paradigmskifte i den
kinesiska FN-politiken inträffat. Vår studie fokuserar på perioden från paradigmskiftet till
nutid, varför empirin fortsatt redovisas från år 2002. För överskådlighet sammanfattar
figuren ovan de olika kinesiska FN-insatserna där man deltagit med militär trupp och/eller
polis 2002-2018.
Figur 2 – FN-personal, P5
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Källa: Egen sammanställning av data (International Peace Institute, 2018).

Figur 2 ovan visar den totala mängd FN-personal de permanenta medlemmarna i FN:s
säkerhetsråd (P5) halvårsvis bidragit med sedan juni 2002. Diagrammet utvisar såväl
polisiär personal som militär personal (förband och enskilda observatörer). Kina hade i
början av perioden endast några militära observatörer samt en mindre mängd poliser i ÖstTimor och Bosnien och Hercegovina. Då Kina engagerade sig i Kongo och Liberia 20032004 passerade landet övriga P5-länder och har sedan dess (med ett kort avbrott) bidragit
med mest personal där trenden hos övriga P5 i stället är något nedåtgående. Kina blev för
övrigt snabbt även en större bidragsgivare än något NATO-land (Andrews-Speed, et al.,
2006).
Kinas personella bidrag har alltså näst intill oavbrutet ökat sedan 2002. En bidragande
orsak är att FN totalt sett ökat numerären under samma period, mot bakgrund av operativa
behov i främst Darfur-regionen och Sydsudan.
Som jämförelse bidrar fyra stater utanför P5-gruppen med personal i stor omfattning;
Bangladesh, Etiopien, Indien och Pakistan. Indien hade i huvuddelen av perioden mellan
7,000 och 9,000 personer i FN-tjänst.
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Källa: Egen sammanställning av data (International Peace Institute, 2018)

Av intresse är därför även att klarlägga hur stor andel av FN:s totala personalram P5ländernas bidrag utgör. Av figuren ovan framgår att Kina inte bara ökat numerären i FN:s
fredsbevarande insatser, utan även tiodubblat sin andel på ca 15 år. Den generella trenden
bland P5-länderna i övrigt är däremot att deras andel sjunker. Kina framstår här som ett
undantag.
För att kunna tolka vad siffrorna innebär krävs mer specifik information om de kinesiska
truppbidragen; förbandstyper och ställda uppgifter till dessa förband. I FN:s databaser
framgår inte den sortens information. Huvudkälla till denna typ av information har i stället
varit det kinesiska försvarsdepartementets Peacekeeping-sida på Internet (Ministry of
National Defence the People's Republic of China, 2018). Figur 4 visar vår
sammanställning av förbandstyper Kina bidragit med till FN-insatser sedan 2002.
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Figur 4 – Kinesiska förband i FN

Källa: Egen sammanställning av data (International Peace Institute, 2018) (Ministry of National Defence the
People's Republic of China, 2018)

Kinas första militära förbandsbidrag till FN i perioden den här studien avser, var en
ingenjörbataljon, två transportkompanier och en sjukvårdsenhet som ställdes till United
Nations Standby Arrangements System (UNSAS) förfogande, en beredskapsstyrka som
dock aldrig aktiverades. Beslutet för detta fattades redan 1997, men det dröjde till 2002
innan Kina klarade FN:s kvalitetskrav (Hellström, 2009). Den första FN-insatsen Kina
deltog aktivt i med militära förband var i Kongo 2003 tätt följd av Liberia, vilket nämndes
i inledningskapitlet.
Av figuren framgår att Kina regelmässigt deltagit med ingenjörförband och
sjukvårdsenheter, alltså understödjande enheter som inte har stridsuppgifter som primära
uppgifter. I Liberia hade man även en transportenhet (lastbilar). Uppgifter som kinesiska
ingenjörförband löst har varit att bygga eller reparera vägar, broar, flygplatser m.m. I vissa
fall har även minröjning förekommit. Sjukvårdsenheterna har Kina använt dels som resurs
för egna förband, men även som stöd till civilbefolkningen (Ministry of National Defence
the People's Republic of China, 2018).
2014 engagerade Kina för första gången ett stridande förband inom ramen för FN:s
fredsbevarande insatser. Detta genomfördes i Mali-insatsen, som även Sverige deltar i.
Kina bidrog med ett vakt/eskort-kompani bestående av ca 175 skyttesoldater. Något år
senare skickade Kina en hel skyttebataljon till Sydsudan och relativt nyligen har Kina även
ställt fyra st helikoptrar till FN:s förfogande i Darfur.
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Kina har följaktligen inte bara ökat numerären på sina FN-förband utan även förändrat
styrkesammansättningen på truppbidragen från understödjande enheter till stridande
förband, dessutom med understöd från luften.
Figur 5 – Polisiära/militära FN-insatser

Källa: Egen sammanställning av data (International Peace Institute, 2018)

Figuren ovan beskriver vilka insatser Kina deltagit i med polisiära enheter (blått) resp.
militära enheter (grönt). Av figuren framgår att det gradvis skett en förskjutning där Kina
valt att engagera sig mer i militära insatser. Mot bakgrund av det som tidigare redovisats
om förbandstyper och vilka uppgifter förbanden löst blir det tydligt att Kina rört sig i
riktning mot ett ökat militärt fokus inom ramen för sitt deltagande i FN-insatser.
3.1.3 Kinas ekonomiska bidrag till FN-insatser
Mot bakgrund av Kinas ekonomiska utveckling uppmanade 2008 FN:s dåvarande
generalsekreterare Ban Ki-Moon Kina att öka såväl sitt ekonomiska som personella bidrag
till FN:s fredsbevarande insatser (Hellström, 2009). I figuren nedan har vi sammanställt
P5-ländernas finansiering av FN:s fredsbevarande insatser som andel av FN:s totala budget
för fredsinsatser i perioden 2002-2015.
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Figur 6 – Finansiering av FN-insatser, P5 (andel av FN totalt)
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Källa: Egen sammanställning av data (International Peace Institute, 2018)

USA bidrar sedan lång tid med mest pengar till FN-insatserna. Även här har dock Kina en
uppåtgående trend och bidrar med mer än dubbelt så mycket som man gjorde för ca 15 år
sedan. FN:s budget för fredsbevarande insatser i perioden juli 2017 till juni 2018 är 6,8
miljarder US-dollar (USD), vilket är en minskning av budgeten från 2016-2017 med ca
7,5 %.
För år 2017 är de tio största ekonomiska bidragsgivarna i ordning (1) USA 28,47 %, (2)
Kina 10,25 %, (3) Japan 9,68 %, (4) Tyskland 6,39 %, (5) Frankrike 6,28 %, (6)
Storbritannien 5,77 %, (7) Ryssland 3,99 %, (8) Italien 3,75 %, (9) Kanada 2,92 %, (10)
Spanien 2,44 %. Kina är därmed andra största ekonomiska bidragsgivare (Department of
Peacekeeping Operations, 2018).
3.1.4 Övrigt
Kina har två utbildningsanläggningar verksamma inom PLA inriktade på fredsbevarande
insatser. År 2000 etablerades China Peacekeeping Civpol Training Centre i Langfang
utanför Beijing. Centret blev operativt 2004. PLA har även utbildat kinesisk militär
personal i fredsbevarande arbete sedan 1989 vid International Relations Academy i
Nanjing (Hellström, 2009). År 2009 lades för övrigt grunden till ett nytt militärt
Peacekeeping-center i Huairou, även det utanför Beijing (Bates & Huang, 2009).
Kina leder vid dessa centra kurser i fredsbevarande insatser, år 2016 genomfördes bland
annat en två veckor lång stabsofficerskurs med svensk representation. Kursens
genomförande kan betraktas som ett konkret bevis på kinesiska åtaganden i linje med Xi
Jinpings tal i samband med the UN 2015 Peacekeeping Summit (Ministry of National
Defence the People's Republic of China, 2016). Talets huvuddrag redovisas nedan.
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I samband med PLA:s 90-årsjubileum genomfördes en fotoutställning i FN:s högkvarter
under titeln ”PLA in UN Peacekeeping Operations”. Utställningen omfattade bland annat
Kinas historia inom fredsbevarande insatser och utvecklingen av en kinesisk
fredsbevarande styrka (Ministry of National Defence the People's Republic of China,
2016).
3.1.5 Framtida kinesiska FN-ambitioner
I september 2015 genomfördes en s.k. Peacekeeping Summit i FN. Representationen var
på stats- och regeringschefsnivå och Kinas president Xi Jinping höll ett tal som angav
tonen i kommande kinesisk FN-politik inkl. några konkreta uppgifter (Ministry of Foreign
Affairs of the People's Republic of China, 2015):








Betonande av att vidmakthålla de grundläggande principerna för fredsbevarande
insatser (ex: att ingen stat genomför verksamhet utanför mandatets ram).
Behov av reformering av fredsbevarande insatser (främst ökad koordinering mellan
regionala organisationer och FN).
Ökat behov av att kunna gruppera FN-styrkor snabbt efter beslut (bejakande av ett
nytt Peacekeeping Capability Readiness System).
Kina avser bejaka eventuella framställningar om fler ingenjörs-, sjukvårds- och
transportenheter till FN:s fredsbevarande insatser.
Kina avser att skapa 2 000 st. utb.platser för peacekeeping-personal inom fem år.
Kina kommer att genomföra tio st. minröjningsprogram inkl. utbildning/utrustning.
Fokus på Afrika. Kina kommer att, inom ramen för FN:s fredsbevarande insatser,
bidra för första gången med helikopterförband till Afrika.2

Xi Jinping höll även ett linjetal i FN:s generalförsamling samma dag som ovan. Han
betonade där vikten av multilateralism, att utvecklingsländers suveränitet respekteras och
att alla stater behandlas jämlikt, ”China's vote in the United Nations will always belong to
the developing countries” (General Assembly of the United Nations, 2015, p. 6). I talet
nämndes fler konkreta kinesiska ambitioner för fredsbevarande insatser, vilket uttrycktes
som att ”China […] has […] decided to take the lead” (General Assembly of the United
Nations, 2015, p. 6):






2

Kina ska etablera en permanent polisstyrka avsedd för fredsbevarande insatser.
Kina ska bygga upp ett fredsbevarande beredskapsförband på 8 000 soldater.
Kina erbjuder 100 miljoner USD i stöd till Afrikanska unionen den närmaste
femårsperioden i syfte att etablera ”the African Standby Force and the African
Capacity for Immediate Response to Crisis” (General Assembly of the United
Nations, 2015, p. 6).
Kina etablerar en freds- och utvecklingsfond på 1 miljard USD med syfte att stödja
FN:s arbete under den närmsta tioårsperioden.

Detta är redan genomfört inom ramen för UNAMID.
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3.2. Kinas ekonomi
3.2.1 Politisk styrning
I början av 1700-talet var Kinas andel av global BNP ca 30 % (Lerais, et al., 2007). I
perioden 1800-1950 var däremot tillväxten per capita i princip obefintlig, till del beroende
på att Kina förenklat kan sägas ha ”missat” den industriella revolutionen. För att förstå
Kinas ekonomi och dess politiska styrning bör man ha i åtanke att Kina ur sitt perspektiv
uppfattar perioden 1800-1950 som en nationell förödmjukelse. Kinesiska ledare har
konsekvent varit beslutsamma i att återställa den forna kinesiska stoltheten och anser att
Kina inte är ett ordinärt land utan en av de stora civilisationerna (Zhu, 2012).
Stora politiska förändringar sker i Kina bland annat genom olika former av
policyinriktningar från kommunistpartiets ledning. Inriktningarna inarbetas successivt i
den kinesiska konstitutionen och inverkar därmed på olika politikområden under lång tid.
Avseende styrningen av Kinas moderna ekonomiska utveckling skedde startpunkten 1978
genom att dåvarande ledaren Deng Xiaoping lanserade Gaige Kaifang (reformera och
öppna upp), på engelska ofta benämnt ”Open Door”-policy (Zhu, 2012). Detta innebar att
handel med utlandet tilläts inkl. utländska investeringar. Kinas efterföljande ledare har
lanserat fler inriktningar som borgat för ekonomisk utveckling, men hela tiden också
betonat vikten av socialism och kommunistpartiets makt och kontroll. I den kinesiska
konstitutionens inledning framgår namnen på de olika politiska inriktningarna, vilket
indikerar deras betydelse:
“[…], under the leadership of the CPC and the guidance of Marxism-Leninism, Mao
Zedong Thought, Deng Xiaoping Theory, the Theory of Three Represents, the Scientific
Outlook on Development, and Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese
Characteristics for a New Era, the Chinese people of all nationalities will continue to
adhere to the people's democratic dictatorship and the socialist road, persevere in reform
and opening to the outside world, steadily improve socialist institutions, develop the
socialist market economy, develop socialist democracy, improve the socialist rule of law,
apply a new vision of development and work hard and self-reliantly to modernize the
country's industry, agriculture, national defence and science and technology step by step
and promote the coordinated development of the material, political, cultural and ethical,
social and ecological advancement, to turn China into a great modern socialist country that
is prosperous, strong, democratic, culturally advanced, harmonious, and beautiful and
realize national rejuvenation.” (Xinhua, 2018).

