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ABSTRACT 

The purpose of this essay is to examine how China and the US relation may look in the future. 

It is an interesting case because of the fact that the US since the fall of the Soviet Union have 

been the only superpower in the world but is getting challenged by China economically as 

well as military.  The main focus in this essay is to investigate whether there is a basis to 

believe that China and the US will be engaged in an armed war, a cold war or a trade war. 

The theoretical framework has been built up by different theories regarding trade and peace 

and the democratic peace as well as the paradigms realism, liberalism, constructivism and 

Marxism. 

Keywords: Asia, China, democracy, interdependence, peace, trade, US.  
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1. Inledning 

Under den andra hälften av 1800- talet tog globaliseringen ett stort steg framåt i och med den 

industriella revolutionen. Tack vare spridningen av den industriella revolutionen skapades en 

snabb ekonomisk tillväxt och den internationella handeln tilltog.  Faktorer som bidrog till 

detta var till viss del järnvägen men även också till stor del liberaliseringen av 

handelspolitiken i Europa.  Länder började handla allt mer med varandra och relationerna 

intensifierades. 1914 bryter första världskriget ut och 1939 bryter andra världskriget ut. Detta 

trots att länder sakta men säkert börjat skapa ett ömsesidigt ekonomiskt beroende.  

Handelns inverkan på fred är ett omdiskuterat ämne inom den internationella politiska 

debatten.  Finns det positiva kopplingar mellan handel och fred, och på vilket sätt om så är 

fallet? Eller är det snarare så att handel påverkar politiska relationer på ett negativt sätt och att 

handel kan ses som en grogrund för konflikter?  

Det finns även en teori om den demokratiska freden. Den teorins trovärdighet kan ifrågasättas 

med anledning av den nuvarande relationen mellan Kina och USA, en icke-demokrati och en 

demokrati. Eller är det bara lugnet före stormen mellan de två stormakterna nu? 

I ett historiskt perspektiv ser man att alla uppgångar och fall av stormakter har vart kopplade 

till stora krig. Det gäller både första och andra världskriget då globaliseringen var under 

utveckling och Tyskland som nation var under uppgång (Weede E. 2010). Just nu är Kina 

under utveckling och blir en allt mäktigare och viktigare aktör i världen. Huruvida Kina ska 

ses som ett hot eller inte mot sina grannländer men framförallt mot USA diskuteras. Dock har 

Kina ett stort handelsutbyte, speciellt stor export med resten av världen och i synnerhet USA.  

Jag kommer att undersöka Kina och USA som fall och sedan använda mig av paradigmen 

realism, liberalism, konstruktivism och marxism samt olika teorier rörande handel- och 

fredsteorin och den demokratiska freden och sedan försöka se hur Kina och USA:s framtida 

relation kan tänkas att utvecklas. Finns det risk för konflikt och till och med beväpnad 

konflikt?  

1.2 Syfte   

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Kina och USA:s framtida relation möjligen kan se 

ut, huruvida risken finns att en konflikt möjligen kan uppstå. Huvudfokus ligger på 
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handelsrelationen mellan dem men även på den demokratiska fredens betydelse samt den 

militära utvecklingen i Asien i åtanke. Det jag kommer att undersöka är huruvida det finns 

anledning att tro att en väpnad konflikt, ett kallt krig eller ett handelskrig mellan dem kan 

uppstå.  

1.3 Frågeställning 

 Vad talar för att en konflikt av slagen väpnad konflikt, kallt krig eller handelskrig 

mellan Kina och USA kan uppstå? 

  I så fall vilken typ av de nämnda konflikterna konflikt? 

 Vad talar emot att en sådan konflikt mellan Kina och USA kan uppstå? 

1.4 Metod och Material 

1.4.1 Metod 

Syftet med uppsatsen är som tidigare nämnts att undersöka hur relationen mellan Kina och 

USA kan tänkas utvecklas, utifrån olika teoretiska perspektiv. Då det är ett fall som är i 

centrum blir resultatet en teorikonsumerande studie. 

Teorikonsumerande studier används då huvudfokus ligger på ett specifikt fall och förklaring 

söks genom befintliga teorier. Det valda fallet är det primära medan teorierna som används är 

det sekundära (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud 2004).  

De valda paradigmen som används för att undersöka fallet är realism, liberalism, 

konservatism samt marxism. De är valda då de har olika förklaringar till vad som är viktigast i 

det internationella systemet (internationella systemet innefattar stater och andra 

organisationer) och världspolitiken samt vad det är som påverkar staters agerande och avsikter 

ur olika perspektiv. Teorierna kommer att användas för att belysa hur Kina och USA:s 

framtida relation kan komma att se ut. Även olika forskares syn på handelns effekt på det 

internationella systemet används, detta för att bredda undersökningen.  

Valet av fall grundar sig i att USA sedan Sovjetunionens sammanbrott varit ensam stormakt i 

världen, men under senare år har Kina vuxit och kan komma att konkurrera med USA om 

platsen på tronen. Samtidigt som handelsrelationen har vuxit mellan dem har även USA:s 

militära närvaro ökat i Kinas närområde. Detta är ett intressant fall att undersöka då Kina och 

USA:s relation kan komma att påverka hela världspolitiken när även Kina har utvecklats till 

att bli en stormakt.  
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1.4.2 Material 

För att genomföra studien är framförallt vetenskapliga artiklar använda, vilket utgör en stor 

del av underlaget. De vetenskapliga artiklarna används för att få olika forskares syn på 

handelns effekt på internationella relationer, samt för att se hur paradigmen liberalism, 

realism och neo-marxisms värderingar påverkar synen på handelns effekt på internationella 

relationer. Vetenskapliga artiklar är även studerade för att reda ut ”den demokratiska freden” 

samt förklaringar till denna.  

Den valda litteraturen som används är till hjälp för att få en klar bild av de olika paradigmens 

förhållningssätt till den internationella politiken och då i synnerhet handelns effekt på 

internationella relationer samt den demokratiska freden.  

 Även inhämtad data gällande handelssiffror används för att få en bild av hur handeln mellan 

Kina och USA ser ut idag, samt hur den tidigare sett ut. Genom detta vill jag visa 

handelsutvecklingen mellan dem. Landsfakta rörande Kina och USA kommer att användas i 

form av landyta, statsskick, BNB per capita och invånarantal. Den informationen kommer 

sedan att användas i analysen.  Även information om USA:s statsskuld till Kina finns med, 

med anledning av att det är fakta som är central i vissa delar av analysen. Även 

tidningsartiklar har använts, dessa för att få en så pass uppdaterad information om ländernas 

protektionism som möjligt, vilken även den tillämpas som ett redskap i analysen.   

Siffror gällande Kina och USA:s export och import gentemot varandra framgår dels i tabeller 

i den här uppsatsen men även i diagram för att få en mer lättöverskådlig bild av hur det ser ut.  

2. Teori 

Det finns olika syn på vad som är det centrala i det internationella systemet och i 

världspolitiken. I det följande avsnittet kommer Realismen, Liberalismen, Konstruktivismens 

och Marxismens syn på världspolitiken att redogöras. Därefter kommer Realismen, 

Liberalismen och Neo-marxismens syn på handelns effekter på relationer mellan stater att 

beskrivas (anledningen till att konstruktivismen inte bearbetas här är för att det saknades 

underlag för konstruktivismen inom detta område, inom de artiklar jag funnit).  
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2.1Paradigmer 

2.1.1 Paradigmens syn världspolitiken.  

2.1.1.1 Realism 

Inom realismen är stater och i synnerhet de stora, de centrala aktörerna inom det 

internationella systemet och den internationella politiken. De ser krig och användandet av 

våld som avgörande metoderna för att lösa intressekonflikter i världen ( Nye J.S., Welch, 

D.A. & Bynander, F.2011).  

2.1.1.2 Liberalism 

Inom liberalismen ligger inte fokusen endast på stater utan även på ett globalt samhälle. Inom 

liberalismen är handel och kontakt stater emellan viktigt, liksom existensen av internationella 

organisationer med Europeiska unionen (EU) och förenta nationerna (FN) som exempel. 

Dock så anser liberalismen i likhet med realismen att staterna är de viktigaste aktörerna inom 

det internationella systemet och den internationella politiken (Nye J.S., Welch, D.A. & 

Bynander, F.2011). 

2.1.1.3 Konstruktivism 

Konstruktivismen är det nyaste paradigmen av de fyra som tas upp i den här uppsatsen. 

