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Abstract 
 
The study focus on the development of the bilateral relationship between India and the 
United States and the Next Step in Strategic Partnership (NSSP) from 2004 and the 
change in U.S. approach to India’s neuclear program. With the rise of China to poten-
tial great power status I argue that the cooporation between the two is an act to balance 
the Chinese influence and to prevent future rivalry and a Chinese dominance of the East 
Asia. For the study I have used concepts and theorys from the realist tradition, in par-
ticular theorys of Balance of power and alliance forming. 
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1 Inledning 
 
 
 
 
1.1 Uppsatsens syfte och frågeställning 
 
Denna studie sätter förändringar i centrum. Förändringar i relationer mellan stater, för-
ändrade strategier och förändrade maktstrukturer, nya samarbeten och nya fiender. Jag 
har studerat dessa förändringar främst för att förklara ett speciellt ”puzzle” som jag fin-
ner ytterst intressant och som vid en första anblick kan ses som förvånande och kanske 
förvirrande. Detta ”puzzle” är USA:s förändrade strategi i förhållande till Indiens kärn-
vapenprogram. Första gången jag i morgontidningen läste om att USA ekonomiskt 
stödde Indiens kärnvapenprogram höll jag på att sätta kaffet i halsen. Detta var inget 
jag hade förväntat att läsa, framförallt då jag trodde att USA fortfarande hade sanktio-
ner mot Indien på grund av deras provsprängningar i slutet av 1990-talet. Vidare läste 
jag att de båda staterna ingått i ett nytt och brett samarbete. En helomvändning från 
USA, minst sagt. Kanske förstås min frågeställning redan nu, den är inte svårare än så.  
 
Varför har USA förändrat sin strategi i förhållande till Indiens kärnvapenpolitik samt 

ingått i ett nytt strategiskt partnerskap med Indien? 

 

Frågeställning är i sig vansklig, främst på grund av att det kan ligga en mängd aspekter 
bakom en sådan förändring, en mängd intressen och bevekelsegrunder, från olika om-
råden som alla kan ha styrt mot en sådan verksamhet. Min avsikt med uppsatsen är att 
förklara strukturella förändringar med hjälp av begrepp och teorier från den realistiska 
idétraditionen. Framförallt utnyttjar jag härvidlag teorier om maktstrukturers effekter, 
om maktbalans och alliansbyggande. 

Jag presenterar i uppsatsen en tes där jag hävdar att det Indo-amerikanska strategis-
ka samarbetet och USA:s förändrade strategi i förhållande till Indiens kärnvapenpro-
gram föregås av en vilja att balansera ut Kinas stigande inklinationer på att bli en he-
gemon i Östasien. Mitt syfte med uppsatsen är att bevisa denna tes riktighet, inte att 
undersöka olika variabler som kan ligga till grund för avtalet för att finna den som är 
mest övertygande.  

Min analys förs på systemnivå där fokus ligger på de bilaterala relationerna mellan 
stater, detta på grund av att jag avser att studera de maktpolitiska strukturförändringar-
na i systemet och därmed förklara de bilaterala relationerna mellan stater och föränd-
ringar däri.  
 
 
1.2 Teorin och dess relevans 
 
Under denna rubrik presenteras de teoribildningar som har använt för att besvara upp-
satsens frågeställningar samt varför just dessa är relevanta för studien. Teorierna och 
begreppen är hämtade från den realistiska idétraditionen.  
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1.2.1 Balance of power 
 
Att USA:s förändrade strategi i förhållande till Indiens kärnvapenpolitik och den för-
djupade relationen mellan de båda staterna skulle vila på någon form av maktbalans är 
en återkommande tolkning i den politiska debatten. Jag finner två olika typer av makt-
balanserandes effekter när det omfattar diskussioner om USA och Indien. En mening är 
att aspirerande stormakter så som Ryssland, Kina och Indien stärker sina relationer med 
ökade samarbeten, alla tre och i bilaterala samarbeten med varandra. Detta föregås av 
spekulationer om en säkerhetstriangel för att kunna balansera ut USA:s inflytande i sy-
stemet (Pant, 2006, Hurrnell, 2006). Detta agerande skulle inom den traditionella teorin 
om Balance of Power förklaras med att ett system är självreglerande, d v s att det är ett 
naturligt sätt för stater att söka reducera en dominant stats inflytande. Detta, hur sant 
det än må vara, är inte min undersökningspunkt, utan den utgår ifrån den andra spekula-
tionen i debatten som säger att USA i sin tur ökar sitt samarbete med Indien för att det 
ska fungera som en motvikt till Kina, som med sin starkt ökande ekonomi ses som en 
av USA:s främsta rivaler och möjliga framtida fiende. Enligt denna tanke skulle då 
USA i sin tur försöka balansera ut Kinas makt (Cover story, The Economist, 2006). Det 
är den senare tanken som jag, med en hjälp av en modifierad teori om maktbalans, har 
undersökt som förklaringsmöjlighet till USA:s och Indiens nya strategiska partnerskap. 

Termen Balance of Power har en mängd olika betydelser inom den internationella 
politiska forskningen, ibland med helt skilda innebörder. Pollard har skrivit några pas-
sande rader om termens olika betydelser och den förvirring det kan åstadkomma;”The 
balance of power may mean almost anything; and it is used not only in different senses 
by different people, or in different senses by the same people at different times, but in 
different senses by the same people at the same time” (Pollard ur Sheehan, 1996).  