Den senast beslutade politiska inriktningen är s.k. Xi Jinping-teori från 2017 som i citatet
beskrivs som socialism med kinesiska förtecken anpassade för en ny era. Kortfattat innebär
Xi Jinping-teori främst en betoning av kommunistpartiets överordnade ställning såväl i
samhället som över PLA, men även hur Kina ska möta en ökad grad av globalisering samt
utveckla landets välfärd (BBC Monitoring, 2017).
Förutom politiska inriktningar styr kommunistpartiet över Kinas ekonomiska utveckling
genom s.k. femårsplaner i vilka man sätter upp mål och beslutar om ekonomiska reformer.
Beslut tas i regel i samband med kommunistpartiets kongresser vart femte år.
Sammanfattningsvis kan den kinesiska ekonomin betecknas som styrd kapitalism med
kommunistpartiet som toppnod (Dorrucci, et al., 2013). Kina eftersträvar en omvärld
organiserad på ett sådant sätt att hållbar tillväxt och modernisering kan fortsätta. Ett uttryck
för detta är formuleringen i 2004 års s.k. vitbok om Kinas militära styrkor och deras
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utveckling: “a fair and rational new international political and economic order is yet to be
established” (Lerais, et al., 2007, p. 14).
3.2.2 Kinas ekonomiska utveckling
Kinas ekonomiska utveckling tog ordentlig fart efter anslutningen till WTO 2001 då Kina
ytterligare integrerades i den globala ekonomin (Lerais, et al., 2007). Nedan redovisas
kortfattat de mest framträdande delarna i den ekonomiska utvecklingen där möjligen det
mest iögonfallande är Kinas BNP-utveckling.
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Figur 8 – BNP per capita (US$)
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Källa: Egen sammanställning av data (The World Bank Group, 2018)

Av figurerna ovan framgår att Kinas BNP utvecklats enormt på senare tid jämfört med
under 1970-talet. Likväl är Kinas BNP per capita ännu relativt lågt. Som jämförelser
framgår även USA:s och Indiens motsvarande siffror.
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Handel och investeringar
Motorn i den kinesiska ekonomin har under lång tid varit export och utländska
investeringar (Andrews-Speed, et al., 2006). De utländska investeringarna är
koncentrerade till tillverkningsindustrier i kustområdena och kommer huvudsakligen från
sydostasiatiska länder. Kinesiska investeringar utomlands är ofta kopplade till landets
behov av naturresurser inkl. överskeppningsmöjligheter. Kina importerar olja, naturgas,
råvaror m.m. från länder i såväl Centralasien och Sydostasien som i Afrika och
Latinamerika. EU utgör Kinas största handelspartner sedan 2005 (Lerais, et al., 2007).
Energibehov och behovet av transportleder
Kinas ekonomiska utveckling har lett till ett starkt ökande behov av naturresurser, främst
energirelaterade. Landet blev världens största oljeimportör 2013 och redan 2011
hanterades mer än 60 % av Kinas handel sjövägen – fysisk access till havet och säkra
transportleder är därmed avgörande för Kinas möjlighet till energiförsörjning och inhemsk
tillväxt (Hébrard, 2017). I syfte att reducera sårbarheten i energiförsörjningen tillämpar
Kina en s.k. ”Go Global”-policy syftande till att öka redundansen i sin energiimport genom
att uppträda på flera olika marknader (Lerais, et al., 2007). Med Ryssland tecknade Kina
därför 2014 ett 30-årigt avtal om naturgasimport till ett värde av 400 miljarder USD. Det
beräknas täcka 20 % av Kinas behov kommande tioårsperiod (Burnay, et al., 2015).
Som en följd av Kinas behov av sjögående transportleder har landet utvecklat en av
världens största handelflottor och en omfattande varvsindustri, redan 2010 hade Kina mer
än 40 % av den globala skeppsbyggarmarknaden. Kina har även på olika sätt säkrat
tillgången till ett tiotal av världens största hamnar (Hébrard, 2017).
Konkurrensfördelar relativt västliga demokratier
Kinas ställer inga krav på demokrati, mänskliga rättigheter m.m. i de länder som förfogar
över naturresurser Kina har behov av (Lerais, et al., 2007). Kinas har här en global
konkurrensfördel jämfört med västliga demokratier då man uppfattas exempelvis av flera
afrikanska länder som en ”säker” affärspartner utan förbehåll, annat än möjligen motköp
av kinesiska produkter (Andrews-Speed, et al., 2006).
Detta gäller även inom vapenexport, en marknad Kina har ett ökande strategiskt intresse av
då landet numera är världens tredje största vapenexportör vilket bland annat är viktigt för
utvecklingen av en inhemsk självförsörjande försvarsindustri. I Afrika har Kina ca 30 % av
marknaden och är därmed störst (Boutin, et al., 2017).
One Belt One Road Initiative
Xi Jinping lanserade 2013 projektet One Belt One Road Initiative (OBOR), vilket officiellt
är en nationell strategi för Kina. Formellt omfattar OBOR fem huvudområden för
internationellt samarbete, (1) gemensamma utvecklingsstrategier (2) nätverk av
infrastruktur (3) ökad handel och investeringar (4) ökat finansiellt samarbete och (5)
kulturellt utbyte. I praktiken handlar det dock om att knyta ihop Asien (läs: Kina) med
Europa genom sex st ekonomiska korridorer, se figur nedan. Fokus är infrastrukturprojekt
såsom vägar, hamnar, pipe-lines m.m (Hébrard, 2017).
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Figur 9 – One Belt One Road Initiative

Källa: (China Investment Research, 2015)

I figuren framgår utöver de ekonomiska korridorerna även platser för projekt finansierade
av de största kinesiska investeringsbankerna (China Development Bank and the China ExIm Bank) kopplade till OBOR. Utöver dessa båda banker har Kina etablerat ett antal andra
internationella ekonomiska institutioner vilka även är engagerade i OBOR (se även pkt
3.4.3).
Som ovan nämnt ställer Kina inga krav kopplade till mänskliga rättigheter m.m. Däremot
ställer man oftast krav på låntagare inom ramen för OBOR att åtminstone delar av
lånesumman skall användas för köp av kinesiska produkter och för kontraktering av
kinesiska arbetare (Tonchev, 2017).
En formell plan för OBOR presenterades i FN 2015, i vilken Kina betonar att OBOR är
helt i linje med FN:s stadga (Permanent Mission of the People's Republic of China to the
UN, 2015).
3.2.3 Utmaningar till följd av ekonomisk utveckling
Utländskt beroende och internationell misstänksamhet
Mot bakgrund av Kinas integration i världsekonomin, men framför allt av att Kinas
ekonomi bygger på export och utländska investeringar, får Kina visserligen ett större
inflytande. Av integrationen följer dock också sårbarheter, bland annat ett ökat beroende av
världsmarknaden och av utländska energiresurser (Lerais, et al., 2007). Ett exempel på
Kinas strävan att motverka utländskt beroende för att i stället vara självförsörjande är
försvarsindustrin (Boutin, et al., 2017).
Kinas starka ekonomiska utveckling har även lett till viss internationell misstänksamhet,
främst beroende på att Kinas militärutgifter påtagligt ökat (se avsnitt 3.3). P.g.a. denna oro
försöker det politiska ledarskapet övertyga omvärlden om att Kinas utveckling är fredligt
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inriktad och att de inte strävar efter att utmana det internationella systemet. Ett konkret
exempel på detta är omformuleringen i internationella sammanhang från ”peaceful rise” till
”peaceful development” (Lerais, et al., 2007).
Ohållbar ekonomi
Kinas modell för tillväxt är mot bakgrund av den låga inhemska konsumtionen inte hållbar
i längden. Den 12:e femårsplanen (2011-2015) hade som målsättning att ställa om
strukturen i den kinesiska ekonomin från att vara exportdriven till en mer balanserad och
hållbar ekonomi baserad på ökad inhemsk konsumtion (Lai, et al., 2012). Även den 13:e
femårsplanen (2016-2020) lägger särskilt vikt vid att ställa om den kinesiska ekonomin
från att vara export- och investeringsbaserad till att bli mer hållbar, eller autonom, genom
ökad inhemsk konsumtion, en utvecklad tjänstesektor, och ökade miljöhänsyn (Bertoldi, et
al., 2016).
Social oro som följd av socioekonomiska obalanser
I flera decennier har de socioekonomiska obalanserna i Kina varit stora. Kustprovinserna
har haft en relativt hög ekonomisk standard och hög ekonomisk tillväxt medan det västra
inlandet i Kina befunnit sig på en nivå nära tredje världen (Lai, et al., 2012). Vid
kommunistpartiets 10:e kongress 2006 uttalades för första gången att absolut tillväxt i sig
kunde vara ett problem om inte den ekonomiska utvecklingen ledde till gemensam välfärd
och minskade socioekonomiska klyftor. Skiftningen i den politiska inriktningen berodde på
att det kinesiska ledarskapet var oroligt för att ett ekonomiskt splittrat samhälle kunde leda
till stagnation (Lerais, et al., 2007).
2011 försökte oliktänkande inom Kina arrangera en kinesisk ”Jasmine-revolution” i
kölvattnet av den s.k. arabiska våren3. Detta misslyckades bland annat p.g.a.
massarresteringar och censur av Internet, men framför allt på en folklig ovilja i framför allt
kuststäderna att förändra det politiska systemet då den ekonomiska tillväxten fortsatt var
stark. Folkliga protester ökar dock i Kina men riktar sig inte i första hand mot det politiska
systemet eller kommunistpartiet utan mot landets socioekonomiska problem och obalanser
(Lai, et al., 2012).
Korruption och regimens legitimitet
De två största hoten mot Kinas politiska system är en ökande social oro och korruption
(Lerais, et al., 2007). Efter att det nya kinesiska ledarskapet tillträdde omkring 2012-2013
genomfördes en maktkonsolidering. En del i maktkonsolideringen var att prioritera
antikorruptionsåtgärder före ekonomisk utveckling (Bertoldi, et al., 2016). Rättsväsendet
har bland annat utvecklats så att privatpersoner numera kan stämma statstjänstemän för
tjänstefel (Andrews-Speed, et al., 2006).
Kommunistpartiets maktkonsolidering och inhemsk politisk stabilitet är Kinas
övergripande prioritet (Atanassova-Cornelis, et al., 2017). Politiska reformer har varit mer
inriktade på att befästa men anpassa det politiska systemet till en ny tid i stället för att
förändra systemet på djupet. Ekonomiska reformer går därför före en utveckling av Kinas
politiska system i mer demokratisk riktning och det är bl.a. genom ökat ekonomiskt
välstånd som regimens legitimitet säkerställs. Ett annat sätt för regimen att öka sin
legitimitet är genom att anspela på nationalism. Som exempel på det kan nämnas antijapanska demonstrationer som hölls i större kinesiska städer under 2005 (Lerais, et al.,
2007).
3

En serie av protestyttringar i främst nordafrikanska länder från 2010 och några år framåt.
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3.3. Kinas militär
Den militära förmågan i Kina har alltid varit av stor vikt för att kunna avskräcka
motståndare, under tiden med det ”kalla kriget” avsåg detta kärnvapen, vilket fortfarande
är en viktig del men som kompletteras med andra förmågor. Utvecklingstakten av
försvarsförmågan har ökat under de senaste decennierna, om än från en låg nivå, jämfört
med Europa och USA. I takt med att den kinesiska ekonomin har växt har också budgeten
för försvarsutgifter ökat, relativt USA från en mycket låg nivå. Fortfarande är dock
avståndet mellan USA:s och Kinas militära kostnader stort. Däremot relativt Indiens
kostnader har Kinas nivå förändrats och blivit fyra gånger större.
Figur 10 – Militära kostnader (miljoner US$)
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Källa: Egen sammanställning av data (SIPRI, 2017)

3.3.1 PLA
Politisk styrning
Under perioden fram till 2004 inriktades PLA på att främst försvara den kinesiska
suveräniteten samt Kinas intressen kopplat till Taiwan och sydkinesiska sjön (AndrewsSpeed, et al., 2006).
Julafton 2004 redogjorde Hu Jintao för sin nya strategi, PLA ”New Historic Mission”.
Dessa kan summeras i följande fyra punkter (Hartnett, 2009, p. 1):





Säkra militärt stöd för kommunistpartiets fortsatta styre i Peking.
Försvara Kinas suveränitet, territoriella integritet och nationella säkerhet
Försvara Kinas ökande nationella intressen
Hjälpa till att säkra en fredlig global samvaro och förespråka ömsesidig utveckling.

I samband med detta tal införde Hu Jintao även ett nytt begrepp för PLA, Military
Operations Other Than War (MOOTW) som innebär att PLA utöver förmågor som enbart
syftar till krigsförberedelser ska skapa nya förmågor för att möta terrorism, internationell
brottslighet och naturkatastrofer mm. Detta kan också sägas ligga inom ramen för de två
sista punktsatserna ovan.
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De två första punkterna enligt ovan har alltid varit av största vikt för det kinesiska
ledarskapet. PLA är idag med sina 2 miljoner aktiva det största försvaret i världen, dess
ledning utgår från den politiska nivån via den Centrala Militärkommittén (CMC). För det
kommunistiska partiet är det av största vikt att militären är lojala mot den politiska
ledningen som i sin tur måste ha det folkliga stödet för att fortsätta styra.
Ledningsstrukturen är anpassad för att säkerställa den politiska ledningen av militären och
kan potentiellt utgöra ett problem för ledning av militära förband i krig (Genevaz, 2015).
Under många år har folkets förtroende varit en utmaning för Kina då den militära förmågan
i flera fall använts för att slå ner interna oroligheter i landet, där det kanske mest kända
tillfället är studentupproret på Himmelska fridens torg 1989. Detta tillsammans med att den
ekonomiska utvecklingen formligen exploderat i landet och fört med sig problem som
korruption även inom PLA. Detta har gjort att det folkliga stödet ibland sviktat. Som ett led
i att stärka folkets förtroende för PLA har viljan varit att likt övriga samhället minska
korruptionen, Xi Jinping har därför sparkat över 200 höga officerare (Hornschild &
Pejsova, 2016).
De två sista punkterna i Hu Jintaos ovan nämnda strategi är det som kan räknas som de nya
uppgifterna och därmed utgör startpunkt för Kinas moderna utveckling av PLA.
I och med detta startade en utveckling av förmågor som skall kunna stödja Kinas nationella
intressen på andra platser i världen och aktivt bidra till internationell fred och säkerhet.
Moderniseringen av PLA har under 2000-talet inriktats i två spår, det första; att minska
antalet och istället uppnå högre kvalité, det andra att öka den tekniska förmågan på
utrustningen. Den tekniska förmågeutvecklingen sker inom områdena
informationsoperationer, flyg- och robotteknologi, precisionsammunition, vapenteknologi,
obemannade farkoster och sjögående plattformar. Förmågeutvecklingen syftar i första hand
till att kunna vinna ett begränsat lokalt krig och skydda kinesiska intressen. (Lerais, et al.,
2007)
Organisation
Sedan 1950-talet har PLA:s organisation i stort varit oförändrad. Organisationen har varit
inspirerad av den sovjetiska modellen. Det har alltid funnits en regional uppdelning i
militära regioner i Kina, 2015 var det 7 regioner, som alla har en egen politisk officer som
svarar direkt mot CMC. Intern kritik från kinesiska officerare har framförts mot det
regionala styret då det uppfattas som att det finns för många regioner som inte kan
samordna sin verksamhet. Kritik framförs också från de lokala garnisonerna som leds av
det lokala försvarsministeriet, att den lokala förankringen inom PLA skadas. Kritiken har
fortsatt efter publiceringen av den senaste femårsplanen för PLA där regionerna reducerats
till fem stycken. (Genevaz, 2015)
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Figur 11 – PLA:s nya ledningsstruktur

Källa: (Hornschild & Pejsova, 2016)