Konstruktivismen har sitt ursprung i sociologin. Konstruktivismen ser kultur och idéer som 

förklaring till hur den internationella politiken ser ut. De menar att människors identiteter och 

intressen blir formade av sociala strukturer. Det är således inte bara materiella intressen som 

motiverar människor. Utan identitet, moral och vad som utpekas som önskvärt eller förkastligt 

inom samhällen och kulturerna (Nye, J.S., Welch, D.A. & Bynander, F. 2011).  

2.1.1.4 Marxism 

Marxismens fokus ligger på den nationella ekonomiska sammansättningen hos kapitalistiska 

stater. Den största orsaken till krig är enligt marxismen kapitalism. Marxismen förutspår 

konflikter och kapprustningar mellan kapitalistiska stater (Nye, J.S., Welch, D.A. & 

Bynander, F. 2011).  
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2.1.1.5 Tabell av paradigmen  

 

 Realism Liberalism Konstruktivism Marxism 

Nyckelaktörer Stater Stater, icke 

statliga aktörer 

Stater, icke 

statliga aktörer 

Ekonomiska klasser 

Dominerande 

mänskliga drivkrafter 

Rädsla, strävan 

efter dominans 

Rädsla, strävan 

efter ett gott liv 

Behov av ett 

välordnat, 

meningsfullt 

socialt liv 

Girighet 

Aktörers primära mål Alla stater strävar 

efter makt eller 

säkerhet 

Aktörer 

eftersträvar 

förutom säkerhet 

välfärd och 

rättvisa  

Aktörers 

intressen är 

social 

konstruktioner 

som uppstår 

genom 

interaktion 

Den kapitalägande 

klassen strävar efter att 

maximera profiten. 

Arbetarklassen 

eftersträvar rättvisa löner 

och arbetsförhållanden. 

Aktörers dominerande 

instrument 

Militär makt Militär makt, 

handel, 

investeringar, 

förhandlingar, 

övertalning 

Beror av 

historisk period 

och social 

kontext 

Välstånd(kapitalägande 

klass), 

arbete(arbetarklass) 

Dominerande 

interaktionsprocesser 

Konkurrens Konkurrens och 

samarbete 

Beror av 

historisk period 

och social 

kontext 

Exploatering 

Dominerande 

strukturellt särdrag i 

det internationella 

systemet 

Hobbesiansk 

anarki 

Icke 

Hobbesiansk 

anarki 

Sociala 

begränsningar 

(t.ex. lagar, 

regler, normer, 

tabun) 

Ekonomisk ojämlikhet 

Dominerande 

uppsättning av teorier 

Maktbalansteori: 

teorier om 

hegemoniska 

övergångar och 

hegemoniska krig 

Neoliberal 

institutionalism: 

”demokratisk 

fred” 

Strukturering: 

teorier om 

utveckling av 

normer 

Dependensteori: teorier 

om revolution 

(Nye, J.S., Welch, D.A. & Bynander, F. 2011 s. 62).  
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2.1.2 Paradigmens syn på handel 

2.1.2.1 Liberalism 

”When goods don’t cross borders, soldiers will”. - Frédéric Bastiat 

Den klassiska liberala synen är att handel främjar fred. Eftersom handel enligt liberalismen 

genererar ekonomiska fördelar för samtliga parter. En avskräckande faktor inom den liberala 

ideologin är att en potentiell förlust vid väpnad konflikt är ett avskräckande fenomen för 

politiska ledare. Att handel avskräcker från konflikt grundar sig på tanken att handeln vid en 

eventuell konflikt kommer att minska avsevärt, alternativt kan ha en negativ påverkan på 

handelsvillkoren. Även framtida handelsrelationer kan påverkas av krig (Barbieri & Levy, 

1999). 

Kritiker av liberalismen framhåller att ekonomiska relationer inte alltid är jämställda, att vissa 

handelsrelationer tillhandahåller nettovinsterna för den ena staten medan andra medför 

orimliga omkostnader för den mer beroende staten. Detta kan i sin tur leda till konflikter eller 

effekter där konflikter inte framstår som en avskräckande faktor (Barbieri & Schneider. 

1999). 

2.1.2.2 Realism 

Realismens syn på handelns inverkan på konflikter är att den i princip är obetydlig. Staters 

handlingar präglas av egenintresse och vad den kan få ut mest vinst genom (Barbieri & Levy, 

1999). Realister som Gowa, hävdar att handelns effekt på konflikt endast är en bieffekt  

orsakad av andra  faktorer (Barbieri & Schneider 1999). 

2.1.2.3 Neo-marxism 

Neo-marxismen anser att symmetriska band kan främja fredliga relationer medan 

asymmetriska band kan leda till konflikt. Neo-marxismen är skeptisk till den fredsfrämjande 

effekten av ekonomiskt ömsesidiga beroenden.  Kennet Waltz menar att nationalstater (stat 

eller land med definierad gräns och territorium) har en inneboende rädsla för att missgynnas 

av eventuella handelsavtal. Nära ömsesidigt beroende leder således även till närmare kontakt 

mellan olika länder, något som paradoxalt nog enligt paradigmen i sin tur kan öka risken för 

möjliga konflikter (Barbieri & Schnider 1999). 
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2.2 Handel- fred 

Huruvida handel främjar fred mellan stater är således omdiskuterat. Nedan redovisas 

argument som talar för att handel främjar fred samt argument som talar emot den teorin och 

förklaringar till dessa argument.  

2.2.1 Argument som stödjer tesen att handel främjar fred. 

En del teoretiker anser att ekonomiska och politiska relationer går hand i hand. Ett viktigt steg 

mot fred är att utrota fientlighet genom att främja samarbete. En fred som är baserad på ett 

ömsesidigt beroende är en hållbar fred (Polachek & Seiglie 2006). 

Även om konflikter inte minskar handeln så kan det leda till handelsrestriktioner som i sin tur 

påverkar handelsvillkoren vilket innebär att resultatet blir detsamma, alltså minskar handeln. 

Ett ömsesidigt beroende gör även konflikter mer kostsamt, då handelsutbytet påverkas 

negativt. Vilket fungerar som en avskräckande effekt (Polachek & Seiglie 2006). 

McDonald listar fyra olika teser som stödjer hypotesen att handel främjar fred.  

 ”The opportunity cost or deterrence model” vilken innebär att eftersom konflikt eller 

bara hot om konflikt tenderar att störa det normala handelsmönstret, kommer 

potentiellt stora ekonomiska kostnader avskräcka beroende stater från att använda 

militärt våld för att lösa politiska konflikter.  

  ”efficacy argument”, i takt med att handeln växer minskar motivet till plundring eller 

erövring av ett annat land eftersom det är ett dyrare sätt att genera ekonomisk tillväxt i 

förhållandet till handel.  

 en sociologisk hypotes, vilken fokuserar på hur handel bidrar till att öka kontakt och 

kommunikation.  

  ”Drawing on bargaining models” vissa forskare hävdar att den internationella handeln 

utgör en viktig signalmekanism som kan hjälpa stater att uppnå en 

förhandlingskompromiss innan risken för ett krig mellan stater blir aktuellt 

(McDonald 2004). 

Ekonomiskt ömsesidigt beroende kan motivera fred genom två mekanismer. Den första är att 

en konflikt kan bli för kostsam i förhållande till den förväntade vinsten av att ”bedriva 

krigsföring” och stater föredrar andra möjligheter framför det ”otänkbara” alternativet. Den 

andra möjligheten är att istället för att avskräcka från konflikt, avskräcker det snarare väpnade 

militära konflikter (Gartzke, Li & Boehmer 2001). 
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Ömsesidigt beroende kan påverka konflikter indirekt genom att omvandla statliga preferenser 

i en riktning så att stater inte längre är motiverade att bekämpa varandra( Gartzke, Li & 

Boehmer 2001). 

Politiska ledare bekänner sig fortfarande ofta till tron på att utökning av den ekonomiska 

relationen kommer förbättra de "vänskapliga" relationerna mellan och inom nationer vilket 

borde göra att väpnade konflikter ses som ett otänkbart alternativ (Barbieri & Schneider 

1999). 

2.2.2 Argument som inte stödjer tesen att handel främjar fred. 

En del forskare anser att krig är mest sannolikt mellan strukturellt ojämlika stater och finner 

att de viktigaste handelstaterna i systemet är mer benägna att ingripa militärt mot nationer 

som är beroende av dem ekonomiskt (Barbieri & Schneide 1999). 