3.3.2 Strategi
Inriktningen av det kinesiska försvaret har historiskt alltid skett genom skapandet av
strategier. Att tänka strategiskt har alltid varit en del av den kinesiska filosofin likt
beskrivningen i avsnittet 3.4.1, Kina i det internationella samfundet. Dessa uttrycks i
femårsplaner där den senaste utkom 2015 och inriktar perioden 2016-2021. I och med att
femårsplan 2015-2020 gavs ut, gav Kina därmed ut sin första militära strategi (Ekman,
2015). Detta var första gången som ordet strategi användes på en vitbok avseende
försvaret.
Det omfattande arbetet med reformeringen av PLA och det faktum att PLA är en stor
organisation med många ledningsnivåer, kan illustreras med att Hu Jintaos uttalande 2004
inte infördes i officiella PLA-skrifter förrän Kinas vitbok om försvaret 2013 då den hade
vunnit förankring (Atanassova-Cornelis, et al., 2017).
Enligt Kinas strategi för försvaret 2015 ska PLA fortsätta att utvecklas mot, i första hand,
att värna Kinas förmåga att bli en maritim maktfaktor. Detta innebär explicit att mindre
resurser ska läggas på den traditionella landbaserade delen av försvarsförmågan.
Resurserna ska istället läggas på att säkra de kinesiska intressena på haven och PLA-Navy
(PLAN) kommer successivt att skifta fokus från sjöbaserat försvar till skydd av de
kinesiska intressena på haven. (Boutin, et al., 2017) Detta kan också ses som en del i
skapandet av en expeditionär förmåga som syftar till att Kina skall kunna skydda sina
intressen men också öka möjligheten att projicera makt på andra platser i världen. Som ett
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ytterligare steg för att säkra den kinesiska närvaron i Adenviken och således den
expeditionära förmågan, etablerades 2017 den första kinesiska flottbasen utomlands i
Djibouti (Luengo-Cabrera, 2016).
3.3.3 Operativ verksamhet
Sydkinesiska sjön
Sydkinesiska sjön är för Kina ett mycket viktigt område. Detta både ur ekonomisk såväl
som militärgeografisk synvinkel. I området finns det stora naturresurser som fisk, olja och
gas som är viktig del i de kinesiska råvarubehovet. Sydkinesiska sjön är också ett område
som ger Kina tillgång till de maritima transportvägarna till Afrika, Europa och västra
Asien. Kina gör idag anspråk i området för att utöka sin ekonomiska zon och säkra sina
sjövägar.
Detta har under 2000-talet lett till flertalet konfrontationer mellan PLAN och andra
nationers motsvarigheter med internationella implikationer som följd. Vilket har lett till att
fler länder sätter sina förhoppningar till USA att balansera den kinesiska dominansen i
regionen. (Lai, et al., 2012)
Anti-piratoperation
Som en del i den ökande kinesiska närvaron på haven runt om i världen har PLAN också
allokerat resurser till Adenviken utanför Afrikas kust. Detta i syfte att säkra den kinesiska
sjövägen till Afrika och Europa. Kina har i Adenviken uppträtt autonomt och ingripit mot
pirater, istället för att ansluta sig till EU:s eller NATO:s operationer i området. (Genevaz,
2015)
Övningsverksamhet
PLA hade 2016 inte något försvarssamarbete annat än gemensam övningsverksamhet med
länderna inom Shanghai Cooperation Organisation (SCO). I 2014-års SCO-övning inom
fredsbevarande operationer deltog Kina med 5,000 soldater (Breitmaier, 2016). Inom SCO
har samövningarna med Ryssland ökat avseende gemensamma operationer inom
Medelhavet, Sydkinesiska sjön, Östkinesiska havet och Japanska sjön (Makocki &
Popescu, 2016). Samarbetet med Ryssland startade 2005 omfattande både armé och marin i
en gemensam storövning, ingående var då 9,000 deltagare längs Kinas nordöstra kust
(Lerais, et al., 2007).
Utöver de övningar som syftar till att bygga fredsbevarande förmågor tillsammans inom
SCO genomförs också gemensamma övningar som syftar till att hantera terrorism. Kina
har medverkat i flertalet multi- och bilaterala anti-terrorist övningar sedan 2002
tillsammans med Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan. Dessa övningar stärker den
kinesiska förmågan till regionalt militärt samarbete men omfattar även värdefull
internationell övning för PLA. Övningarna inom SCO omfattar även scenarion som syftar
till att projicera makt globalt. (Breitmaier, 2016)
En annan av Kinas partners avseende militära övningar är Pakistan. Tillsammans
genomförs kontinuerliga övningar för att stärka förmågan till skydd för den kinesiska
arbetskraften som finns i Pakistan och stärka säkerheten i regionen. Som en del i
byggandet av denna regionala förmåga har Kina föreslagit skapandet av en multilateral
antiterroriststyrka vilket har välkomnats av såväl USA som Ryssland som längs tyckt att
Kina skall ta ett större säkerhetsansvar inom regionen. (Breitmaier, 2016)
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FN-insatser
Redovisas under avsnitt 3.1.
3.3.4 Försvarsindustri
Som en del i den stora reformationen av PLA vidtas det även åtgärder för att säkra den
kinesiska försvarsindustrin och dess utveckling. En av de stora utmaningarna idag är att
möta den ökande kravbild som ställs från PLA. Likt beskrivet av Boutin (2017) är
problemet för den kinesiska försvarsindustrin; som att försöka skjuta på ett rörligt mål,
detta då PLA är så stor och sedan lång tid genomgår modernisering som kontinuerligt
skapar nya behov.
Återkommande sedan 2004 avseende försvarsindustrin har varit de då lanserade konceptet
om Civil-Militär-samverkan inom forskning och utveckling för att skapa kunskap inom
högteknologiska områden. Från 2016 har detta lyfts till en nationell strategi av Xi Jinping.
PLA bestod 2007 till största delen av rysk materiel och teknik då Kina var den största
kunden till den ryska försvarsindustrin (Lerais, et al., 2007).
För försvarsindustrin har den omfattande generella utvecklingen och den generellt
högteknologiska utvecklingen inneburit att Kina har halkat efter jämfört med många andra
nationer. För att överbrygga detta kunskapsgap måste Kina enligt Raska (Boutin, et al.,
2017) finna den kunskapen hos andra.
”This includes exploitation of open sources, technology transfer and joint research, the
return of Western-trained Chinese students, and, of course, industrial espionage, both in its
traditional form (human intelligence) and, increasingly, cyber-espionage.”
(Boutin, et al., 2017, p. 58)

3.4. Kina i det internationella samfundet
3.4.1 Allmänna utgångspunkter
Kinas internationella relationer utgår från flera begrepp som är viktiga att känna till för att
förstå deras ageranden. Här nedan redogörs för de som i vår undersökning uppfattats som
de viktigaste:





Shi
Identitet
Strategi
Multipolaritet

Det kanske mest omfattande av dessa begrepp är det kinesiska uttrycket ”Shi”. Inom detta
begrepp inryms en stor del av det holistiska tankesättet som visats i den kinesiska historien.
Liqun (2010) beskriver detta som hur makten i världen är ordnad och hur olika relationer
förhåller sig till varandra. Begreppet ”Shi” speglar också de kinesiska farhågorna avseende
vad nuvarande maktförhållanden betyder för Kina när långsiktiga strategier skall tas fram.
Som en viktig del i detta ingår alltid att bedöma hur detta skulle kunna skada Kina eller om
det är ett sätt för fortsatt fredlig samvaro. Särskilt handlar detta om att identifiera vilka
stormakter det finns i världen och välja på vilket sätt Kina skall förhålla sig till dem.
(Liqun, 2010, pp. 17-)
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Det kinesiska samhället bygger på identitet, vilket är något som skapas i det sociala mötet
mellan människor. Så även i de internationella relationerna, Kina skapar sin egen identitet i
det internationella samfundet där man lägger stor vikt vid att påverka strategiska beslut och
policys. (Liqun, 2010) Som en annan stor del av Kinas identitet är det Kommunistiska
partiet med dess historiska betydelse för landet.
I den Kinesiska historien har det alltid använts strategiskt tänkande som en del i att hantera
långsiktig planering. Som en del i detta tänkande finns bedömningen av helheten vilket
Liqun (2010) framhåller. Det holistiska tankesättet i Kinas strategier skapar möjligheter att
hantera alla de utmaningar (t.ex. regionalt/globalt) inom olika områden som Kina ställs
inför och i tillslut avgöra vad som är det bästa handlingsalternativet. (Liqun, 2010)
En förutsättning som måste antas är att alla de strategier som publiceras i Kina alltid
kopplas till kommunistpartiets fortsatta maktutövning (Atanassova-Cornelis, et al., 2017).
Den kinesiska synen på hur maktbalansen i världen förhåller sig, är att den är multipolär,
vilket framhålls som en god utveckling och eftersträvansvärt. Multipolaritet innebär att det
i världen inte bara finns en ledande stat, utan i stället flera stater som påverkar varandra
och på så vis motverkar hegemoni. (Liqun, 2010)
Kina delar idag in världen i stora, mellanstora och små länder, men också
utvecklingsländer och utvecklade länder. Detta som ett led i att inte skapa likheter med
stormaktsbegreppet och hegemoni. Kina ser sig själv som ett stort land men också som ett
land under utveckling vilket enligt van der Putten antyder att Kina är det största landet i
den kategorin. (Atanassova-Cornelis, et al., 2017)
3.4.2 Geografiska utgångspunkter
Kina med sin storlek och sitt läge i Asien är idag en regional stormakt i alla avseenden.
I norr gränsar landet mot Ryssland, Mongoliet och Kazakstan. Ryssland är den stormakt
som idag kan sägas vara den viktigaste för Kina. En viktig del i deras relation är att de mot
varandra alltid framstår som jämlikar och respekterar varandra (Makocki & Popescu,
2016).
I öster gränsar landet mot Koreanska halvön och med kustområden mot såväl Japan som
Filippinerna. Här är däremot USA med sin av Kina uppfattade hegemoni den största
maktfaktorn. Inte minst med sina militärbaser i området, bl.a. på Guam. Söderut gränsar
Kina mot flertalet mindre länder och Indien som uppfattas som den växande kraften i
Asien som kan utmana Kina i regionen. I väster finns den oroliga Kashmirregionen och
länder som Kirgizistan och Tadzjikistan.
3.4.3 Kinas roll i internationella institutioner
Sedan början av 2000-talet har Kina tagit en allt större del av de internationella
samarbetena i världen. Nu är Kina medlem i de stora internationella institutionerna i
världen, FN:s säkerhetsråd, WTO, International Monetary Fund (IMF). (Burnay, et al.,
2015). För Kina är medlemskapet I FN:s säkerhetsråd det viktigaste multilaterala
samarbetet, då det medger samverkan med stormakterna avseende internationell fred och
säkerhet. (Atanassova-Cornelis, et al., 2017). Dessa samarbeten har i ökande grad lagt
grunden för Kina, till att skapa en ökande interdependens med många andra länder och
regioner.
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ASEAN
Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) skapades redan 1967 som ett
frihandelsområde i Sydostasien. Organisationen antog 1976 grundläggande principer för
ömsesidigt samarbete inom flertalet områden bland annat arbete för fred och stabilitet i
regionen. Kina visade 1991 intresse för att blir dialogpartner till organisationen, vilket man
beviljades 1996. ASEAN blev då det första strategiska partnerskapet för Kina, där ordet
strategisk skall ses i en kinesisk kontext (Andrews-Speed, et al., 2006).
Kinas intresse i ASEAN är baserat på regional ekonomisk utveckling, vilket man vill
bevisa genom att bli ASEAN:s största handelspartner. Vidare är ASEAN den organisation
som används av Kina för civila fredsskapande åtgärder inom regionen. Kinas bidrag
utanför regionen sker alltjämt genom FN. (Sánchez-Cacicedo, 2010).
SCO
Shanghai Cooperation Organization (SCO) är en multilateral samarbetsorganisation som
skapades 2001 mellan Kina, Ryssland med flera centralasiatiska länder. Organisationen
syftar till att stärka ömsesidig tillit och förståelse mellan dess medlemmar genom
samarbeten inom många områden. Däribland det gemensamma arbetet för att upprätthålla
fred och säkerhet i regionen. (Shanghai Cooperation Organization, 2018). SCO är en viktig
del i Kina-Ryssland relationen, där Ryssland fortfarande är den regionala stormakten. Men
även som ett forum för lösande av intressekonflikter då Kinas OBOR-projekt växer fram i
Centralasien. (Atanassova-Cornelis, et al., 2017)
BRICS
BRICS är en informell sammanslutning bestående av Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och
Sydafrika som skapades på initiativ av Ryssland 2006. (BRICS, 2018). Kinas stöd till
denna sammanslutning är enligt van der Putten drivet av viljan att uppnå en multipolär
värld. (Atanassova-Cornelis, et al., 2017).
OBOR
Kina har inom de internationella relationerna låtit den ekonomiska utvecklingen vara
ledande, vilket innebär stora satsningar på infrastruktur. Detta används i många
sammanhang som en anledning till att skapa nya multilaterala institutioner som bidrar till
Kinas ekonomiska utveckling. (Ekman, 2016) Några exempel på detta är Asian
Infrastructure Investment Bank (AIIB) som kopplas till OBOR-projektet, New
Development Bank inom BRICS-samarbetet, Forum on China-Africa Cooperation
(FOCAC) och samverkansforum mellan Kina och Central- och Östeuropa, även detta
inriktat mot OBOR-projektet.
I retoriken som används av kommunistpartiet inom ramen för internationella relationer och
som kan kopplas till utveckling, döljs ofta budskapet i formuleringar som ”win-win” eller
”community of interest” (Atanassova-Cornelis, et al., 2017) vilket tar fokus från de
verkliga övervägandena. Detta kan exemplifieras med läget i Sydkinesiska sjön där
konflikterna är många men samarbetet inom ASEAN alltid lyfts fram. ”China’s ambitions
to reshape the regional and international order have never been as high as under President
Xi Jinping’s leadership” (Ekman, 2016, p. 1).
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Figur 12 – Kinas medverkan i internationella fora

Källa: Egen sammanställning ur källor förtecknade i avsnitt 9.1 – Emipriskt källmaterial.

Kommentar
Ovan illustreras olika internationella fora som Kina deltar i, främst kopplat till landets
ekonomiska utveckling. Figuren visar att flera av de tongivande internationella
institutionerna inte inkluderat Kina vid tidpunkten då dessa etablerats – de kan sägas vara
skapade av västvärlden, eller med grund i västliga värderingar (marknadsekonomi, fri
konkurrens m.m). Figuren visar även att Kina det senaste decenniet tydligt sökt etablera
nya internationella fora, dels inom ramen för BRICS som omfattar stater vilka likt Kina
strävar efter ökad multipolaritet, dels genom andra multilaterala samarbeten. Dessa Kinainitierade fora fungerar till del som motvikt till etablerade institutioner, exempelvis
FOCAC, China-Arab Cooperation Forum (CACF) och AIIB. Kina har även initierat flera
internationella fora syftande till att skapa bästa möjliga förutsättningar för OBOR. Dessa
utgörs bland annat av Chinese Southeast European Business Association (CSEBA), Silk
Road Investment Fund (SRIF), Investment Fund for Central and Eastern Europe (IFCEE).
AIIB syftar till att understödja OBOR, men fungerar även som motvikt till Världsbanken
(WB), då röstningsreglerna där innebär ett mycket stort amerikanskt inflytande (World
Bank Group, 2018). Kinas internationella samarbeten kan därmed sägas vara under
utveckling där Kina uppfattas vara drivande i etableringen av nya fora.
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4. Konceptualisering
Nedan beskrivs en konceptualisering av inhämtad empiri vilket illustrerar vår förståelse av
Kina, d.v.s. studiens kontext. Konceptualiseringen bygger på kodning och kategorisering
av källmaterialet. Hur detta har genomförts är redovisat i kapitel 2. Respektive kategori
definieras kortfattat nedan med stöd av citat ur det empiriska materialet. Samtliga
ursprungskategorier är förtecknade i bilaga 1. I slutet av kapitlet presenteras
konceptualiseringen av empirin i dess helhet.
4.1. Kinas inhemska förhållanden
Politisk stabilitet
Denna kategori omfattar ursprungskategorierna intern maktkonsolidering, CCP (Kinas
kommunistparti) och autonomi. Kategorin handlar om Kinas övergripande målsättning att
regimen bestående av det kinesiska kommunistpartiet för överskådlig framtid ska bestå. Ett
sätt för Kina att öka legitimiteten hos kommunistpartiet är att anspela på nationalism och
att internt marknadsföra behovet av att vara en självförsörjande stat. ”Today the Party
draws its legitimacy and relevance basically from a mixture of nationalism and the
delivery of economic growth” (Lerais, et al., 2007, p. xiii).
Kommunistpartiet har även genomfört en maktkonsolidering genom att president Xi
Jinping innehar samtliga ledande befattningar inom såväl partiet, staten som militären. Han
har även bedrivit omfattande anti-korruptionskampanjer i syfte att öka legitimiteten för
ledarskapet.
”The corruption, repression, arbitrary use of power and inequality will be tolerated just as
long as prosperity continues to rise for the majority of the population and employment
holds up. This has been the unspoken pact between Party and people since 1989”
(Atanassova-Cornelis, et al., 2017, p. 45).

Kategorin relaterar därmed till säkerhetsstyrkor och balanserad ekonomi.
Säkerhetsstyrkor
Kategorin utgör ett kluster av ursprungskategorierna militär förmågeutveckling, militär
fokusförflyttning och marina operationer. Samtliga ursprungskategorier omfattar PLA:s
utveckling och dess betydelse för den kinesiska försvarsförmågan. Centrala huvuddrag i
kategorin utgörs av en ökad satsning på militär förmåga i allmänhet och på den kinesiska
flottan i synnerhet. Ett uttryck för detta framgår av 2015 års militära strategi:
“The traditional mentality that land outweighs sea must be abandoned, and great
importance has to be attached to managing the seas and oceans and protecting maritime
rights and interests” (The Information office of the State Councile, 2015, p. sec. IV).

Den generella satsningen på PLA omfattar såväl kvantitet i materiel, kvalitet i utbildning
som förändrade operativa mönster (från regionalt till globalt uppträdande) där
tyngdpunkten flyttats till att skydda Kinas intressen. Kategorin relaterar därmed till politisk
stabilitet och balanserad ekonomi.
Mot bakgrund av denna förändring har viss internationell misstänksamhet uppstått, vilket
Kina bemöter genom att betona dess goda avsikter i internationella sammanhang. Därav
relaterar säkerhetsstyrkor till kategorin goda avsikter.
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Balanserad ekonomi
Här ingår ursprungskategorierna socioekonomisk obalans, korruption och interna
ekonomiska problem. Ursprungskategorierna handlar om Kinas inre ekonomiska marknad
och dess utmaningar avseende hållbar ekonomisk tillväxt.
”Since 2004, the concept of a ‘harmonious society’ (和谐社会 hexie shehui) has become a
central strategy and vision of the CCP. The Chinese leadership under Hu Jintao aimed for
a more balanced socio-economic development, tackling problems of social inequality and
injustice caused by rapid economic growth and unfair enrichment” (Atanassova-Cornelis,
et al., 2017, p. 20)

Kategorin omfattar även problematiken med korruption, vilken Kina under det senaste
decenniet har adresserat genom avsättning av politiker, militärer m.fl. När korruptionen har
uppdagats har även tveksamheter gentemot den kommunistiska ideologin identifierats
eftersom politiker inte handlat i enlighet med denna. Utmaningarna som därmed måste
bemötas av den kinesiska regimen inverkar på kommunistpartiets legitimitet vilket innebär
att kategorin relaterar till politisk stabilitet.
2012 levde 150 miljoner kineser under fattigdomsgränsen. Av dessa var 6 miljoner utan
elektricitet och med en allt äldre befolkning skapar detta tvivel på det sociala systemet
(Lai, et al., 2012). Då social oro är ett ökande problem, främst beroende på
socioekonomisk obalans mellan de östra och västra delarna i Kina, relaterar kategorin även
till säkerhetsstyrkor.
”The PLA has long been present in this province, particularly through its special force
called the ‘Xinjiang production and construction corps’. This unit is engaged in economic
activities, as well as border control and social stabilisation tasks” (Genevaz, 2015, p. 4).

Figur 13 – Kinas inhemska förhållanden

Kommentar
Genomgående för dessa tre kategorier är Kinas kommunistparti. Detta innefattar det
kommunistiska partiets dominans i landet såväl som dess historiska betydelse för den
ekonomiska utvecklingen. ”Power consolidation and regime stability constitute the top
priorities of China’s political leadership[…]” (Atanassova-Cornelis, et al., 2017, p. 6).
Då kommunistpartiet även framkommit som en egen kategori, med relation till politisk
stabilitet, säkerhetsstyrkor och balanserad ekonomi, har denna framträtt som
sammanbindande bakgrund till övriga tre kategorier.
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4.2. Kinas internationella relationer
Goda avsikter
Kategorin utgör ett kluster av ursprungskategorierna institutioner skapade av Kina, strävan
efter regional dominans och regionala förtroendeproblem. Sammanfattningsvis handlar
dessa företeelser om att det internationella systemets utformning inte tillfullo uppfyller
Kinas syften och behov, varför Kina på senare tid tagit initiativ till och skapat flertalet nya
internationella institutioner och organisationer. I Kinas kommunikation betonas starkt de
goda avsikterna i detta, bland annat med argument för ekonomisk utveckling och
internationell säkerhet:
“Accelerating the building of the Belt and Road can help promote the economic prosperity
of the countries along the Belt and Road and regional economic cooperation, strengthen
exchanges and mutual learning between different civilizations, and promote world peace
and development. It is a great undertaking that will benefit people around the world.”
(Permanent Mission of the People's Republic of China to the UN, 2015)

De goda avsikterna syftar bland annat till att etablera Kina som internationell ledare,
främst regionalt. Utvecklingen har dock inneburit vissa internationella förtroendeproblem.
”Vietnam, on the contrary, is highly suspicious of OBOR projects as well as, to a certain
degree, Myanmar which has signed an agreement with China, in April 2011, to develop a
railway link from the southwest city of Kunming to Kyaukpyu port. Construction was
scheduled to finish in 2015 but the government of Myanmar, fearing to being too
dependent on China and looking for a more balanced foreign policy with India and the
USA, cancelled the project in July 2014.” (Hébrard, 2017, p. 13)

Sådan internationell skepsis är Kina medveten om och leder till att Kina ännu mer betonar
sina goda avsikter. Kategorin relaterar till ansvarsfull och internationellt anseende.
Ansvarsfull
Här ingår ursprungskategorierna institutioner skapade av väst, västvärldens vilja och
omvärldens uppfattning. Det internationella systemet av mellanstatliga organisationer och
folkrättsliga principer kan under efterkrigstiden i stort sägas vara uppbyggt av västvärlden
(ex: WTO, FN m.fl.). Historiskt har omvärlden uppfattat Kina som en sluten stat och som
inte, mot bakgrund av sin storlek, tagit sitt internationella ansvar i tillräckligt stor
omfattning vilket internationellt uppfattas vara önskvärt:
”Europe and the United States have many shared interests. Both agree that the most
important issue is to manage China’s smooth and peaceful integration into the established
global system. They also share the hope that China will rise to become a responsible major
power, a reliable economic partner and an increasingly pluralistic and democratic state.”
(Lerais, et al., 2007, p. xii)

Kinas syn på sin egen roll som ansvarsfull har också utvecklats över tid:
”China’s identity in international society is believed to have fundamentally changed from
that of a revolutionary outsider and a detached state to that of a responsible member of
international society.” (Liqun, 2010, p. 58)

Denna uppfattning bekräftas främst genom Kinas uppträdande inom de internationella
institutioner som i grunden skapats av västvärlden, där Kina i huvudsak följt internationella
regler. Kategorin ansvarsfull relaterar till internationellt anseende och uttrycker
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sammanfattningsvis både Kinas vilja att vara ansvarsfull och Kinas intresse av att
uppfattas som ansvarsfull.
”From then onwards, in keeping with its overall foreign policy goals, Beijing has aimed to
explore common ground in the economic and security fields with its periphery: the
ultimate purpose is to portray itself as a responsible power that contributes to stability and
co-operation in the region.” (Sánchez-Cacicedo, 2010, pp. 26-27).

Internationellt anseende
Denna kategori omfattar ursprungskategorierna internationellt samarbete och till del Kinas
image. Kategorin handlar om hur Kina agerar inom ramen för det internationella systemet
för att på olika sätt bejaka en multipolär världsordning utan att uppfattas konfrontativ eller
utmanande. Kategorin relaterar till goda avsikter och ansvarsfull. Att inte uppfattas som ett
hot mot sin omvärld har varit en central del i Kinas utrikespolitik: ”Part of China’s
strategy to avoid being perceived as a threat has consisted in promoting an ‘independent
foreign policy of peace’” (Sánchez-Cacicedo, 2010, p. 26)
Samtidigt strävar Kina efter en multipolär världsordning och samarbetar därför med olika
länder beroende på syfte:
“Since the end of the Cold War China has pushed for a multipolar world in which the
United States could be counterbalanced by flexible coalitions involving at different times
Russia, Europe, India, Japan and the countries of the Association of Southeast Asian
Nations (ASEAN).” (Lerais, et al., 2007, p. 54)

Kinas internationella samarbeten har bland annat utvecklats genom en förändrad syn på
internationella institutioner vilket i sin tur förändrat Kinas internationella anseende:
“China’s opening up to the international community was also marked by the end of its
sceptical stance towards regional and multilateral institutions which were previously
perceived as a constraint on China. […] The current dominant trend is to view those
organisations as venues for China to pursue its economic interests, expand its regional
influence, address mutual security threats, and check the United States regional interests.”
(Lerais, et al., 2007, p. 58)

Figur 14 – Kinas internationella relationer

Kommentar
Figuren ovan illustrerar hur Kinas internationella relationer styrs av och inverkar på landets
internationella anseende. I empirin framträder ett mönster av att Kina drivs av en vilja att
återupprätta sitt internationella anseende. Kina gör detta genom att uppträda ansvarsfullt
inom ramen för internationella institutioner och organisationer skapade av väst, men också
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genom att inrätta nya internationella fora som bättre uppfyller Kinas syften. Centralt här är
förmedlingen av Kinas goda avsikter.
“China oscillates between the confirmation of existing global governance institutions, the
support for reforms in global governance, and the will to create alternatives to existing
fora in areas where it has not been successful enough to increase its influence.”
(Burnay, et al., 2015, p. 7)

De tre kategorierna internationellt anseende, goda avsikter och ansvarsfull kan
sammanfattas med begreppet image, en av de ursprungliga kategorier som uppfattas
spänna över hela spektrumet i Kinas internationella relationer och som illustreras genom
den sammanbindande bakgrunden i figuren ovan.
4.3. Kinas övergripande mål
Ekonomisk utveckling
Denna kategori omfattar energibehov, kinesiska investeringar, kinesisk export,
transportleder, vapenexport och integrering i global ekonomi. Alla dessa
ursprungskategorier handlar om Kinas ekonomi i ett internationellt sammanhang. Dels
kopplat till Kinas starka ekonomiska beroende av omvärlden inkl. transportledernas
betydelse för kinesisk handel, dels kopplat till Kinas investeringar utomlands. Då
ekonomisk utveckling är en förutsättning för att kunna hantera Kinas inhemska utmaningar
och den ekonomiska utvecklingen är starkt beroende av Kinas roll i det internationella
systemet, fungerar kategorin som en brygga mellan Kinas inhemska förhållanden och
Kinas internationella relationer och relaterar därmed såväl till politisk stabilitet och
balanserad ekonomi som till internationellt anseende och goda avsikter.
”[…] a country with the world’s second-largest economy, which has witnessed doubledigit growth for most of the period from 1980 to 2010, and exerts geopolitical influence
undreamed of four decades ago.” (Atanassova-Cornelis, et al., 2017, p. 13)

Centralt i kategorin ekonomisk utveckling är projektet OBOR och anknutna företeelser.
Make China Great Again
Kategorin innehåller de långsiktiga målsättningar som det kinesiska ledarskapet har för
landet. Genomgående för alla kategorier är att det finns strategier som beskriver hur Kina
ska kunna bli ett framgångsrikt land. Som en sammanfattande beskrivning kan president Xi
Jinpings tal vid den 19:e nationella kongressen för kommunistpartiet användas, vilket avser
perioden fram till 2050:
”By the end of this stage, the following goals will have been met:
* New heights are reached in every dimension of material, political, cultural and ethical,
social, and ecological advancement.
* Modernization of China's system and capacity for governance is achieved.
* China has become a global leader in terms of composite national strength and
international influence.
* Common prosperity for everyone is basically achieved.
* The Chinese people enjoy happier, safer, and healthier lives.
The Chinese nation will become a proud and active member of the community of
nations.” (China Daily, 2017)
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4.4. Empirisk konceptualisering
Figur 15 – Empirisk konceptualisering