Vissa forskare har visat att stater ofta handlar med fienden under krig och föreslår att 

liberalismen och realismen omprövar sina förväntningar på ömsesidigt beroende och konflikt 

(Gartske, Li & Boehmer 2001). 

För att överväga om det är den kombinerade effekten av omfattande ömsesidigt beroende som 

leder till minskningar av konflikter av dyadiska (bilaterala) relationer, använder sig Barbieri 

av en speciell modell (vilken inte kommer att redovisas här). Resultaten från denna modell 

avslöjar att i stället för att hämma konflikter så leder höga nivåer av ömsesidiga beroende till 

en ökad sannolikhet för att dyader ska bedriva militariserade tvister. Modellen att ömsesidigt 

beroende saknar styrkan att begränsa sannolikheten för konflikter men, från de fynd Barbieri 

hittat drar hon slutsatsen att det ömsesidiga beroendet faktiskt ökar sannolikheten för 

konflikter. Hon menar att när det ömsesidiga beroendet är maximalt är det nästan 25 gånger så 

stor risk att stater engagerar sig i en MID (militarized interstate dispute) än när ömsesidigt 

beroende är minimalt. Även om dessa resultat bör tolkas med försiktighet, eftersom få dyader 

har höga värden av ömsesidigt beroende anser Barbieri att hon kan vara ganska säker på 

förhållandet mellan ömsesidigt beroende och konflikter (Barbieri 1996). 

Martin, Mayer och Thoenig argumenterar för att handel främjar fred, endast är sant till viss 

del. De menar att handel mellan två länder minskar sannolikheten för konflikt mellan dem 

men att det samtidigt ökar sannolikheten för konflikt med andra länder (Martin, Mayer & 

Thoenig 2005). 
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Symmetriska band kanske främjar fred, men asymmetriska band skapar istället spänningar. 

Vissa relationer medför oproportionerliga kostnader för den mer "beroende" staten, vilket kan 

leda till konflikt, eller åtminstone ett misslyckande att avskräcka en konflikt (Barbieri & 

Schneide 1999).  

2.2.3 Övriga tankar gällande tesen att handel främjar fred 

Hirschman påpekar företeelsen att handel även kan användas som ett medel för politisk press i 

strävan efter makt mellan stater (Polachek & Seiglie 2006). Gränsöverskridande ekonomiska 

relationer är mycket bredare än bara genom handel (Gartzke, Li & Boehmer 2001).  

Det finns antagandet om att konflikt och handel påverkas av nationers storlek samt den 

fysiska distansen mellan dem. Dessa faktorer måste inkluderas i modeller som rör handel och 

fred. Forskning visar även att stora stater med mycket makt som ligger nära varandra handlar 

mer med varandra, dock är militära dispyter även vanligare mellan dessa stora stater (Hegre, 

Oneal & Russett 2009).   

Vissa forskare hävdar att handeln har en lugnande effekt på mellanstatliga konflikter främst 

när det finns minimala handelshinder och få stater i systemet. Många potentiella 

handelspartners kombinerat med handelshinder ökar motiven för stater att ingå i en väpnad 

konflikt (Gartzke, Li & Boehmer 2001). Det är frihandel (internationella handel där 

myndighetsingrepp, likt tullar, kvoter eller andra bestämmelser är frånvarande 

(nationalencyklopedin u.å)) och inte bara handel som främjar fred genom att handelshinder tas 

bort. Det finns ett flertal statistiska undersökningar som stödjer det påståendet genom att visa 

att mindre reglering av handelshinder kan associeras med en reduktion av väpnade konflikter 

mellan stater efter andra världskriget (McDonald, 2004). 

En av de viktigaste skillnaderna uppstår i de olika typerna av relationer som är förenande med 

ömsesidigt beroende och beroende. Ömsesidigt beroende innebär generellt att relationerna 

bygger på ömsesidiga behov och därmed också ömsesidig sårbarhet. Endast beroende 

betecknar däremot asymmetriska relationer, vilket innebär att den ena staten är mer beroende 

än den andra (Barbieri, 1996). För att ömsesidigt beroende ska främja fred, måste ekonomiska 

processer antingen ta bort incitamenten för att delta i konflikter eller minska det 

osäkerhetstillstånd stater står inför när de förhandlar i samband med kostsamma konflikter 

(Gartzke, Li & Boehmer 2001). 
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2.3 Den demokratiska freden 

Teorin om den demokratiska freden är i grunden en liberal tanke, vilken innebär att stabila 

och utvecklade demokratiska stater är mindre benägna att gå i krig med varandra, däremot kan 

de gå i krig med icke-demokratiska stater. Krig som de oftast vinner (Rosato, 2003). 

2.3.1 Förklaringar för den demokratiska freden 

 Ömsesidigt förtroende och respekt mellan demokratier säkerställer i allmänhet att 

intressekonflikter mellan demokratier blir lösta på fredlig väg. Det är även en förklaring till 

varför demokratier kan gå till krig mot icke-demokratier. Icke-demokratier åtnjuter varken 

förtroende eller respekt av demokratiska stater (Rosato, 2003). En annan förklaring till den 

demokratiska freden är att demokratiska stater delar likartade nationella preferenser.  

Konflikter uppstår lättare mellan stater som har stora skillnader i världsåskådningar än mellan 

stater som ser världen på samma sätt (Pazienza, 2014).  Liberalismen ser även organisationer 

så som FN och EU som en bidragande faktor till den demokratiska freden (Layne, 1994).  

2.3.2 Kritik mot den demokratiska freden 

Teorin om den demokratiska freden kritiseras av forskare inom realismen. Trots att det finns 

mycket som stödjer den demokratiska freden anser många realister att varaktig fred mellan 

erkända liberala demokratier inte är möjligt. Precis som alla andra stater måste liberala stater 

bygga sin utrikespolitik på säkerhetspolitiska krav( Pazienza, 2014). Realister menar inte att 

samarbete inte är möjligt, men att det är svårt att upprätthålla med tanke på konkurrenstrycket 

mellan stater som är inbyggt i det internationella politiska systemets struktur (Layne, 1994) 

De menar även att den demokratiska freden beror på andra faktorer, såsom amerikansk 

hegemoni, samt att många länder efter andra världskrigets slut varit beroende av USA 

(Patapan, 2012). 

 Ett annat argument som förs fram av forskare inom realismen gällande fred är det faktum att 

vissa av världens länder innehar kärnvapen, vilket bibehåller freden då länder inte vill kriga 

med länder som har kärnvapen (Patapan, 2012). 

 Flera länders innehav av kärnvapen har gett upphov till den så kallade terrorbalansen. 

Terrorbalansen innebär ömsesidig sårbarhet mellan parterna. Denna sårbarhet förutsätter inte 

att parternas kärnvapeninnehav är lika stort eller symmetrisk.  Den grundar sig på att ingen av 

parterna har den tekniska förmågan som krävs för att eliminera den andra parternas 

kärnvapeninnehav. Terrorbalans kan endast sättas ur spel om någon av parterna lyckas 
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utveckla ett förvar gentemot kärnvapenangrepp alternativt kunna nedkämpa den andra 

partnerns kärnvapen under ett enda försök (nationalencyklopedin u.å).  

En av anledningarna till att demokratier inte krigar mot varandra kan ha att göra med att 

demokratier ofta är rikare, med avseende på ekonomiska förutsättningar, än icke demokratier 

vilket leder till mer handel mellan dem. Demokratier samarbetar också mer med varandra än 

med icke demokratier (Polachek & Seiglie 2006 s.41). 

Det finns de som hävdar att det är det normativa/kulturella och institutionella/strukturella som 

håller tillbaka stater och bevarar freden. Tillexempel skapar gemensam eller likande kultur 

ökad förståelse stater emellan (Pazienza, 2014). 

3.4 Olika typer av konflikt 

En konflikt kan vara av många olika slag. Nedan definieras tre olika typer av konflikter; 

väpnad konflikt, kallt krig samt handelskrig.  

2.4.1 Väpnad konflikt 

En väpnad konflikt innebär att den sker mellan minst två parter varav en av dem måste vara 

regeringen i en stat. För att definieras som väpnad konflikt måste konflikten resultera i minst 

25 stridsrelaterade dödsfall under ett kalender år. (Department of peace and conflict research, 

2014)  

2.4.2 Kallt krig 

Ett kallt krig är inte ett väpnat krig utan en konflikt som grundar sig på ideologiska och 

maktpolitiska motsättningar och en ömsesidig fruktan för konsekvenserna av ett krig. 