Figuren utvisar den modell för förståelse av Kina som utvecklats genom analys och
tolkning av empirin. Tydligt framträder Kinas ambition om att i framtiden ha ett avsevärt
större inflytande i världen, Make China Great Again. Kinas inre liv är fokuserat på
kommunistpartiet och dess maktkonsolidering. Kinas externa relationer kretsar kring
behovet av att uppfattas som och genuint vara ansvarsfull.
Kina är medvetet om den internationella misstänksamhet ökade militära resurser och nya
operativa mönster innebär, likväl som den misstänksamhet Kinas explosionsartade
ekonomiska utveckling och initierandet av internationella investeringsprojekt och andra
internationella fora innebär. Kina bemöter denna misstänksamhet genom att betona sina
goda avsikter (ex: antipiratoperationer, ömsesidig nytta av kinesiska infrastrukturprojekt
m.m.).
Ett ökat internationellt anseende är således ett medel för Kina att kunna fortsätta utveckla
sin ekonomi, vilket i sin tur är ett medel för att kunna hantera interna ekonomiska
obalanser och för att skapa resurser exempelvis till säkerhetsstyrkor. Detta illustreras av
den streckade pilen som skär genom den ekonomiska utvecklingen.
Sammantaget leder detta till att regimens legitimitet säkerställs, såväl inhemskt som
internationellt vilket också är en del av målsättningen att Make China Great Again.
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5. Analys med stöd av teori
Mot bakgrund av undersökningens induktiva metod har relevanta teoretiska perspektiv
med bäring mot syftet med denna studie valts först efter det empiriska analysarbetet. Dessa
perspektiv har hjälpt till att fördjupa förståelsen för empirin. Inledningsvis beskrivs
kortfattat teorifältet inom internationella relationer varpå en diskussion följer som
resonerar kring hur teorierna förhåller sig till den empiriska konceptualiseringen, d.v.s. vår
förståelse av Kina.
5.1. Teoretisk bakgrund till internationella relationer
Realism
Realismen utgår från en anarkisk världsordning där staten är det relevanta subjektet och
där utgångspunkten är att stater agerar utifrån sina egenintressen och välbefinnande, en
maktkamp. Realismens utgångspunkter är (1) människan är av naturen pessimistisk, (2)
internationella relationer är i grunden konfliktskapande och konflikter löses med krig, (3)
tonvikten är den suveräna staten och dess värden, och (4) internationella relationer kan inte
fungera på samma sätt som inrikespolitik. (Jacksson & Sorensen, 2010)
Mot bakgrund av realismens utgångspunkter är staten i den internationella maktkampen
beredd att offra alla andra värderingar eller överenskommelser för att skydda sin
överlevnad. Synen på maktkampen utvecklas inom teoribildningen i internationella
relationer och kommer under mellankrigstiden och andra världskriget att bli starkare. Detta
mot bakgrund av den makt som stater försöker att påverka varandra med istället för att
samarbeta för fred. Under samma tidsperiod upplever världen också en av de största
ekonomiska kriserna vilket påverkar handeln mellan staterna. Effekten blir att många stater
vänder sig inåt och säkerställer sin egen produktion för överlevnad. Enligt den klassiska
realismen kan suveräna stater samexistera under förutsättning att det finns en maktbalans
dem emellan. Internationella relationer kan bara existera mellan stater och staterna skapar
tillsammans en internationell hierarki där vissa är starka och andra är svaga. Primärt
handlar denna hierarki om stormakters säkerhet och dominans mot svagare stater.
Neorealismen
Denna inriktning förklarar internationella relationer genom att lägga större vikt vid hur
stormakter agerar och deras påverkan på andra stater. Tron på det bipolära systemet är
stark vilket ofta motiveras med det relativa lugn och fred som rådde i världen under det
kalla kriget. Mearsheimer (2001) argumenterar för att alla stater i grunden är ute efter att
skapa dominans och därigenom är aggressiva. Följaktligen kommer en supermakt alltid att
försöka dominera systemet av stater för att i förlängningen försäkra sig om att det inte
finns någon annan stat som kan hota dess säkerhet. Mearsheimer menar dock att det idag
inte finns någon stat som är tillräckligt kraftfull för att skapa ett världsherravälde, vilket
leder till att regionala maktstrukturer uppstår där en stat kan skapa herravälde över en viss
del av världen. Denna drivkraft motiverar att Mearsheimer väljer att benämna sin teori för
“offensiv realism”, viljan från stormakterna att alltid söka mer makt, även inom ramen för
internationella institutioner. (Mearsheimer, 2001)
Liberalism
Liberalismens perspektiv på internationella relationer utgår från att det finns goda
möjligheter till fredlig internationell samlevnad, grundat på en rationell insikt om
ömsesidigt beroende. Mot bakgrund av denna syn på det internationella systemet följer
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samarbete som en central faktor och därmed betonas bland annat internationella
institutioners betydelse för fredlig utveckling. (Jacksson & Sorensen, 2010)
Ett av de grundläggande synsätten inom liberalismen är en positiv människosyn.
Människan försöker i grunden att uppfylla sina egna behov, men därav följer samarbeten
och sökande av samförstånd med andra. I det liberalistiska perspektivet uppstår
internationella relationer inte bara mellan stater utan även mellan människor och andra
internationella samarbetsformer (internationella institutioner, privata organisationer m.m.).
Liberalismen tog ett stort utvecklingssprång efter det första världskriget, då det stora
antalet omkomna ledde till internationella strömningar av karaktären “krig ska inte få
hända igen”. Tron på det internationella samfundet och internationella institutioners
påverkan på enskilda stater utvecklades under mellankrigstiden bland annat genom
skapandet av Nationernas förbund, föregångaren till Förenta nationerna. (Jacksson &
Sorensen, 2010)
Interdependensliberalism
Moderniseringen av samhället har lett till att stater blivit mer beroende av varandra vilket
innebär att mellanstatliga aktörer har blivit viktigare. Detta omfattar såväl företag som
mellanstatliga organisationer. Det militära maktmedlet dominerar inte längre eftersom
välfärd uppfattas vara viktigare än säkerhet.
Alla stater och människor i världen påverkas av vad som händer på andra platser i världen.
Som grund till detta hävdar neoliberalisterna att den pågående moderniseringen av
världens alla länder på ett positivt sätt påverkar staters vilja till samarbete. Samarbetet i sin
tur omfattas av såväl företag, bilaterala överenskommelser som av statliga
samarbetsorganisationer m.m. I detta finns den ekonomiska aspekten av modernisering
som skapar ekonomiska incitament för samarbete. Detta har i modern tid också inneburit
att det blivit mer kostsamt för en stat att bibehålla sin militära förmåga. Som en följd av
detta anses staterna öka sin vilja till samarbete inom såväl ekonomiska som militära
områden och därmed ökar interdependensen mellan stater. (Jacksson & Sorensen, 2010)
Robert O. Keohane har tillsammans med Joseph S. Nye, Jr. utvecklat ett perspektiv som
kallas för “komplex interdependens”. Innebörden är att alla idag existerande stater är del av
ett mer komplext system där information kan utbytas på olika och fler nivåer än tidigare.
Detta innebär i sin tur att merparten av staternas kraft åtgår till att skapa välfärd för sina
medborgare via alla dessa kanaler och mindre kraft läggs på att skapa säkerhet genom
militär förmåga.
”If we focus exclusively on questions of power, the most important feature of complex
interdependence – almost its only important feature – is the ineffectiveness of military
force and the constraints that this implies on fungibility of power across issue-areas.”
(Keohane, et al., 1986, p. 197)

Mindre stater tenderar att lägga mer kraft på möjligheten att via internationella
organisationer påverka skeenden som är av vikt för dem, men som inte kräver en direkt
påverkan på en annan stat. Detta ökar de internationella organisationernas betydelse.
Interdependensliberalister beskriver denna förändring som en påverkan på beslutsgången
fram till militära maktmedel, vilka följaktligen har blivit mindre användbara. (Keohane, et
al., 1986)
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Mjuk makt
Joseph S. Nye Jr. (2004) har även utvecklat en teori om s.k. mjuk makt vilken kortfattat
handlar om makt genom attraktionskraft. 2004 författade han boken Soft power: the means
to success in world politics. I boken argumenterar Nye, Jr. för betydelsen av s.k. mjuk
makt jämfört med vad som kan kallas hård makt. Hård makt kan enligt Nye beskrivas i
termer av ”morot och piska” där hårda maktmedel utgörs av exempelvis militär styrka,
ekonomiska sanktioner, mutor m.m. – företeelser som normalt förknippas med ett
realistiskt synsätt. Det perspektiv som Nye, Jr. i stället framhåller, sprungen ur en
neoliberalistisk tradition, är möjligheten att erhålla och utöva makt genom attraktion, d.v.s.
att en stat kan uppnå egoistiska syften utan hot eller mutor. Makten från en stat utövas
således indirekt genom att andra stater delar värderingar, beundrar och eftersträvar att likna
den stat varifrån attraktionen utgår. (Nye, Jr., 2004)
En viktig förutsättning enligt Nye, Jr. för utövandet av mjuk makt är möjligheten att sätta
den internationella agendan eller dagordningen – möjligheten att forma andra staters
preferenser. Mjuka maktmedel utgörs exempelvis av värderingar, kultur och politiska
principer bland annat inom ramen för internationella institutioner. Nye, Jr. beskriver tre
sorters makt enligt modellen nedan, där militär och ekonomisk makt skall förstås som hård
makt.
Figur 16 – Three Types of Power
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Källa: (Nye, Jr., 2004, p. 31)

Mearsheimers, Keohanes och Nye, Jr.:s olika perspektiv bedöms vara relevanta för denna
studie varför dessa perspektiv beskrivs utförligare nedan.
I diskussionen nedan används bokstäverna (A), (B) och (C) i syfte att underlätta förståelsen
för Kina avseende inhemska förhållanden, ekonomisk utveckling och internationella
relationer. Bokstäverna refererar till figur 13.
5.2. Realismens perspektiv
När det realistiska perspektivet ansätts för att diskutera konceptualiseringen ger det
ytterligare förståelse för hur teorin kan appliceras på vår konceptualisering. Realismens
fyra utgångspunkter (se ovan) kan sägas utgöra grunden för Kinas kamp för ökad makt.
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Likt beskrivet i 3.4.1 uppfattas Kinas världsbild utgå ifrån att det i världen finns tre typer
av stater; stora, medelstora och små. Detta överensstämmer med det realistiska
perspektivet om att stater förhåller sig hierarkiskt till varandra. Som en del i denna
världsbild ställs Kina inför mötet med USA, som av Kina upplevs dominera välden. Detta
perspektiv framträder tydligast inom den offensiva realismen. Därmed måste USA
motverkas för att Kina i första hand ska kunna fortsätta vara en regional makt och i andra
hand börja verka som en global makt, d.v.s. Make China Great Again.
Det realistiska perspektivet hjälper oss även att förstå att den ekonomiska utvecklingen
såväl som att utvecklingen av säkerhetsstyrkorna är knutna till den upplevda bristen på
ekonomisk och militär makt. Kina ökar sin ekonomiska makt genom att använda sig av
projekt likt OBOR, vilka knyts till krav på avtal om t.ex. kinesiska exportprodukter och
kinesisk arbetskraft. Vilket i sin tur bidrar till en balanserad ekonomi och därmed ökat
välstånd och politisk stabilitet.
Den ekonomiska utvecklingen är i sin tur en förutsättning för att kunna utveckla den
militära makten. Den militära makten utvecklas här med två syften där det första syftar till
ökad makt internt i Kina och den andra mot en ökad militär makt på det internationella
planet. Den förstnämnda för att uppnå ökad politisk stabilitet och den andra för att
projicera militär makt för Kina som den starka staten i det realistiska perspektivet.
I realismen är staten och dess överlevnad en viktig hörnsten. Kina kan här sägas stärka den
statliga makten med hjälp av den ekonomiska utvecklingen. Denna utveckling medför även
ökad autonomi som stat och därmed en ökad legitimitet för kommunistpartiet.
Genom att ansätta perspektivet offensiv realism på Kinas image kan detta sägas vara ett av
verktygen för att öka Kinas ekonomiska makt likväl som Kinas reella makt i det
internationella systemet. Kina måste här visa en rimlig anpassning till den internationella
marknaden för en ökad ekonomisk utveckling, med andra ord att följa normer och regelverk
m.m. Ur ett realistiskt perspektiv går Kina här dock en balansgång mellan att agera inom
det befintliga internationella systemets struktur och att försöka påverka det internationella
systemet med syftet att maximera egen makt.
Sammanfattningsvis bidrar det realistiska perspektivet bäst till att förklara Kinas
övergripande målsättning (Make China Great Again), Kinas militära rustning (A) och
Kinas initiativ till ekonomisk utveckling (B). Realismen kan även bidra till att förstå Kinas
roll i det internationella systemet (C) under förutsättning att man tolkar Kinas agerande
som medvetna handlingar i syfte att påverka det internationella systemet och att maximera
sin egen makt.
5.3. Liberalismens perspektiv
Till skillnad från inom realismen, utgör staten inte det centrala subjektet inom liberalismen.
Ur ett liberalistiskt perspektiv är internationellt samarbete, snarare än internationell
konkurrens, den bärande tanken. Följaktligen ger liberalismens perspektiv helt andra svar
på den empiriska konceptualiseringen och uppfattar ett helt annat Kina än vad realismen
gör. Ur ett liberalistiskt perspektiv framträder därför inte Make China Great Again som
mål utan snarare som en effekt av ett ökat internationellt samarbete där gemensamma
behov, gemensamma hot och gemensamma målsättningar i stället är utgångspunkterna.
Som ovan nämnts finns det flera olika inriktningar inom liberalismen. En framträdande
liberalistisk diskussion handlar om innebörden av internationell interdependens kopplat till
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internationella relationer. Det korta svaret är att genom ökad interdependens, d.v.s.
ömsesidigt beroende mellan stater, blir konflikter mindre sannolika och därmed
säkerhetsfrågor och det militära maktmedlet mindre relevant.
Kinas internationella relationer (C)
Såväl ekonomisk utveckling som goda avsikter och ansvarsfull kan ur ett liberalistiskt
perspektiv förklaras med att Kina kommit till insikt om behovet av gemensamma lösningar
på gemensamma behov. Liberalismen ser ett Kina som agerar med det gemensammas bästa
för ögonen och som konkret bidrar till internationell fredlig utveckling genom sina initiativ
inom ramen för OBOR samt genom sitt engagemang inom olika internationella fora.
Den ekonomiska utvecklingen leder till ökad interdependens mellan stater vilket bidrar till
ökad internationell säkerhet och ökat välstånd för många fler stater och regioner än enbart
Kina. Ur ett liberalistiskt perspektiv agerar Kina därmed ansvarsfullt och med goda
avsikter i det internationella systemet. Detta leder till ett ökat internationellt anseende och
långsiktigt till att Kina möjligen kan bli en tongivande aktör på fler områden än ekonomisk
utveckling, ex: miljöpolitik.
De internationella samarbeten Kina är engagerade i och det sätt på vilket Kina uppträder
leder i stort till en påtagligt mer positiv inställning till Kina. Ur ett liberalistiskt perspektiv
är det detta som är huvudförklaringen till ett ökat kinesiskt inflytande – inte de egna
maktambitionerna.
Kinas inhemska förhållanden (A)
Ur ett interdependensliberalistiskt perspektiv är fokus välfärd snarare än säkerhet. En
handelsinriktad stat förstärker interdependensen vilket innebär reducerad risk för konflikter
och därmed ett minskat behov av militär makt. Av det skälet blir liberalismen problematisk
som förklaringsmodell av vår empiriska konceptualisering när det gäller Kinas militära
utveckling, kategorin säkerhetsstyrkor.
Vissa aspekter på Kinas militära utveckling kan förklaras genom att de bidrar till det
gemensammas bästa. Exempel kan vara skydd av fartygsleder (internationell handel) och
fredsbevarande insatser (internationell säkerhet). Dessa argument uppfattas dock svaga i
jämförelse med realistiska argument, mot bakgrund av storleken på Kinas militära
satsningar.
Sammanfattningsvis bidrar det liberalistiska perspektivet bäst till att förklara Kinas initiativ
till ekonomisk utveckling (B) och internationellt samarbete (C). Det liberalistiska
perspektivet förklarar därmed att Kinas image sakta förändras då effekterna av Kinas
beteende successivt förändrar den internationella bilden av Kina. Liberalismen kan dock
inte lika tydligt förklara Kinas militära utveckling (A) då fördjupad interdependens normalt
leder till minskat behov av militär makt.
5.4. Perspektivet mjuk makt
Militär makt
I den empiriska konceptualiseringen framgår att Kina befinner sig i en fas då landets
militära makt håller på att öka. Det sker visserligen från en låg nivå, men några intressanta
företeelser indikerar att en relativt genomgripande förändring sker. Av det empiriska
underlaget framgår att Kina avser att använda sin militära makt till skydd av territoriet och
staten men även för skydd av kinesiska intressen. Den militära makten framträder som en
tydlig del i att såväl projicera som att utöva påtvingande makt gentemot andra stater, i
Sida 47 av 67