Inblandade stater har även kapprustningar och det finns även ett ömsesidigt hot om krig 

(nationalencyklopedin u.å). 

2.4.3 Handelskrig  

Ett handelskrig utspelar sig när stater vidtar åtgärder åstadkomma största möjliga 

handelspolitisk skada hos motparterna (nationalencyklopedin u.å). 

3 Kina-USA 

3.1. Kort fakta Kina-USA 

 Kina USA 

Landets yta 9 372 614 km2 9 600 000 km2 
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Antal invånare 1 357 380 000 (2013) 316 128 839 (2013) 

Statsskick republik, enhetsstat republik, förbundsstat 

BNP per capita 6 530 (2014) 53 574 (2014) 

(landguiden, 2014) 

Avstånd mellan Kina och USA (fågelvägen) 11646.7 km (distance from to, 2009) 

3.2 Handelssiffror Kina-USA 

Nedan visas Kina och USA:s totala export och import. Samtliga summor är angett i miljoner 

U. S dollar. 

3.2.1 Kinas totala export och import 

 Export Import 

Kina 2 147 530 1 795 760  

(landguiden, 2014) 

3.2.2 USA:s totala export och import 

 Export Import 

USA 1 592 790 2 294 450 

(landguiden, 2014) 

3.2.3 Diagram över Kina och USA:s export och import 

Nedan visas diagram över Kinas och USA:s totala export och import i förhållande till export 

och importen mellan dem från år 2014. Diagrammen visar tydligt att Kinas export till USA är 

mer omfattande än USA:s export till Kina  
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3.2.4 USA:s export och import till Kina 

Mellan 1985-2014 har både importen och exporten mellan Kina och USA ökat. Däremot har 

USA:s import från Kina ökat avsevärt mer i förhållande till USA:s export till Kina. Nedan 

visas USA:s utveckling av export- och importhandel med Kina från 1985 till 2014, med fem 

års mellanrum.  

ÅR EXPORT IMPORT BALANS 

2014 124,024.0 466,656.5 -342,632.5 

2010 91,911.1 364,952.6 -273,041.6 

2005 41,192.0 243,470.1 -202,278.1 

2000 16,185.2 100,018.2 -83,833.0 

1995 11,753.7 45,543.2 -33,789.5 

1990 4,806.4 15,237.4 -10,431.0 

1985 3,855.7 3,861.7 -6.0 

(United states Cencus, 2015) 
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3.2.5 Diagram över USA:s export och import till Kina 

 

Ser man till diagrammet är det väldigt tydligt att både exporten och importen mellan länderna 

har växt. Men även att USA:s import från Kina växt mycket mer i förhållande till Kinas 

import från USA. 

3.3 USA:s statsskuld 

I februari 2015 hade USA en total statsskuld på totalt 6162.8 biljoner dollar. Statsskulden till 

Kina under samma tid låg på 1223.7 biljoner dollar. I december 2000 låg USA:s statsskuld till 

Kina på 60.3 biljoner amerikanska dollar. Vilket betyder att USA:s statsskuld till Kina i 

princip blivit 20 gånger större under de senaste 15 åren. I november 2013 var toppen för 

Kinas ägande av USA:s statsskuld som låg på 1316.7 biljoner amerikanska dollar. Dock har 

USA:s statsskuld till Kina endast minskat efter den tiden. Fram till februari 2015 har Kina 

varit den staten som ägt störst del av den amerikanska statsskulden, dock tog Japan den 

positionen i februari 2015. Kina och Japan är de länder som äger störst del av den 

amerikanska statsskulden. I februari 2015 ägde Kina och Japan, 1223.7 respektive 1224.4 

biljoner dollar av den amerikanska statsskulden. Den som var tredje största ägaren, Caribbean 

Banking Centers ägde ”endast” 350.6 biljoner dollar av den.(cnsnews.com, 2015)  
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Det finns en oro hos vissa analytiker som ser en fara i att Kina är en så stor ägare av den 

amerikanska statsskulden. Då det stora innehavet av statsskulden kan ge Kina inflytande över 

USA:s utrikes- och handelspolitik. Ett av orosmomenten är att Kina skulle kunna försöka sälja 

eller hota att sälja delar av sin skuld för att straffa USA vid en politisk tvist. Det skulle i sin 

tur kunna leda till att den amerikanska ekonomis skadas (cnsnews.com, 2015).  

Andra analytiker är dock av meningen att Kina inte ges så mycket inflytande över USA 

genom dess ägande av statsskuld, därför att Kina har ett ekonomiskt beroende till USA. Detta 

då Kina är beroende av en stabil och växande amerikans ekonomi. Skulle Kina försöka sälja 

en stor del av statsskulden finns det en stor sannolikhet att den amerikanska likväl den 

kinesiska ekonomin skadas. En potentiell konsekvens om Kina säljer delar av statsskulden till 

andra stater är att den amerikanska dollarn sjunker kraftigt gentemot andra globala valutor. 

Följden av det skulle då bli att värdet på Kinas kvarvarande innehav av USA:s statsskuld 

minskar (cnsnews.com, 2015). 

3.4 Handelshinder och protektionism 

Handelshinder innebär åtgärder skapade av myndigheter för att hindra alternativt försvåra 

handel med varor samt tjänster via import och export.(Kommerskollegium)  

3.4.1 Handelshinder och protektionism Kina 

Kina är känt för att vara ett land med en svår marknad för utländska aktörer. Under perioden 

2013-2014 genomförde Kina 23 handelsrestriktiva åtgärder utöver de som redan fanns 

(Barone & Bendini 2015). 

Övriga  
statsskuld

Kina

USA:s  statsskuld till Kina i förhållande till den 
övriga statsskulden. 
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3.4.2 Handelshinder och protektionism USA 

Under perioden 2013-2014 ökade handelsrestriktionerna i USA både på statlig och federal 

nivå. Ett exempel på statlig nivå är "Buy America" lagstiftning som godkändes av flera stater, 

vilken innebär att statliga organ ska köpa USA-tillverkade varor. På federal nivå utfärdades i 

maj 2014 "Grow America Act", en plan som syftar till att gradvis öka kravet på lokalt innehåll 

i utvecklingen av offentlig infrastruktur (Barone & Bendini 2015). Samtidigt utvidgade USA 

sina handelshinder genom att utöka antidumpningstullar (svd, 2014, 7 februari). 

Antidumpningstull är en typ av extratull som ibland måste betalas vid import av varor som är 

prisdumpade, vilket innebär varor som har ett lägre pris vid export, än på den egna marknaden 

(kan riktas mot länder eller tillverkare) (Tullverket, 2014).  

3.5 Kärnvapen 

Kina och USA är tillsammans med nio andra länder i världen innehavare av kärnvapen 

(globalis 2015). Kärnvapen är världens kraftfullaste vapen (Lär om kärnvapen 2014).   

3.5 USA:s världspolitiska självbild 

Efter det kalla kriget har alla amerikanska presidenter inklusive Barack Obama, fastställt att 

de är fast beslutna att bibehålla amerikanskt maktföreträde.  Vilket innebär att Washington 

med stor sannolikhet, kommer att göra omfattande ansträngningar för att hindra Kina från att 

bli alltför mäktigt (Mearsheimer J. 2010). 

 Både de demokratiska- och det republikanska partierna i USA har klargjort att de är av 

åsikten att USA är en oumbärlig nation och därmed har både rätten och ansvaret att övervaka 

hela världen (Mearsheimer J. 2010).  

3.7 Militär närvaro i Asien och Stillahavsområdet 

3.7.1 Kina och USA i Asien och stillahavsområdet 

Kina och USA konkurrerar om inflytande och status i Asien och stillahavsorådet (Medeiros E. 

2005). 

Den framtida säkerhetsmiljön i Asien-Stillahavsområdet kommer att kretsa kring förhållandet 

mellan Kina och USA. Båda dessa stormakter kommer att ha en militär med betydande 

offensiv kapacitet med svårförutsebara avsikter (Mearsheimer J. 2010) 

Kinas uppgång har en betydande effekt på den globala maktbalansen. Framförallt så minskar 

makt gapet mellan Kina och USA. Med stor sannolikhet kommer det "amerikanska strategiska 

företrädet" i Asien och stillahavsområdet inte längre kunna upprätthållas. Det betyder inte att 
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USA:s närvaro i området kommer att försvinna. I själva verket kommer sannolikt dess 

närvaro att växa till följd av Kinas uppgång. Dock kommer USA inte längre att vara den 

dominerande makten i Asien och Stillahavsområdet, vilket som tidigare nämnt, varit sedan 

början av andra världskriget (Mearsheimer J. 2010).  

Det är troligt att Kinas uppgång kommer att leda till en intensiv säkerhetskonkurrens mellan 

Kina och USA, där ett krig inte helt kan uteslutas. Majoriteten av Kinas grannrländer, vilka 

omfattar Indien, Japan, Singapore, Sydkorea, Vietnam och Australien kommer att alliera sig 

med USA för att hindra Kinas maktutökning (Mearsheimer J. 2010). 

I takt med att Kina blir mäktigare finns risken att de försöker få bort USA ur Asien och 

stillahavsområdet. Frågan som kan ställas i detta avseende är varför ett mäktigt Kina skulle 

acceptera att USA har militärbaser i dess bakgård? (Mearsheimer J. 2010) 

3.7.2 USA:s militära närvaro i Asien och stillahavsområdet 

USA har varit världens mäktigaste stat under många decennier och har som nämns ovan haft 

stora militärstyrkor i Asien-Stillahavsområdet sedan början av andra världskriget 

(Mearsheimer J. 2010).  

USA lägger nästan lika mycket pengar på försvar som alla andra länder i världen tillsammans. 

En stor del av den militära tillgången är antingen placerad i Asien-Stillahavsområdet eller kan 

flyttas dit snabbt om det behövs. Kina kan inte undvika att se att USA har extremt stora 

militära styrkor i grannskapet som till stor del är utformade för offensiva ändamål 

(Mearsheimer J. 2010).  

Washington står inför en klassisk utmaning gällande internationella relationer, nämligen att 

svara på att Kina utökar sin makt i en region där USA har länge varit den dominerade makten, 

(fem av USA:s sju försvarsallianser är i Asien). Beslutsfattare i Washington oroas över vad 

effekten av Kinas växande militära närvaro i Asien och Stillahavsområdet kan leda till.  

Eftersom det kan skapa regional instabilitet, väpnad konflikt över Taiwan eller skapa andra 

interregionala tvister (Medeiros E. 2005).  

Genom att fördjupa sina relationer med Japan, Indien och andra viktiga allianser i Sydostasien 

hoppas USA kunna skapa strukturella hinder som kan avskräcka Peking från att missbruka sin 

position som en växande regional stormakt (Medeiros E. 2005). 

Den USA-japanska alliansen är den viktigaste och varaktigaste delen av USA: s 

säkerhetsstrategi i Asien och är viktigt för USA:s ansträngningar att säkra sig mot den 
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eventuella uppkomsten av ett revisionistisk (missnöjd stat om sin plats i det internationella 

systemet) Kina (Medeiros E. 2005). 

Med tillämpning av realismens och liberalismens teorier rörande internationella relationer 

visar Robert E. Kelly fyra breda utrikespolitiska mål för USA- 

1. Nationell säkerhet. USA är i stort sett ohotat i Asien och Stillahavsområdet. Nord 

Korea kan utgöra ett hot mot USA men framförallt mot USA:s allierade i området. 

Men Kina är utan tvekan på väg att bli en beaktansvärd utmanare och kan komma att 

utveckla en regional dominans på USA:s bekostad i Asien och Stillahavsområdet.  

2. Ekonomisk tillväxt. USA:s huvudintresse är att skapa frihandel. USA fortsätter att 

bekämpa en mjuk merkantilism från sina flesta handelspartnerns i Asien och 

Stillahavsområdet. 

3. Prestige. USA:s ställning som ensam supermakt kommer utan tvivel bero på förmågan 

att möta Kinas framgångar, särskilt som Kina gör anspråk på större jämställdhet med 

USA i internationella organisationer och kan komma att leda ett block av mer eller 

mindre allierade eller ekonomiskt beroende stater som Kambodja, Laos, Burma eller 

Nord Korea. 

4. Sprida de egna värderingarna till andra länder. USA vill fortsätta att verka för ökad 

demokratisering i Asien och Stillahavsområdet till asiatiska eliters irritation (Kelly R. 

2014). 

3.8 Kinas uppgång 

Efter att Kina gjorde marknadsreformer 1978 har Kina blivit en marknadsbaserad ekonomi 

och en snabb ekonomisk- och social utveckling har skett.(the world bank 2015)  

Kina tog plats i FN år 1971 och är en permanent medlem av FN: s säkerhetsråd. År 1980 gick 

Kina med i Världsbanken samt Internationella Valuta Fonden (Patapan H. 2012) (där även 

USA är medlem (Globalis u.å)) Under årens lopp har Kina blivit alltmer aktiva i multilaterala 

organisationer, särskilt FN.(Patapan H. 2012) 

Sedan 1978 har BNP-tillväxten i genomsnitt vart cirka 10 procent per år och mer än 500 

miljoner människor ha lämnat fattigdomen. (the world bank 2015) Dock är Kina fortfarande 

ett utvecklingsland (dess inkomst per capita är fortfarande en bråkdel av den i de utvecklade 

länderna) och dess marknadsreformer är ofullständiga. Officiella uppgifter visar att cirka 

98.990.000 människor fortfarande levde under den nationella fattigdomsgränsen i slutet av 

2012. Med det näst största antalet fattiga i världen efter Indien, är en av Kinas största 
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utmaningar att minska fattigdomen trots den snabbt växande ekonomin (The world bank 

2015) 

4. Analys och Slutsats  

Analysen inleds med separata analyser för de olika paradigmen teorierna. Därefter kommer 

jag att i slutsatsen diskutera med hjälp av analysen om det finns sannolikhet för en framtida 

konflikt mellan Kina och USA.   

4.1 Analys 

4.1.1 Paradigm- världspolitiken 

4.1.1.2 Realism 

Inom realismen där stater, i synnerhet de stora är nyckelaktörerna (Nye J.S., Welch, D.A. & 

Bynander, F. 2011) passar Kina och USA väl in, eftersom USA fram tills nyligen varit ensam 

stormakt men nu börjar utmanas av Kina. Ser man till Kina och USA ur realismens synvinkel 

där stort fokus ligger på makt och nationell säkerhet (Nye J.S., Welch, D.A. & Bynander, F. 

2011) kan man beakta staternas innehav av kärnvapen (globalis u.å) samt deras stora militära 

fokus i Asien och stillahavsområdet (Medeiros E. 2005), som tyder på att båda länderna 

strävar efter att maximera sin makt och säkerhet.  

4.1.1.3 Liberalism 

Med ett synsätt som liberalismen, som precis som realismen anser att staterna är de viktigaste 

aktörerna, men även ser till andra faktorer som, handel och kontakt mellan stater samt 

internationella organisationer (Nye J.S., Welch, D.A. & Bynander, F.2011), skulle det 

innebära att ur en liberal syn blir relationen mellan Kina och USA bara blir bättre med tiden. 

Eftersom handeln mellan dem ständigt ökar (United states Cencus, 2015) vilket i sin tur bidrar 

till ökad samt förbättrad kontakt mellan dem. Här ser vi också gemensamt medlemskap i olika 

internationella organisationer så som FN, internationella valutafonden och världsbanken 

(Globalis u.å).  

4.1.1.4 Konstruktivism 

Eftersom konstruktivismen ligger stort fokus vid idéer och kulturer som krafter i den 

internationella politiken samt hur stater uppfattas av varandra (Nye J.S., Welch, D.A. & 

Bynander, F.2011).  Kan man se att även om Kina och USA inte har en gemensam kultur så 

delar de idén om att stärka sin stats rikedom, vilket ger dem något gemensamt. Däremot har 

de båda staterna en gedigen militär närvaro i Asien och stillahavsområdet (Medeiros E. 2005), 
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vilket kan uppfattas som att de ser på varandra som fientliga. Speciellt Kina som får USA:s 

militära närvaro allt närmare sitt land, vilket Kina kan uppfatta detta som hotfullt och 

offensivt.  

4.1.1.5 Marxism 

Eftersom huvudfokus hos marxismen handlar om den nationella ekonomiska 

sammansättningen hos kapitalistiska stater och förebådar att konflikter och kapprustningar 

kommer ske mellan kapitalistiska stater (Nye J.S., Welch, D.A. & Bynander, F.2011), kan det 

innebära att, eftersom både Kina och USA är kapitalistiska stater med stor militärrustning, 

finns det en risk för att de två staterna kommer hamna i konflikt, speciellt som marxismen 

även ser girighet som en stor drivkraft hos kapitalistiska stater (Nye J.S., Welch, D.A. & 

Bynander, F.2011).  