första hand regionalt. Den militära makten ingår även som en del i den interna
säkerhetsapparaten syftande till att konsolidera kommunistpartiets makt. Som ovan nämnts
är Kinas militära makt dock fortfarande låg relativt USA, men ökar kraftigt i vår
jämförelse med Indien.
Ekonomisk makt
Kina kan mot bakgrund av sin ekonomiska utveckling sägas besitta en relativt omfattande
ekonomisk makt. I det empiriska underlaget framgår att Kina ofta använder sig av ”morot
och piska” vid etablerande av verksamhet internationellt. Den ekonomiska makten utgår
till stor del från den ökande internationella handeln där Kina har möjlighet att påverka
ekonomiska flöden. Kinas ekonomiska makt blir särskilt tydlig om man hypotetiskt
föreställer sig en situation där Kina inför sanktioner eller tullar som påtryckningsmedel i
förhandlingar.
Mjuk makt
Nye Jr. betonar två avgörande förutsättningar för att kunna utöva mjuk makt; att ha
internationell attraktionskraft och att ha inflytande över den internationella agendan (Nye,
Jr., 2004).
I det empiriska underlaget framgår att Kina upplever sig ha ett alltför litet internationellt
inflytande. Kina har här valt olika metoder för att öka sitt internationella inflytande. Inom
ramen för internationella institutioner skapade av väst försöker Kina uppträda och framstå
som ansvarsfull och därigenom få bättre möjligheter till inflytande. Dessutom har Kina
inrättat ett antal andra internationella samarbetsfora där Kina bedöms ha stort inflytande
över dagordningen. Kina kan därmed sägas försöka öka sin mjuka makt inom ramen för
såväl bilaterala som multilaterala samarbeten (C).
Angående attraktionskraft så framträder två skilda perspektiv genom de faktorer Nye Jr.
benämner som primary currencies inom mjuk makt; värderingar, kultur samt politiskt och
institutionellt agerande.
Ur en synvinkel bedöms Kina ha en relativt stor attraktionskraft detta främst gentemot
auktoritära regimer vilket visats i det empiriska underlaget bland annat genom de
konkurrensfördelar Kina har relativt västvärlden då man inte ställer krav på mänskliga
rättigheter m.m. vid ingående i ekonomiska avtal. Att Kina lyckats kombinera ett
auktoritärt styre med en stark ekonomisk utveckling innebär sannolikt en hög
attraktionskraft för liknande stater vilka i huvudsak förekommer i tredje världen.
Kinas mjuka makt begränsas av de påtagliga kulturella och värderingsgrundade skillnader
som finns mellan Kina och västvärlden. Västliga demokratier uppfattar helt enkelt Kina
som misstänkt just mot bakgrund av landets styrelseskick där den egna befolkningen till
del förtrycks med landets säkerhetsstyrkor. Denna internationella misstänksamhet förstärks
dessutom av Kinas militära utveckling och operativa uppträdande. Dessa begränsningar i
möjligheten att fullt ut kunna utöva mjuk makt gentemot västvärlden är ett bidragande skäl
till varför Kina betonar sina goda avsikter i det internationella systemet.
Sammanfattningsvis bidrar perspektivet om mjuk makt till förståelse om den påverkan
Kina har på det internationella systemet. Oavsett om den är medveten (realism) eller en
effekt av ökat samarbete (liberalism) så krävs en internationell förskjutning av värderingar
m.m. för att öka Kinas attraktionskraft och därmed sin mjuka makt. Perspektivet om mjuk
makt har även bidragit till att förklara Kinas behov av att sätta den internationella agendan.
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6. Resultat
Av diskussionen ovan framgår att vare sig realism, liberalism eller perspektivet om mjuk
makt tillfullo kan tillämpas som förklaringsmodeller till den empiriska
konceptualiseringen. Realismen uppfattas stå i kontrast till det internationella
ansvarstagande Kina uppvisat på senare år främst genom sitt aktiva deltagande i bi- och
multilaterala samarbeten såväl på säkerhetsområdet som inom ekonomiska samarbeten.
Liberalismen ger inte någon trovärdig förklaring till Kinas markanta militära upprustning
och mer expeditionära operativa beteende. Teorin om mjuk makt är ännu inte fullt
applicerbar på Kina då det fortfarande råder alltför stor internationell misstänksamhet
gentemot Kina både avseende projektet OBOR men framför allt orsakat av Kinas ökande
militära makt.
Vår uppfattning är att genom den induktiva metoden har i stället ett mer tillförlitligt och
trovärdigt koncept utarbetats då det är baserat på empiriska slutsatser. De olika teoretiska
perspektiven som ovan diskuterats leder dock fram till ett behov av att förtydliga
konceptualiseringen. Följaktligen inför vi två nya sammanfattande begrepp om Kinas
beteende i det internationella systemet, nämligen normförskjutning internationellt resp.
normbindning nationellt.
Figur 17 – Konceptuell förståelse av Kina

Med realistisk argumentation kan Kina medvetet sägas försöka påverka det internationella
systemet i syfte att maximera sin makt. Med liberalistisk argumentation kan en förändrad
internationell norm i bemärkelsen hur Kina uppfattas av sin omvärld skönjas, dock som en
effekt av Kinas agerande och inte som en medveten strategi. Ur perspektivet om mjuk makt
så är internationell normförskjutning en förutsättning för att Kina ska kunna öka sitt
inflytande utan att vara beroende av endast militär och/eller ekonomisk makt. Genom att
föra in begreppet normförskjutning internationellt tydliggör vi därmed i konceptet Kinas
beteenden i det internationella systemet baserat på empirin, dock upptäckt med hjälp av de
teoretiska perspektiven.
Som kontrast till den internationella normförskjutningen blir det tydligt att Kina internt
strävar efter en bibehållen norm, utgående från kommunistpartiet. De konkreta åtgärder
Kina vidtar, bland annat genom maktkonsolidering och militär rustning, leder även dessa
till att den nationella normen befästs. Den nationella normbindningen är således till del en
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medveten kinesisk strategi och till del en effekt av de konkreta åtgärder Kina vidtar. I syfte
att tydliggöra konceptet har begreppet normbindning nationellt därför införts.
På en högre abstraktionsnivå illustreras vår förståelse av Kinas medvetna strategi,
nationellt resp. internationellt genom figuren nedan.
Figur 18 – Kinas strategi

Figuren illustrerar hur Kina mot bakgrund av sin strävan efter att bli en supermakt till år
2050 medvetet agerar för bibehållen nationell norm samt för förändrad internationell norm.
Med ett realistiskt perspektiv är figuren logisk genom att det framträder en stark stat som
försöker påverka det internationella systemet i en riktning som är mest gynnsam för det
egna landet. Det Kina som framträtt i empirin visar att det finns en stark tro på det
nuvarande politiska systemet och att Kina inte under överskådlig framtid är beredd att
överge sitt styrelseskick med dess starka kontroll av samhälle och försvar.
Det figuren inte visar är vilken inverkan ett sådant kinesiskt synsätt har på det
internationella samfundet. Vi menar att de faktorer som empiriskt kopplats till den
nationella normbindningen i huvudsak har en negativ inverkan på det internationella
samfundet. Här kan utöver Kinas politiska system inkl. omfattande censur, förtryck av
oliktänkande m.m. även nämnas landets relativa slutenhet men främst dess militära
rustning och förändrade operativa mönster som påtagligt leder till ökad internationell
skepsis och misstänksamhet. Utgående från antagandet om att stater uppträder rationellt
kan figuren ha ett visst förklaringsvärde till varför Kina försöker påverka den
internationella normen i mer Kina-positiv riktning.
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Kina är, likt tidigare nämnt, medveten om de negativa effekterna landets nationella
normbindning skapar. Mot bakgrund av det blir följaktligen alternativet för en rationell stat
som Kina att skapa så stort handlingsutrymme som möjligt internationellt – att förändra
den internationella normen i stället. Även detta kan ur ett realistiskt perspektiv sägas vara
en del i kampen om den anarkiska världsordningen, att försöka påverka den internationella
normen så att kinesiska behov, önskemål och värderingar får ett större genomslag. Detta
blir dock än mer tydligt om figuren kopplas till teorin om mjuk makt.
Nye, Jr. (2011) tydliggör att det inte finns någon motsättning mellan mjuk makt och
realism, men att mjuk makt heller inte utgör någon slags idealism eller liberalism. Mjuk
makt är helt enkelt en form av makt. För att en stat kan sägas förfoga över det maktmedlet
krävs emellertid att landet lever upp till sina uttalade politiska värderingar, att staten
uppfattas ha en hög internationell legitimitet i kombination med moralisk auktoritet. En
attraktiv kultur är också en av den mjuka maktens förutsättningar. Här uppstår en utmaning
för Kina då politiska värderingar, och uppfattningen om vad som är god moral ofta skiljer
sig åt mellan västvärlden och Kina, eller kanske mer korrekt mellan demokratiska (i västlig
mening) och odemokratiska stater. Ur den aspekten kan Kina inte sägas förfoga över mjuk
makt som maktmedel i det befintliga internationella systemet, vilket till stor del är
konstruerat av västvärlden. Dock, ur ett realistiskt perspektiv blir den logiska och rationella
åtgärden från Kina därmed att helt enkelt långsiktigt försöka förändra det internationella
systemet – att så att säga skapa en ny ”spelplan” med mer av kinesiska ”spelregler”.
Figuren nedan utvisar den slutliga modell vi mot bakgrund av empirin och med stöd av
teoretisk analys utarbetat – Kinas dilemma. Den slutliga modellen förtydligar den inverkan
som nationell normbindning resp. internationell normförskjutning har på Kinas omvärld,
illustrerat med pilar. Det går att argumentera för att det är en bild av ett realistiskt Kina
som framträder, som å ena sidan strävar efter att befästa kommunistpartiets makt, men som
också försöker förskjuta den internationella normen så att Kina erhåller en större
utrikespolitisk handlingsfrihet inklusive förmågan att utöva mjuk makt.
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Figur 19 – Kinas dilemma

Som tidigare beskrivet är den sammanfattande bilden inom området internationella
relationer, att den övervägande utvecklingen avseende kinesisk teoretisk hemvist är
liberalistisk (Liqun, 2010). Detta utgör därmed en kontrast till den modell för förståelse av
Kina som presenteras ovan, då denna tydligast förklarar kinesisk syn som realistisk. Det
går därför att argumentera för att oaktat hur den vetenskapliga debatten i Kina förs, så
framträder empiriskt ett Kina med realistisk världsåskådning relativt tydligt i vår studie.
I modellen Kinas dilemma framträder en spänning mellan den nationella normbindningen
och den internationella normförskjutningen, trots att båda handlingarna är medvetna och
utgår från Kinas målsättning om supermaktstatus år 2050.
Den empiriska bilden av västvärldens syn på Kina visar att landet har stora möjligheter att
påverka sitt handlingsutrymme genom att driva igenom politiska reformer som för landet i
en mer demokratisk riktning. Västvärldens önskan kan här sägas vara ett mer liberalistiskt
Kina som lättare kan förstås och förutspås. Fortsatta politiska reformer skulle även kunna
minska behovet av militär makt, både inom Kina och gentemot andra stater, vilket därmed
skulle minska den internationella misstänksamheten. Västvärldens bild av modellen kan
således sägas sammanfalla med en liberalistisk önskan om ett Kina som tvärt emot
modellen byter plats på normbindning och normförskjutning. Detta skulle innebära att Kina
genomför normbindning avseende landets internationella relationer i syfte att behålla
nuvarande status i det internationella samfundet och agerar inom ramen för de befintliga
internationella strukturer som finns. I stället skulle normförskjutningen genomföras
avseende nationella aspekter såsom yttrandefrihet, ökad transparens, demokrati m.m. I det
internationella systemet skulle en sådan förändring innebära att de i modellen beskrivna
internationella negativa effekterna minskas medan de positiva effekterna kvarstår.
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Sammanfattningsvis illustrerar modellen Kinas dilemma kontrasten mellan fortsatt
auktoritärt styre (normbindning), men likväl behov av internationell acceptans
(normförskjutning) för att nå Kinas mål, Make China Great Again. Modellen ger därmed
en kontextuell förståelse för Kina som används i följande kapitel för diskussion om Kinas
ökande deltagande i FN:s fredsbevarande insatser.
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7. Diskussion
Ovan har presenterats en empirisk och teoretisk grund för att fortsatt kunna diskutera
frågan om Kinas ökande deltagande i FN:s fredsbevarande insatser. Denna grund
illustreras genom modellen Kinas dilemma. Modellen omfattar såväl medvetna handlingar
utgående från Kinas målsättning (Make China Great Again) som effekter av Kinas
beteende. Dessa relationer illustreras genom pilar i modellen.
I detta kapitel gör vi inledningsvis ett konstaterande – ett deltagande i FN:s fredsbevarande
insatser är alltid en medveten handling. Av det skälet kommer diskussionen att utgå från
Kinas strategiska målsättning (Make China Great Again) men uppehållas kring FNinsatsernas inverkan på nationell normbindning, ekonomisk utveckling och internationell
normförskjutning.
Diskussionen sker med stöd av forskningsfrågan som handlar om tänkbara motiv för ett
ökat kinesiskt deltagande i FN:s fredsbevarande insatser. Vi diskuterar även vilka effekter
ett ökat FN-deltagande ger inom ramen för modellen Kinas dilemma.
7.1. FN-insatser i relation till nationell normbindning
Under denna rubrik diskuteras tänkbara motiv, med normbindning som utgångspunkt, som
kan bidra till förståelsen för kinesiska förband inom FN:s fredsbevarande operationer.
Det militära bidraget som Kina ställer till FN:s förfogande bidrar troligen till den ökande
militära förmågan inom PLA. Detta från lägsta nivå och uppåt. Kinesiska soldater och
officerare får genom deltagande i FN:s fredsbevarande operationer kunskap och
erfarenheter som gagnar byggandet av den kinesiska försvarsförmågan på ett nationellt
plan. Samverkan med andra nationer och kulturer ger en ökad förståelse för vilka områden
individer såväl som förband måste utveckla. Det kinesiska bidraget till FN har fram till
idag omfattat flera olika förbandstyper vilket kan sägas bidra till en förmågebredd för PLA,
främst inom markstridskrafterna. Det senaste bidraget omfattar även helikoptrar vilket ger
erfarenheter inom ytterligare dimensioner.
Kinas bidrag till FN omfattar även enskilda stabsofficerare som ingår i de staber som sätts
upp för att leda förbandsenheterna inom FN. I detta arbete kan Kina erhålla erfarenheter
om hur ledning av förband på en operativ och taktisk nivå genomförs i en multinationell
kontext. Till detta kommer även erfarenheter i hur militär logistik planeras och genomförs
på platser som är långt borta. Civil-militär samverkan följer i detta som en viktig del inom
såväl logistiken som i uppbyggnaden av krigshärjade områden.
På ett högre plan bidrar det ökande deltagandet till att skapa interoperabilitet mellan
kinesiska förband och andra staters militära enheter. Interoperabilitetsbegreppet omfattar
såväl en teknisk dimension (ex: att materiel fungerar tillsammans) som en organisatorisk
dimension (lednings- och lydnadsförhållanden, procedurer m.m.). Genom en ökad
interoperabilitet med andra länder kan kinesiska förband därmed interagera mer sömlöst
med andra nationers förband i andra områden, vilket skulle kunna syfta till att befästa Kina
som en regional makt i Asien där Kina idag bara bidrar till fredsbevarande arbete inom
organisationen ASEAN. I förlängningen bidrar detta i sin tur till den övergripande
målsättningen, Make China Great Again.
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Att genom bidrag till FN:s fredsbevarande operationer öka den nationella
försvarsförmågan får i detta fall tolkas som en lösning som inte är särskilt kostnadseffektiv.
Detta mot bakgrund av att PLA idag omfattar 2 miljoner soldater och officerare och den
kinesiska bidraget till FN endast handlar om ca 2000 personer vilket inkluderar poliser. Det
är också så att de förband som har deltagit inom FN, som mest har varit förband upp till
bataljons storlek och nivå vilket i en kinesisk nationell kontext får betecknas som små
förband på en mycket låg hierarkisk nivå.
En annan del i förmågeuppbyggnaden inom säkerhetsstyrkorna utgörs av kinesisk polis,
som också deltar i FN:s fredsbevarande operationer. Historiskt har Kina bidragit med
poliser i flera av FN:s insatser, nuvarande bidrag är främst genom två polisenheter som kan
ge Kina ökande kunskaper om hur olika former av oroligheter ska hanteras på bästa sätt.
Polisiära erfarenheter från såväl andra deltagande nationer som hur ledningen av dessa
enheter sker på bästa sätt bidrar troligen till en ökad förmåga för kinesisk polis att hantera
liknande situationer inom Kinas gränser. Detta bidrar i sin tur till politisk stabilitet vilket är
centralt för den kinesiska regimen.
Även inom PLA finns det regionala förband som har till uppgift att stävja oroligheter inom
landet. Dessa har använts i till exempel provinsen Xinjiang vid de oroligheter som utlösts
av protester mot det sociala systemet i landet.
“The PLA has long been present in this province, particularly through its special force
called the ‘Xinjiang production and construction corps’. This unit is engaged in economic
activities, as well as border control and social stabilisation tasks. In 2014, the Communist
Party celebrated the 60th anniversary of the corps’ formation and reiterated its role in
ensuring social stability and economic development in the far-flung region.”
(Genevaz, 2015, p. 4)

Det empiriska underlaget har inte kunnat utvisa varifrån de kinesiska förbanden eller
polisiära enheterna utgått ifrån, alltså deras ordinarie tjänstgöringsplatser. Om analysen
kunnat visa att Kina till FN-insatserna endast skickat förband från den minst utvecklade
provinsen (och den mest socialt oroliga) Xinjiang skulle detta kunnat utgöra argument för
att det kinesiska FN-deltagandet är anknutet till Kinas militära och polisiära
förmågeutveckling när det gäller att hantera social oro. Därmed skulle FN-deltagandet i ett
större perspektiv kunnat ha sin utgångspunkt i nationell normbindning, då hantering av
social oro är en del i Kinas strävan efter politisk stabilitet. Eftersom detta inte kunnat
beläggas får resonemanget dock stanna vid att vara en möjlig bevekelsegrund för ett ökat
kinesiskt FN-deltagande.
Andra effekter som ett ökat kinesiskt FN-deltagande utgående från nationell normbindning
kan leda till är ökad vapenexport och stärkt försvarsindustri. Detta genom att de kinesiska
FN-bidragen kan sägas fungera som ”reklampelare” för att öka försäljningen av kinesisk
krigsmateriel. Kina har en stor marknadsandel av militär materiel i Afrika, vilket
sammanfaller med de flesta FN-insatsers geografiska lokalisering.
Vidare skulle detta kunna bidra till effekter som att säkra områden i världen som innehåller
resurser för att täcka Kinas energibehov. Områdena skulle på så vis kunna påverkas för att
i nästa steg exploateras av kinesiska bolag efter det att de kinesiska förbanden såväl skapat
säkerhet som tillsett behovet av infrastruktur. Då detta tar lång tid är det inte något som
empirin i denna studie kunnat påvisa, men ett område som i framtiden skulle kunna vara
aktuellt är Sudan, där Kina idag bidrar med en infanteribataljon och ingenjörförband. Kina
skulle genom ovan beskrivna åtgärder även få en effekt inom det som vi kallat image, där
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goda avsikter visas mot framför allt Afrika. Omvärlden i övrigt får genom detta en bild av
Kina som ansvarstagande inom framför allt FN.
Utvecklingen av Kinas hårda makt kontra den kinesiska hållningen inom FN, där Kina
förespråkar icke våldsanvändning/intervenering, får sägas vara motverkande faktorer om
normbindningen skulle vara det bakomliggande motivet.
Om ett bärande motiv för ett ökat kinesiskt FN-deltagande utgår från nationell
normbindning föreligger dock en potentiell risk med detta av rent mänskliga skäl ur Kinas
perspektiv. Fler och fler kinesiska soldater och officerare får genom deltagande i
multinationella FN-insatser influenser från västliga länder, andra kulturer m.m. Därmed
upplever Kinas personal på nära håll hur andra länders militära personal förhåller sig till
exempelvis folkrätt och mänskliga rättigheter. Detta kan potentiellt innebära att FNinsatserna i själva verket är en kontraproduktiv åtgärd förutsatt att den bärande
bevekelsegrunden för FN-deltagande är att stärka den nationella normen i Kina.
Sammanfattningsvis kan Kinas bidrag till FN, såvida det baseras på nationell
normbindning, möjligen förklaras med viljan att utveckla den nationella försvarsförmågan
och att erhålla kunskaper om polisiärt arbete.
7.2. FN-insatser i relation till ekonomisk utveckling
Nedan diskuteras i vilken grad behovet av ekonomisk utveckling kan utgöra en trolig
bevekelsegrund för Kinas ökande deltagande i FN-insatser. En allmän utgångspunkt när
det gäller ekonomisk utveckling kan sägas vara att fred och säkerhet utgör två basala
förutsättningar för att utveckling över huvud taget ska kunna ske i någon större omfattning.
Följaktligen kan FN-insatser, även Kinas, i någon mån alltid betraktas som ett led i
ekonomisk utveckling även om den ekonomiska utvecklingen i de fallen främst berör de
geografiska områden i vilka insatserna äger rum. Dessa områden är generellt lågt
utvecklade och i behov av ekonomisk utveckling.
När det däremot gäller frågan om Kinas ekonomiska utveckling utgör en bevekelsegrund
för Kinas ökande deltagande i FN:s fredsbevarande insatser, måste inledningsvis de
empiriska ursprungskategorier som ligger till grund för Kinas ekonomiska utveckling
rekapituleras. Dessa är energibehov, kinesiska investeringar, kinesisk export,
transportleder, vapenexport och integrering i global ekonomi. Den sistnämnda
ursprungskategorin uppfattas som irrelevant i diskussionen då integreringen i den globala
ekonomin främst handlar om internationella ekonomiska regelverk och avtal.
Ett rimligt antagande kan däremot vara att FN-insatserna är relaterade till Kinas
energibehov inkl. naturresurser eller kinesiska investeringar. FN-trupperna skulle här
kunna fungera som skydd för investeringar eller säkerställa säkra transportvägar för
kinesiskt gods. För att ge perspektiv på detta antagande kan man jämföra var i världen
Kinas huvudsakliga transportleder och investeringar finns (eller inom ramen för OBOR
håller på att etableras) med de platser där Kina valt att delta i FN:s fredsbevarande insatser
inom ramen för den tidsperiod studien omfattar.
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Figur 20 – OBOR och kinesiska FN-insatser

Källa: Egen sammanställning av data avseende FN-insatser (China Investment Research, 2015) (International
Peace Institute, 2018)

Figuren ovan är hämtad från avsnitt 3.2. men har kompletterats med markeringar för
kinesiska FN-insatser, såväl militära som polisiära. Genom att jämföra geografin över
viktiga platser kopplade till OBOR (investeringar, transportleder, hamnar m.m.) med
platserna för Kinas FN-insatser kan några aspekter lyftas fram som belyser huruvida Kinas
ekonomiska utveckling kan vara ett bärande motiv till Kinas ökande deltagande i FNinsatser.
Energibehov och kinesiska investeringar
Av figuren framgår att det endast i enstaka fall föreligger en överrensstämmelse mellan
platser för kinesiska ekonomiska intressen och grupperingen av militära FN-styrkor. Rent
generellt är det därmed tveksamt att argumentera för att Kinas FN-styrkor har någon
anknytning till Kinas ekonomiska utveckling. Tvärtom tenderar FN-styrkorna att vara
grupperade i områden utan ett tydligt kinesiskt ekonomiskt intresse, åtminstone kopplat till
OBOR. Det kan dock bero på att ekonomiska investeringar normalt sker först då ett
acceptabelt säkerhetsläge är etablerat, vilket normalt inte är fallet i de områden som
omfattas av FN-insatser.
En omständighet som inte framgår i figuren ovan är de platser varifrån en ansenlig del av
Kinas energiimport utgår ifrån. Det tydligaste exemplet är sannolikt Sudan varifrån Kina
importerar stora mängder olja, och som också för närvarande omfattas av en stor FNinsats. Sudan utgör även en av två platser där Kina deltar med stridande förband inkl.
helikoptrar varför det går att argumentera för att Sudan möjligen utgör ett område av
särskild betydelse för Kina om ekonomiska motiv är en viktig bevekelsegrund för
kinesiska FN-insatser. Mali utgör det andra området i vilket man deltar med stridande
förband, men där utvisar det empiriska underlaget inte något kinesiskt ekonomiskt intresse
av större betydelse. Sammanfattningsvis talar detta emot att Kinas bevekelsegrunder för ett
ökat FN-engagemang skulle vara ekonomiskt motiverade.
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En försvårande omständighet i denna analys är att Kina inte ensamt styr var i världen FN
genomför fredsbevarande insatser. Hypotetiskt är det möjligt att Kina skulle deltagit med
relativt stora förbandsinsatser i områden starkt anknutna till utvecklingen inom OBOR om
det funnits etablerade FN-insatser där (ex: Sydostasien, Sri Lanka, Kenya, Madagaskar
m.fl.). Det skulle i sådana fall utgöra argument för att Kinas behov av ekonomisk
utveckling är ett bärande motiv för deltagande i FN-insatser. FN-insatserna beslutas dock
av FN:s säkerhetsråd och skälen till insatserna utgörs normalt av behovet av fred och
säkerhet – inte enskilda staters behov av ekonomisk utveckling. Med anledning av detta
hypotetiska resonemang kan det i alla fall konstateras att om ekonomisk utveckling är ett
bärande motiv till att Kina deltar i FN-insatser så är det i sådana fall en mycket svårstyrd
metod.
Det sätt på vilket de kinesiska förbanden uppträder och vilka uppgifter de löser är också
relevant att analysera i sammanhanget. Av empirin framgår att kinesiska förband ofta löst
samhällsbyggande uppgifter i termer av vägbyggen, broreparationer m.m. Omfattningen
har varit relativt stor och ägt rum på platser angränsande till OBOR-anknutna områden
som exempelvis Sydsudan. Det skulle kunna tala för att FN-förbanden långsiktigt bidrar
till Kinas ekonomiska utveckling genom att transportleder successivt förbättras på den
afrikanska kontinenten. Kina betonar även det positiva ingenjörförbanden bidrar med till
det civila samhället i de områden förbanden uppträtt. Dock bör det framhållas att den
konkreta effekten av Kinas relativt små ingenjörförband är förhållandevis liten och
kostnadsineffektiv, särskilt vid jämförelse med civila infrastrukturprojekt såsom den av
Kina byggda järnvägen mellan Nairobi och Mombasa i Kenya. Den sammanvägda
tolkningen är därför att de kinesiska FN-förbanden, då de löst uppgifter av karaktären vägoch broreparationer, gjort detta mot bakgrund av FN-insatsernas civila och militära behov
av operativ rörlighet och inte av skäl som har med Kinas ekonomiska utveckling att göra.
Försvarsindustri och vapenexport
En annan del i Kinas ekonomiska utveckling utgörs av landets försvarsindustri och
anknutna vapenexport där tidigare redovisats att Kina till exempel i Afrika har en stor
marknadsandel. Ett rimligt antagande kan därför vara att FN-insatserna fungerar som
kinesiskt exportstöd och att det därmed kan utgöra ett bärande motiv till ett ökat kinesiskt
FN-deltagande.
Sverige utrustar normalt sina FN-förband med modern materiel av flera skäl, först och
främst för att soldaterna skall erbjudas bästa tänkbara skyddsnivå, men FN-insatserna ger
även möjlighet att pröva ny materiel under skarpa förhållanden, i andra klimat m.m. Vi
menar, och stödjer oss här på vår personliga erfarenhet, att det finns ett intresse för andra
länders militära materiel i samband med FN-insatser och att det ofta genomförs olika
former av informationsutbyten av öppen information mellan soldater och officerare från
olika länder. Det främsta syftet med detta är att de olika länderna ska kunna fungera
militärt ihop under en FN-insats (interoperabilitet) men ibland genomförs mer eller mindre
regelrätta uppvisningar av materiel där det bakomliggande syftet kan vara kommersiellt
betingat. På motsvarande sätt kan Kinas FN-insatser utgöra en arena för presentationer och
uppvisning av kinesisk militär materiel och därmed bidra till marknadsföring och ökad
vapenexport. Genom en ökad vapenexport stärks även den kinesiska försvarsindustrin
vilket bidrar till Kinas ekonomiska utveckling.
I sammanhanget bör också framhållas att underrättelseinhämtning även förekommer
mellan deltagande stater vid FN-insatser. Det empiriska underlaget visar att Kina köpt upp
eller på andra sätt erhållit vapentekonologiska kunskaper från andra länder i syfte att
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utveckla sin egen försvarsindustri. Mot bakgrund av att FN-insatserna ofta utgörs av
många olika länder ges Kina följaktligen fler tillfällen att inhämta sådan information för
vidarebefordran till den inhemska försvarsindustrin. Några tydliga exempel på att den
typen av verksamhet förekommit inom ramen för Kinas FN-insatser har däremot inte det
empiriska underlaget kunnat utvisa, möjligen beroende på känsligheten i den typen av
information vilket gör den otillgänglig för öppna studier som denna.
7.3. FN-insatser i relation till internationell normförskjutning
Som visats i det empiriska underlaget sammanfaller västvärldens önskemål om ett mer
internationellt integrerat och ansvarstagande Kina till del med landets egna målsättning om
att vara en global ledare år 2050.
Kina värdesätter FN som multilateral organisation, då landet där ges möjlighet till samtal
med de stora staterna i världen. FN utgör således en plats där Kina kan vara med och
påverka. Genom att bidra till FN:s fredsbevarande insatser visar Kina i praktisk handling
sin starka tro på FN och att Kina som nation är beredd att bidra, såväl med pengar som
med personal. Det personella bidraget är idag det största av de fem permanenta
medlemmarna i säkerhetsrådet vilket här kan sägas ge Kina en starkare position. Vidare
kan bidraget till FN sägas vara ytterligare en möjlighet för Kina att bibehålla den
multipolaritet landet eftersträvar. Därigenom kan Kinas sägas fungera som språkrör för
utvecklingsländerna inom ramen för FN:s säkerhetsråd.
Genom ett ökat FN-deltagande går det att argumentera för att Kina inte endast försöker
uppfattas som god och ansvarstagande, utan de facto är ansvarstagande. Ett ökat FNdeltagande ger därmed sannolikt Kina ett ökat diplomatiskt handlingsutrymme, i första
hand inom FN-systemet avseende fred och säkerhet, men även i andra internationella
sammanhang med bäring på såväl ekonomisk utveckling som på nationell normbindning.
Det diplomatiska handlingsutrymmet som till del skapas genom Kinas initiativtagande
inom FN:s fredsbevarande insatser kan Kina använda i internationella förhandlingar och
slutande av bilaterala och multilaterala avtal bland annat kopplat till OBOR.
Kina har inte bara ökat sitt FN-engagemang i allmänhet utan explicit uttalat att man vill ta
ansvar för och utöva ledarskap inom FN avseende fredsbevarande insatser. Då de flesta
FN-insatserna genomförs i Afrika framstår Kina därmed som den goda stormakten i stora
delar av kontinenten. I de delar av världen där Kina upplever sig ha ett alltför begränsat
inflytande kan en ökad satsning på goodwill sägas vara en mycket kostnadseffektiv
påverkan på Kinas image. Relativt små nominella justeringar av FN-styrkor ger medialt
utrymme och bidrar även utanför de diplomatiska rummen till bilden av Kina som
ansvarsfullt och med goda avsikter. Den mediala aspekten bör sannolikt inte underskattas.
Att Kinas ökande FN-deltagande medvetet skulle utgå från behovet av att förändra den
internationella normen till Kinas fördel kan också ha att göra med Kinas behov av att aktivt
motverka de negativa effekter som följer av Kinas nationella normbindning, alltså att
stärka en positiv kinesisk image. De negativa effekterna består som tidigare nämnts bland
annat av ökad militär rustning, globalt militärt uppträdande, nationellt förtryck av
oliktänkande, censur m.m. Genom att aktivt och relativt kraftfullt öka sina FN-styrkor
framträder en bild av Kinas militär som fredlig och fredsskapande. Sammanfattningsvis
innebär därmed fler FN-soldater ett ökat utrymme för nationell rustning, vilket kan tyckas
något motsägelsefullt.
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8. Slutsatser
Denna studie syftar till att förstå Kinas ökande deltagande i FN:s fredsbevarande insatser.
Utgångspunkterna har varit Kinas ekonomiska och militära utveckling samt landets
internationella relationer. Studien kan sammanfattas i tre huvudsakliga slutsatser, vilka
presenteras nedan.
(1) Den kinesiska regimens överlevnad ledd av kommunistpartiet är Kinas högsta
prioritet – nationell normbindning. Kina inser den nationella normbindningens
negativa effekter i termer av internationell misstänksamhet och strävar därför efter
att balansera denna genom ett målmedvetet arbete för internationell
normförskjutning. Det innebär att förändra såväl den internationella bilden av
Kina, som Kinas verkliga internationella förutsättningar. Slutsatsen sammanfattas
med modellen ”Kinas dilemma”, se figur 18.
I denna studie har visats att Kina använder sig av två centrala medel för att nå sin
målsättning om att bli en global stormakt år 2050, nationell normbindning resp.
internationell normförskjutning. Vi uppfattar att det råder en spänning eller ett slags
motsatsförhållande mellan dessa båda företeelser. Kortfattat kan denna spänning beskrivas
som en auktoritär stats kamp mot den liberala västvärlden. Bilden av Kina som här
framträtt visar att omvärlden ser ett Kina som inte i tillräckligt hög grad är anpassat till det
internationella systemet. Följden av detta är att Kina strävar efter ekonomisk utveckling
inkl. det beroende av internationella system och regelverk det innebär, men är inte beredd
att förändra sitt statsskick, sin nationella norm.
Kina är dock medvetet om de negativa effekter statsskicket har avseende hur Kina
uppfattas av omvärlden och försöker därför förändra den internationella bilden av Kina,
den internationella normen. Till del försöker Kina även initiera internationella institutioner
m.m. i syfte att vara normgivande.
Förändringen av den internationella normen är en del i att såväl maximera eget inflytande
som att motverka negativa aspekter beroende på Kinas nationella norm, kortfattat det
auktoritära politiska systemet.
”China is also advancing an alternative development and governance model, putting into
question the ‘Washington consensus’ and positioning itself as a ‘solution’ provider,
explicitly pointing to perceived weaknesses of the Western liberal democratic system.”
(Atanassova-Cornelis, et al., 2017)