4.1.2 Paradigm Handel – fred 

4.1.2.1 Liberalism 

Eftersom handel och fred är sammankopplade inom liberalismen (Barbieri & Levy, 1999), 

skulle det innebära att relationen mellan Kina och USA med ett liberalistiskt synsätt är relativt 

säker då handeln mellan dem är väldigt omfattande (United states Cencus, 2015). En eventuell 

konflikt skulle inte bara bli väldigt kostsam för dem i praktiken, det vill säga ekonomiskt, utan 

det normala handelsmönstret skulle antagligen störas och handeln mellan dem skulle med stor 

sannolikhet minska (McDonald 2004). Det skulle i sin tur ha en negativ påverkan på båda 

länderna då Kina exporterar väldigt mycket till USA och USA skulle förlora en av sina största 

importkällor.  

4.1.2.2 Realism 

De som förespråkar realismen anser att handel inte har en effekt på fred, utan att det snarare 

handlar om vad stater vinner mest på utifrån dess egenintresse (Barbieri & Levy 1999). 

Konsekvenserna av det skulle kunna innebära att handeln mellan Kina och USA inte handlar 

om att bygga upp och skapa en relation, utan om att det är en situation som gynnar dem båda. 

4.1.2.3 Neo-marxism 

Neo-marxismen som ser till symmetriska- och asymmetriska handelsband. Menar de att det 

finns risk för att asymmetriska relationer leder till konflikt (Barbieri & Schneider 1999). 

Eftersom relationen mellan Kina och USA är asymmetrisk innebär det att en framtida konflikt 

mellan Kina och USA sett ur neo-marxismens synvinkel inte är otänkbar. Till exempel då 
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USA importerar mycket mer än vad de exporterar till Kina (United states Cencus, 2015), 

vilket gör dem beroende av Kina. 

 Kina däremot har mycket export till fler andra delar av världen (landguiden, 2014), däribland 

EU vilket gör Kina mindre sårbart. Dock är det naturligtvis viktigt att ha i åtanke det faktum 

att även om Kina har stor export till övriga världen, är exporten till USA som ett enskilt land 

så pass stor att även Kina är beroende av USA och inte bara USA av Kina.  

4.1.3 Handel-fred 

4.1.3.1 Argument som talar för att handel främjar Kina och USA:s relation 

Ett av argumenten som talar för handel främjar fred är att genom handel skapas relationer som 

medför fredliga band vilket minskar incitament för länder att gå i konflikt (Polachek & Seiglie 

2006). Kina och USA som är olika i många avseenden, har handeln gemensamt (United states 

Cencus, 2015) vilket torde skapa en relation som främjar fred.  

Även det faktum att konflikter mellan stater kan vara incitament till handelsrestriktioner 

mellan länder (Polachek & Seiglie 2006), kan innebära en avskräckande effekt på Kina och 

USA att gå i konflikt med varandra. Detta skulle leda till att handeln mellan dem skulle 

minska, vilket båda länderna skulle förlora på. 

Med utgångspunkt i McDonalds lista över fyra olika teser (dessa redovisas även i avsnitt 2.2) 

som stödjer argumentet att handel främjar fred kan framtida relationen mellan Kina och USA 

se ut på olika sätt. Tesen ”The opportunity cost or deterrence model” som innebär att konflikt 

eller hot om konflikt med stor sannolikhet kan störa det normala handelsmönstret (McDonald 

2004), ger en indikation om att en beväpnad konflikt mellan Kina och USA inte är troligt då 

de båda länderna skulle förlora på det ekonomiskt, då de har en omfattande handel med 

varandra (United states Cencus, 2015) vilken potentiellt då skulle kunna såras.  

 Tesen ”Efficacy argument”, vilket innebär att motiv för stater att plundra, eller erövra andra 

stater minskar, då det är ett dyrare sätt att generar ekonomisk tillväxt för stater (McDonald 

2004).  En anledning till att detta argument kan ifrågasättas när det gäller Kina-USA är den 

militära utvecklingen i Asien och Stillahavsområdet (Mearsheimer J. 2010). Jag menar inte att 

USA med sin militära närvaro i Asien och stillahavsområdet skulle vara ute efter att plundra 

Kina. Men om man kopplar ihop detta argument med konstruktivismen och om hur länder 

uppfattar varandra (Nye J.S., Welch, D.A. & Bynander, F.2011), skulle Kinas uppfattning om 

USA kunna vara att USA agerar offensivt gentemot dem.  
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Enligt den sociologiska hypotesen, som innebär att handel bidrar till ökad kontakt och 

kommunikation (McDonald 2004) ser framtiden ljus ut för relationen mellan Kina och USA 

då deras handel hela tiden expanderar (United states Cencus, 2015) och det borde innebära att 

även kontakten och kommunikationen gör detsamma. 

 ”Drawing on bargaining models” vilken innebär att internationell handel utgör en viktig 

signalmekanism som kan hjälpa stater att uppnå en förhandlingskompromiss tidigt i samband 

med risken för krig (McDonald 2004). Här kan man anta att om Kina och USA skulle hamna i 

konflikt eller krig, finns det anledning att tro, med den stora handeln mellan dem (United 

states Cencus, 2015) i åtanke, att båda länderna vill komma till en lösning som innebär fred 

snabbt. Om handeln mellan dem skulle upphöra skulle ländernas ekonomi påverkas. Denna 

påverkan skulle potentiellt kunna bli ganska omfattande.  

Jag menar att ett argument för att Kinas och USA:s handelsrelation främjar fred är att 

länderna med stor sannolikhet skulle förlora mer ekonomiskt sett på ett krig än vad de skulle 

vinna genom att bedriva krigsföring mot varandra, då de både med stor sannolikhet skulle gå 

miste om handelsmöjligheter. 

 Ett ytterligare argument är att det är ekonomiskt kostsamt för länder att kriga. Skulle likväl en 

konflikt mellan dem uppstå, kan deras handelsrelation förhoppningsvis i alla fall avskräcka 

från en väpnad konflikt. I detta sammanhang är det viktigt att komma ihåg att det finns flera 

fall då länder handlat med sina fiender under krig. (Gartske, Li & Boehmer 2001) 

Ett annat argument som jag anser talar för att relationen mellan Kina och USA fortsatt 

kommer ske under fredliga förhållanden är det faktum att politiska ledare generellt sett lever i 

tron att vänskapliga relationer mellan stater förbättras genom utökad handel (Barbieri & 

Schneider 1999). Ser man till att Kina och USA:s handel faktiskt kontinuerligt ökat sedan 

1985 (United states Cencus, 2015) är det rimligt att tro att även andra relationer mellan dem 

stärkts under den tiden (såsom ”vänskapliga relationer”). 

4.1.3.2 Argument som talar emot att handel främjar Kina och USA:s relation 

Ser man till Barbieris analys som påvisar att även stater som handlar mycket med varandra, 

och där det ekonomiska ömsesidiga beroendet är stort faktiskt kan öka risken för militära 

tvister mellan dem. (Barbieri 1996) I fallet Kina och USA skulle då en militär tvist kunna vara 

möjlig, då de har ett stort handelssamarbete (United states Cencus, 2015). Dock bör som 

tidigare nämnt Barbieris slutsats tolkas med försiktighet, men ändå finns det i skenet av detta 

argument risk för en militärkonflikt. 
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Att handel kan användas som ett instrument i form av politisk press i strävan efter makt 

mellan stater (Polachek & Seiglie 2006) kan appliceras på fallet Kina – USA. Eftersom 

handeln mellan dem är omfattande (United states Cencus, 2015) och de är viktiga 

handelspartnerns för varandra är det inte omöjligt att någon av dem utnyttjar det för att pressa 

den andra. Vad de kan tänkas vilja få ut genom detta kan jag inte svara på, däremot tycker jag 

inte att det verkar orimligt.  

Precis som nämnts tidigare är handelsutbytet större mellan stater som är stora och innehar 

mycket makt än mellan mindre och ”svagare” stater (Hegre, Oneal & Russett 2009). Det 

passar väl in på fallet Kina och USA vilka är två stora stater både sett till deras yta, befolkning 

(landguiden, 2014) och till deras handelssiffror (landguiden, 2014). Men det är finns ju även 

större risk att militära dispyter uppstår mellan stora mäktiga stater (Hegre, Oneal & Russett 

2009).  Dessa olika teorier gör det svårt att förutspå hur en framtida relation kan komma att se 

ut.  

4.1.3.3 Protektionism och handelshinders effekt på Kina och USA:s relation 

En annan teori för att handel ska ha en lugnande effekt på mellanstatliga konflikter att det 

endast ska finnas minimala handelshinder och få stater i handelssystemet. Många 

handelspartners kombinerat med handelshinder kan istället öka motiv för att ingå i väpnad 

konflikt (Gartske, Li & Boehmer 2001). 

 Argumentet att endast frihandel helt utan handelshinder kan främja fred finns också 

(McDonald 2004). En risk ligger sålunda i att Kinas ”inre” marknad är svåråtkomlig för 

utländska aktörer samt att USA under senaste år generellt ökat sina handelsrestriktioner 

(Barone & Bendini 2015). Därtill kommer att USA även har andra stater som handelspartners, 

vilket tydligt framgår om man ser till Kina och USA:s totala export och import (landguiden, 

2014) i förhållandet till exporten och importen tillvarandra (United states Cencus, 2015). 

Ovannämnda argument som i dagsläget får anses ganska goda gör att jag ser -om än, en liten - 

risk för väpnad konflikt  

4.1.3Den demokratiska freden 

Teorin om den demokratiska freden som innebär att stabila, utvecklade demokratiska stater 

inte är så benägna att kriga mot varandra, men däremot mot icke-demokratier (Rosato 2003)., 

spricker direkt om man ser till den aktuella relationen mellan Kina och USA som i dagsläget 

får anses ganska god. Trots att det handlar om en demokrati och en icke-demokrati. I skenet 
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av detta skulle teorin innebära att det inte är omöjligt att USA som demokrati går i krig mot 

Kina som är en icke demokrati. 

 Om man även ser till det ömsesidiga förtroendet samt respekten som råder demokratier 

emellan och som leder till att eventuella intressekonflikter blir lösta under fredliga 

förhållanden (Rosato 2003) kan spänningar mellan Kina och USA skapas eftersom förtroende 

generellt sett saknas mellan demokratier och icke-demokratier. Framförallt tror jag att det blir 

från USA gentemot Kina i första hand (i form av demokrati, icke-demokrati), som det kan 

skapas konflikter i framtiden då ländena saknar gemensam syn på världsåskådning gällande 

demokrati.   

4.1.4 Paradigm den demokratiska freden 

4.1.4.1 Liberalism 

Ett liberalistiskt synsätt lägger stort fokus inte bara till stater utan även till andra faktorer som 

till exempel medlemskap i internationella organisationer, däribland FN som förklaring till den 

demokratiska freden (Layne C. 1994). Det innebär att en konflikt mellan Kina och USA inte 

är så sannolik då handeln mellan dem är väldigt omfattande (United states Cencus, 2015) och 

att båda länderna är medlemmar av bland annat FN och andra organisationer så som 

världsbanken och internationella valutafonden (Globalis u.å). Sammantaget om man ser till 

detta synsätt är det så många viktiga faktorer som talar för fred att det inte är särskilt sannolikt 

att Kina och USA skulle gå i konflikt mot varandra.  

4.1.4.2 Realism 

Realismen som har sitt fokus på staterna och då framförallt de stora där både Kina och USA 

är inräknade, anser att det som kallas för den demokratiska freden handlar till stor del om 

USA och dess hegemoni i världen (Patapan H. 2012). Det är intressant i och med att Kina 

växer snabbt (the world bank 2015), och Kina då kan ses som en utmanare till den positionen. 

Med realismen som synsätt bör detta sätta världspolitiken i gungning. Dessutom skulle det 

kunna innebära att världspolitikens centrum, som för närvarande är i USA (där bland annat 

FN:s huvudkontor är placerat) och i Europa skulle kunna flyttas till Kina och Asien. 

 Många länder har varit beroende av USA sedan andra världskriget vilket ses som en orsak till 

fred i en stor del av världen(Patapan H. 2012). Jag tolkar att dessa två argument visar att en 

väpnad konflikt mellan stormakterna Kina och USA inte helt otänkbart, ur realismens 

synvinkel. 
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 Då realismen även har synen att en av de stora anledningarna till den demokratiska freden är 

kärnvapen och terrorbalansen som finns till följd av kärnvapnen, på grund av den 

avskräckande effekten kärnvapen har (Patapan H. 2012). Eftersom både Kina och USA är 

kärnvapenländer (globalis u.å) bidrar det till att avskräcka från en konflikt mellan dem, enligt 

realismens synvinkel och jag tror att det är en ganska realistisk slutsats.   

4.1.4.3 Konstruktivism 

Konstruktivismen som har sin huvudfokus på liknande kultur och ideologier (Nye, J.S., 

Welch, D.A. & Bynander, F. 2011), vilket kan kopplas samman med att det är det 

normativa/kulturella och institutionella/strukturella förhållanden som upprätthåller fred 

mellan stater (Pazienza T.A. 2014). Jag tror att den framtida relationen mellan Kina och USA 

kan utläsas på olika sätt.  Även om det är två väldigt olika länder med bland annat olika 

kulturer delar de fortfarande samma strävan efter rikedom. Det kan hämma en konflikt om 

man har det stora handelsutbytet i åtanke.  

4.2 Slutsats och avslutande diskussion 

4.2.1 Slutsats 

Det går inte att givet förutse hur den framtida relationen mellan Kina och USA kommer 

utvecklas. Är en konflikt att vänta och i så fall vilken typ av konflikt? Jag kommer att 

diskutera mot bakgrund av de tre olika typer av konflikter som tagits upp i denna 

undersökning.  

4.2.2 Väpnad konflikt 

4.2.2.1 Argument som talar mot en väpnad konflikt. 

Att en väpnad konflikt skulle utspela sig mellan Kina och USA ser inte jag som särskilt 

troligt. Framförallt därför att jag tror att handeln mellan dem faktiskt har en positiv och 

fredsbevarande effekt på deras relation. Eftersom handeln mellan Kina och USA dessutom 

ökar hela tiden ökar även beroendet mellan dem vilket även bör utveckla övriga kontakter 

mellan dem.  

Därtill kommer liberalisternas syn på de internationella organisationernas betydelse på den 

internationella politiken. Jag tror att det kan kopplas till ländernas medlemskap i band annat 

FN, internationella valutafonden och världsbanken, har stor betydelse för benägenheten att gå 

in i konflikt. 
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Även det faktum att de båda länderna skulle förlora pengar och betydande värden om en 

väpnad konflikt skulle inträffa dem emellan, är en tillbakahållande faktor på grund av de såväl 

rent militära kostnaderna som dödandet och den allmänna förstörelsen. Därtill kommer 

sannolikt framförallt Kina med stor förmodan förlora en stor exportkälla eftersom USA vid en 

väpnad konflikt sannolikt skulle välja att utvidga handelshindren gentemot Kina. Förhållandet 

är annorlunda när det gäller USA:s import från Kina, då Kina inte importerar så mycket 

varken från USA, eller någon annan stat heller för den delen, därför skulle USA inte förlora så 

mycket om Kina skulle välja att sluta importera från dem.  

Därtill om man ser till realismens argument för freden i stora delar av världen, nämligen att 

innehav av kärnvapen och terrorbalansen som är en följd av kärnvapen, innebär att länder inte 

krigar, så talar även det emot en väpnad konflikt då både Kina och USA förfogar över 

kärnvapen.  

Ser man till Frédéric Bastiats citat; ”When goods don’t cross borders, soldiers will”, skulle 

alltså Kina och USA så länge som de har en handel mellan sig hålla väpnat krig borta.  

4.2.2.2 Argument som talar för en väpnad konflikt 

Jag ser inte att risken för en väpnad konflikt mellan Kina och USA särskilt trolig. Det som 

skulle kunna skapa incitament för en väpnad konflikt mellan dem tror jag framförallt skulle 

kunna grunda sig i att Kina är en icke-demokrati och USA är en demokrati. På grund av detta 

men, kanske framförallt på grund av den maktkamp som har sitt upphov i att USA anser sig 

ha ansvaret och rätten att övervaka den resterande världen, vilket kan uttryckas som att USA 

ser sig som en världspolis. Detta förhållningssätt kan leda till att USA utnyttjar argumentet att 

Kina är en icke-demokrati för att försvara sin position i Asien och Stillahavsområdet och 

därför ser det som sin skyldighet att ingripa för att demokratisera Kina.  