Omfattande samarbeten har införts med tredje världen och Afrika där förmånliga
överenskommelser skapats för utvecklingsländer med mindre krav på t.ex. mänskliga
rättigheter. Detta tillsammans med lanseringen av OBOR är exempel på metoder för att
långsiktigt uppnå en internationell normförskjutning.
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(2) Bevekelsegrunderna för de ökande kinesiska FN-insatserna kan förstås först genom
att placera insatserna i en internationell kontext med kinesiska utgångspunkter.
FN-insatserna utgör där en medveten och kostnadseffektiv åtgärd i Kinas strävan
efter internationell normförskjutning. Ökande FN-insatser leder till ett ökat
diplomatiskt handlingsutrymme vilket kan användas för såväl ekonomiska som för
militära syften.
Vi menar att FN-insatserna är en del i Kinas medvetna internationella normförskjutning
syftande till att effekterna av FN-engagemanget indirekt ska bidra till ökad ekonomisk
utveckling genom internationella samarbeten och till ökat globalt militärt
handlingsutrymme, men med bibehållen nationell norm.
Visserligen ökar Kinas militära förmåga beroende på landets deltagande i FN-insatser, men
det rör sig fortfarande om en mycket liten andel av den kinesiska militären som konkret
deltar. Den internationella normförskjutningen skapar här utrymme för att Kina skall kunna
fortsätta sin reformering av PLA. Genom att låta denna förändring ske parallellt med den
internationella normförskjutningen kommer utvecklingen av PLA inte att uppfattas lika
aggressivt. Ur perspektivet militär förmågeutveckling bidrar Kinas andra militära
samarbeten sannolikt långt mer till landets ökade militära förmåga än vad FN-insatserna
gör.
Studien har inte uppfattat någon konkret koppling mellan Kinas ekonomiska utveckling,
behov av naturresurser m.m. och landets FN-insatser. Det innebär att ekonomiska
bevekelsegrunder för Kinas ökande FN-deltagande inte framstår som troliga. Kopplingen
till Kinas ekonomiska utveckling menar vi snarare består i det ökade internationella
handlingsutrymme Kina får genom den goodwill FN-insatserna för med sig. På så sätt
inverkar FN-insatserna förvisso indirekt positivt på Kinas ekonomiska utveckling.
“The creation of a BRICS Development Bank as well as an Asian Infrastructure
Investment Bank (AIIB) testifies to China’s determination to depart from the existing
global financial governance institutions and ideas that support the overall ‘Washington
Consensus’ -based institutions and to create institutions in which it can secure its interests
and influence.” (Burnay, et al., 2015, p. 7)

Ett ökat FN-deltagande leder också till att minska den internationella misstänksamhet som
finns mot Kina, såväl avseende militärt uppträdande som den misstänksamhet Kinas
markanta ekonomiska utveckling inneburit.
Mot bakgrund av ovanstående menar vi att den mest trovärdiga förklaringen till Kinas
ökande deltagande i FN-insatser är att de utgör en del i Kinas medvetna strategi att
förändra den internationella bilden av Kina, ett led i en strävan efter internationell
normförskjutning. Deltagande i FN:s fredsbevarande insatser är en kostnadseffektiv åtgärd
som röner uppskattning såväl i de länder där insatserna genomförs som i det internationella
samfundet, särskilt med avseende på tredje världen. Kina framstår som en ledargestalt för
tredje världen vilket i förlängningen även bidrar till multipolaritet, något som Kina strävar
efter.
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(3) Det finns idag inga tecken på att den pågående trenden avseende Kinas
engagemang för FN:s fredsbevarande insatser avtar. Denna studie visar snarare
att ett troligare scenario är att Kina på kort sikt behåller sitt engagemang på
nuvarande nivå och på längre sikt möjligen ökar ambitionerna ytterligare, såväl
personellt som ekonomiskt i takt med landets utveckling i övrigt och dess strävan
efter en multipolär världsordning.
Empirin visar att Kinas önskan att förskjuta den internationella normen avseende hur
omvärlden ser på Kina, ännu inte är uppfylld. Den internationella normen består alltjämt i
en skepsis gentemot Kina. Studien pekar tvärtemot på att den förändring som genomförts
och pågår idag kommer att fortsätta under en överskådlig framtid i syfte att uppnå Kinas
mål. Mot bakgrund av detta är vår bedömning att Kina även i fortsättningen kommer att
bejaka FN:s behov av militära och polisiära truppbidrag och i detta fortsätta att använda
fredsbevarande styrkor som en del i denna förändring. Till detta kommer det ekonomiska
bidraget till FN:s fredsbevarande insatser där Kina utökat sitt bidrag de senaste åren, men
fortfarande ligger på en nivå långt under USA. Det finns anledning att anta att Kina även
på det ekonomiska området kommer att öka sitt bidrag till FN:s budget för fredsbevarande
insatser på motsvarande sätt som Kina nyligen lanserat ett omfattande ekonomiskt stöd till
uppbyggnad av en krishanteringsstyrka under ledning av Afrikanska unionen (AU).
8.1. Överförbarhet och förslag till fortsatt forskning
Då studien har som syfte att förstå Kinas ökande bidrag till FN:s fredsbevarande
operationer och varit specifikt knuten till Kina så förväntades inte några överförbara
slutsatser till andra områden vid arbetets start. Den modell som utarbetats har däremot
ändrat den uppfattningen. Modellen har bidragit till att lyfta abstraktionsnivån på arbetet
och därmed ökat studiens potentiella överförbarhet. Några sådana områden där vårt arbete
till del bedöms överförbart och skulle kunna utgöra grund för fortsatt forskning
exemplifieras nedan.
Andra auktoritära stater
En av de företeelser som upptäckts är spänningen mellan Kinas interna behov i termer av
stark kontroll, censur, säkerhetsstyrkor m.m. och behovet av ökat internationellt samarbete
och internationell acceptans inom ramen för en ökande globalisering och ekonomisk
integrering. Kina har här medvetet gjort konkreta handlingar för att påverka den
internationella normen då man inte är beredd att på djupet reformera det interna politiska
systemet i mer liberal riktning.
Möjligen är studien ur det perspektivet överförbar till att gälla även andra auktoritära
stater. För det första bör studien kunna användas som förklaringsmodell till hur auktoritära
stater fungerar och agerar inom ramen för det internationella systemet, både ur ett militärt,
ekonomiskt och diplomatiskt perspektiv. För det andra kan studien möjligen användas för
att finna argument till varför internationell skepsis alltjämt råder gentemot auktoritära
stater. Beror skepsisen främst på staternas styrelseskick och interna förhållanden eller på
staters konkreta handlingar (militära, ekonomiska eller diplomatiska)? För det tredje kan
studien möjligen även användas som underlag för forskning om vad som leder till att
auktoritära stater accepteras i internationella sammanhang. Var går gränsen för när den
auktoritära staten inte längre accepteras och exempelvis sanktioner m.m. inleds?
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Andra demokratiska stater
Ett annat område där studiens analys och slutsatser bör kunna vara överförbara är själva
frågan om staters bevekelsegrunder för att delta i FN-insatser. Här har olika stater sannolikt
olika bevekelsegrunder beroende på storlek, utvecklingsnivå, tillgång till militära resurser
m.m. Dock har denna studie påvisat att Kinas huvudsakliga bevekelsegrund utgörs av
något som kan benämnas som diplomatiskt kapital i det internationella systemet. Oaktat
Kinas auktoritära styre är denna slutsats sannolikt överförbar även till demokratiska stater.
Fortsatt forskning bör därför genomföras på området då denna slutsats är särskilt intressant
med tanke på dess implikationer på hela Förenta Nationerna. Om slutsatsen är trovärdig för
de allra flesta av världens stater kan det innebära att FN:s fredsbevarande insatser i stället
för att handla om konkret freds- och säkerhetsarbete, utgör en politisk arena med helt andra
huvudsakliga mål än att uppfylla beslutade FN-resolutioner.
Andra vetenskapliga områden
Då en central del i vårt arbete kommit att handla om motsättningen mellan nationell
normbindning och internationell normförskjutning är det möjligt att den utarbetade
modellen av Kinas dilemma är överförbar till forskning inom sociologi, exempelvis hur
befintliga normer kan förändras resp. befästas. Här bedöms studien vara relevant inte bara
inom ämnet internationella relationer utan även inom exempelvis sociologi, psykologi och
företagsekonomi avseende påverkan på affärsrelationer.
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Bilaga 1 – Ursprunglig kategorisering av kodad empiri

Kategorier utan inbördes ordning, bilder ur arbetet.
1. Intern maktkonsolidering
2. CCP (Kinas kommunistparti)
3. Autonomi
4. Militär förmågeutveckling
5. Militär fokusförflyttning
6. Marina operationer
7. Socioekonomisk obalans
8. Korruption
9. Interna ekonomiska problem
10. Energibehov
11. Kinesiska investeringar
12. Kinesisk export
13. Transportleder
14. Vapenexport
15. Integrering i global ekonomi
16. Internationellt anseende
17. Kinas image
18. Institutioner skapade av Kina
19. Strävan efter regional dominans
20. Regionala förtroendeproblem
21. Institutioner skapade av väst
22. Västvärldens vilja
23. Omvärldens uppfattning
24. Strategi
25. USA
26. Nationell identitet
27. Suveränitet
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Bilaga 2 – Källvärdering
Värderingen är utförd genom ”trafikljusmetod”, d.v.s. grönt innebär att källan är bedömts godtagbar, gult att det finns vissa källkritiska problem,
rött att källan bedömts icke godtagbar p.g.a. påtagliga källkritiska problem.
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