Även det faktum att både Kina och USA rustar sig militärt i Asien och Stillahavsområdet gör 

att man kan ifrågasätta båda ländernas avsikter. Speciellt USA:s då majoriteten av dess 

militärbaser är placerade i Asien, på andra sidan jordklotet i förhållande till USA. Att Kina 

med anledning av detta rustar sig är däremot lättare att förstå. Varför skulle Kina acceptera att 

USA ”inkräktar” på deras territorium? 
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4.2.3 Kallt krig 

4.2.3.1 Argument som talar mot ett kallt krig 

Även om jag tror att ett kallt krig är troligare än ett väpnat krig, tror jag inte att risken för ett 

kallt krig är så stor heller. Jag tror inte att varken Kina eller USA skulle använda sina 

kärnvapen mot varandra, skulle de göra det skulle ju det även påverka hur övriga världen ser 

på dem. Jag tror inte heller att varken Kina eller USA tror att de skulle bli attackerade av 

varandra med kärnvapen. Med detta menar jag att den avskräckande effekten av kärnvapen 

kanske inte är så stor, och därmed kan länderna mer se det som ”tomma hot”, vilket då skulle 

leda till att effekten av kärnvapen inte blir så stor och därmed minska risken för ett kallt krig.  

4.2.3.2 Argument som talar för ett kallt krig 

Skulle en konflikt mellan Kina och USA trots allt uppstå ser jag det som mer troligt att ett 

kallt krig utspelar sig än ett väpnat krig. Huvudorsaken till detta är kärnvapen. Även om Kina 

och USA skulle hamna i en konflikt tror jag att risken för ett väpnat krig, vilken jag även 

nämner ovan, inte är så stor med anledning av kärnvapnen. Skadorna som skulle uppstå till 

följd av ett kärnvapenkrig är så omfattande att jag tror att varken Kina eller USA skulle 

använda det mot varandra, då de skulle få tillbaka med samma mynt.  

Även den militära utvecklingen som sker i Asien och stillahavsområdet kan skapa incitament 

för ett kallt krig. Ett kallt krig betecknas ju som jag tidigare nämnt med kapprustningar, vilket 

förnärvarande präglar den militära utvecklingen i Asien och Stillahavsområdet.  

4.2.4 Handelskrig 

4.2.4.1 Argument som talar mot ett handelskrig  

Det som talar emot att Kina och USA skulle bedriva handelskrig mot varandra tror jag 

framförallt har att göra med den liberala synen att handel och medlemskap i internationella 

organisationer skapar band mellan länder. Då det finns handelsband mellan Kina och USA 

och, precis som nämns tidigare, gemensamt medlemskap i diverse internationella 

organisationer såsom FN, Internationella Valutafonden och världsbanken. Det finns 

gemensamma intressen mellan Kina och USA, vilka skulle skadas till följd av ett handelskrig.  

4.2.4.2 Argument som talar för ett handelskrig 

Då det är USA som är det landet av Kina och USA som importerar mest är det också USA 

som har störst möjlighet att starta ett handelskrig. Det skulle kunna ske genom ökad 

protektionism och radikalt minskade handelsförbindelser med Kina, vilket då skulle göras för 
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i syfte skada Kina ekonomiskt. Även med tanke på att USA redan börjat öka handelshindren 

ser inte jag detta som ett omöjligt utfall. 

Då Kina är ett land som redan är protektionistiskt och USA:s export till Kina inte alls är av 

samma grad som Kinas till USA, är Kinas möjligheter för att starta eller bedriva ett 

handelskrig inte lika ”lättåtkomliga” som USA:s.   

Något som Kina däremot kan använda sig av gentemot USA är ägandet av en stor del av 

USA:s statsskuld. Det skulle Kina kunna utnyttja för att skapa ett inflytande över USA:s 

utrikes- och handelspolitik vilket Kina skulle kunna välja att göra om USA utvidgade sina 

handelshinder gentemot Kina. Samtidigt skulle det även kunna fungera tvärtom, nämligen att 

om Kina genom sitt ägande av USA:s statsskuld skulle försöka få inflytande över USA:s 

utrikes- och handelspolitik skulle USA kunna öka sina handelshinder mot Kina. Här är det 

dock viktigt att komma ihåg att Kina är beroende av att den amerikanska ekonomin är stabil 

och växer, då det annars kan skada den amerikanska ekonomin, vilket skulle påverka den 

amerikanska dollarn. Följden av detta blir då att Kinas ägande av statsskulden minskar i 

värde. Vilket inte skulle gynna Kinas ekonomi, snarare tvärtom. 

4.3 Avlutande diskussion 

Sannolikheten för en direkt väpnad konfrontation mellan Kina och USA är inte så stor på 

grund av de oöverskådliga konsekvenserna. Däremot kan de båda stormakterna välja att stödja 

olika parter i en regional konflikt för att på så sätt öka eller bibehålla makten i området. För 

att ta ett aktuellt exempel på ett sådant fall där stater formellt sett inte ligger i krig med 

varandra men ändå slåss om makten via ombud, är Syrien. I Syrien bekämpar 

Sunnimuslimska miliser stödda av framförallt Saudiarabien och andra stater på arabiska 

halvön mot Shiitska miliser stödda av framförallt Iran. Detta är något som hypotetiskt sett 

skulle kunna utspelas mellan Kina och USA.  

När det gäller den internationella handeln så har USA ett försprång framför Kina i det att Kina 

är tvingat att utveckla den inhemska marknaden för att neutralisera ekonomiska och politiska 

spänningar inom landet. Med det menar jag att den explosiva ekonomiska utvecklingen i 

Kinas storstäder som Peking och Shanghai i kontrast mot den stora outvecklade landsbygden i 

Kina som än så länge knappt har berörts av den ekonomiska utvecklingen.   
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Om man ser till förhållandet mellan Kina och USA får man intrycket av att det ömsesidiga 

ekonomiska beroendet är en starkare tillbakahållande kraft när det gäller väpnade konflikter 

än den demokratiska fredens ökade risk för väpnade konflikter. Man kan på den här grunden 

nyansera diskussionen om hierarkin mellan nationell säkerhet, ekonomisk tillväxt, prestige 

och spridandet av egna värderingar, vilket gör att det finns anledning att ifrågasätta huruvida 

en stor del av freden i världen snarare beror på att demokratier är rikare och bedriver mer 

handel än det faktum att de är demokratier. Det kan också innebära att även realismen bör 

nyanseras. Med det menar jag att eftersom enligt realismen beror freden i världen på att USA 

varit världshegemoni. Vilket nu med tanke på Kinas ekonomiska och militära utveckling kan 

komma att förändras.  

En krigsrisk i Asien och Stillahavsområdet är den kvardröjande konflikten i Korea där Kina 

och USA är fastlåsta i lojaliteter mot Nord- respektive Sydkorea. Den konflikten som, 

knappast kan beskrivas på samma sätt som sådana konflikter som tidigare beskrivits i den här 

uppsatsen utan har historiska förklaringar, är knappast något som uppskattas av vare sig Kina 

eller USA men som ändå utgör det mest aktuella krigshotet som de båda stormakterna har 

svårt att påverka. Alltså skulle Nord- och Sydkorea hamna i en väpnad konflikt som varken 

Kina eller USA har framkallat skulle de likväl bli inblandade i den på varsin sida. 

 Med detta menar jag att konflikter kan uppstå på grund av orsaker som inte har beaktats i de 

förklaringsmodeller som jag har redovisat. Nord- Sydkorea konflikten är en sådan. En annan 

kan vara om de religiöst färgade konflikterna i mellanöstern färgar av sig på relationerna 

mellan länderna i Asien och Stillahavsområdet.     

Om de kinesiska ledarna vill ha frihandel då blir det frihandel i och med att det är en diktatur. 

I USA som är en demokrati finns det starka inhemska krafter för ökad protektionism. Om den 

amerikanska administrationen är varma förespråkare för frihandel kan de ändå tvingas att ge 

efter för majoritetens krav på protektionism. Det här är en skillnad i beslutsfattandet som kan 

medföra betydande skillnader i möjligheten att bedöma förestående handelspolitiska åtgärder i 

Kina respektive USA.  

De olika paradigmen beskriver olika former av dynamiker. Jag tror att en den starkaste 

dynamiska kraften som påverkar utvecklingen av relationen mellan Kina och USA är den 

starka känslan av ömsesidigt beroende för en trygg ekonomisk utveckling och att den 

överskuggar eventuell misstänksamhet och osäkerhet om de olika ländernas ambitioner och 

bevekelsegrunder.  
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