Den betydelse av teorin som jag i min studie använt mig av grundar sig i att stater i 
ett anarkistiskt system söker säkerhet genom att öka på sin makt. Detta kan en stat göra 
genom att alliera sig med andra stater i systemet. Med gemensamma resurser kan de 
verka för att balansera huvudaktörens makt i systemet och därmed säkra sin egen själv-
ständighet. En stat kan även på egen hand agera för att balansera ut makten från t ex en 
hegemon i systemet. Detta maktbalansbeteende ses av den realistiska skolan som både 
oundvikligt och välgörande i det internationella systemet (Pant, Harsh V, 2006: 54). 
Den klassiska formen av Balance of Power är att stater försöker balansera det upp-
kommande hotet i form av militär rustning och militär aggression (Bengtsson m fl, 
2001: 22) även kallat för hard power. Termen förutsätter dock att förändringar i makt-
strukturer kan undersökas; ”implies that change in relative political power can be ob-
served and measured” (Wright, 1965 ur Carlsnaes m fl, 2002:182).  

Statsvetaren Kenneth Waltz, är en av de ledande inom den realistiska forskningen 
och hans strukturella Balance of Power teori har fått stort genomslag. Walz lanserade 
neorealismen, i vilket hans version av strukturella maktbalansteori är hemmahörande, i 
slutet av 1970-talet (Bengtsson mfl, 2001: 23). Neorealismen menar bland annat, att ett 
unipolärt system, som är det vi närmast kan säga oss tillhöra idag, bara är en tillfällig 
situation då stater alltid kommer att verka för att balansera ut hegemonens makt, detta 
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då det ligger i alla ”svagare” staters intresse att en stats makt inte är överlägset mycket 
större än någon annans (ibid: 24). 

Då min studie behandlar förändringar i maktstrukturen och då jag hävdar att ett 
maktbalansbeteende idag existerar, dock inte enligt huvudteorins premisser, utan ifrån 
att stormakten själv verkar för att förhindra att förändringarna i systemet skall leda till 
att den deras ledande ställning ska undermineras anser jag att det finns ett behov av att i 
teorin göra ett tillägg med hur en hegemon kan använda sig av maktbalans för att för-
hindra stigande makter konkurrerar ut dem. Den traditionella Balance of power teorin 
utgår ifrån att mindre stater verkar för att balansera ut en den styrande kraften i ett uni-
polärt system, dock anser jag att USA idag även verkar för att balansera ut Kinas nya 
maktställning och det som kan komma att bli en ny världsmakt. Jag kommer att använ-
da olika varianter av om maktbalansteori för att förklara USA:s och Indiens nya strate-
giska partnerskap, både som traditionell teori och som tillägg där en hegemon verkar 
för att slå ut hot mot deras maktställning, dessa presenteras i stycket nedan.  
 
 
1.2.2 Stormakter, alliansformationer och hotbilder – en förklaringsmodell 
 
Inom det internationella systemet har en del stater mer makt än andra. De flesta skulle 
idag påstå att vi påstå att vi lever under ett unipolärt system, det vill säga att en stat äger 
mer makt än alla andra. Den realistiska teorin gör gällande att de stater med mer makt 
gör upp de regler och begränsningar som ska gälla i systemet, detta kan de göra genom 
bland annat traditionella allianser, samarbeten, hegemoni och maktbalans (Baylis and 
Smith, 2005: 333). 

I ett maktbalanssystem spelar stormakterna en stor roll. Både på grund av att de har 
mest att vinna på den etablerade ordningen samt har störst möjlighet att influera och 
påverka hur saker och ting skall komma att utvecklas (Sheehan, Michael, 1996: 73). 
Inom Balance of Power har bland annat Friedman argumenterat för att allianser som 
verkar för att bevara den existerande maktbalansordningen bör refereras så som status 
quo allianser. I dessa allianser är det i alla medlemmars intresse att en sådan ordning 
upprätthålls. En status quo allians kan bland annat bildas när de upplever att en annan 
stat agerar aggressivt och upprustande, och kan därmed verka hotande på den rådande 
maktbalansen. I detta fall kan alla stater bli en möjlig allierad för dem som känner sig 
hotade, oavsett om det handlar om en hotad maktposition eller hot mot den nationella 
säkerheten. Gamla konflikter och potentiella hotfullheter underlåts då ett gemensamt 
hot kräver deras förenade ansträngningar (Sheehan, 1996: 55-7). Ett tydligt exempel på 
detta är under 2:a världskriget när västvärlden allierade sig med Sovjetunionen för att 
bekämpa Tyskland. Michael Sheehan har beskrivit allianser som skapas då de känner 
sig hotade av en annan nation eller allians på följande sätt: ”Nations seek allies who can 
counterbalance the power of rival states and their allies, and they therefore try to find 
allies that can supplement their own capabilities.” (Sheehan, 1996: 56). Därmed är det 
en princip som säger att balansering kan göras genom stater, makt balanseras med 
makt. I detta finns det många likheter med det som idag ofta kallas ”soft balancing”, en 
teori som flitigt har applicerats på amerikansk utrikespolitik efter Kalla krigets slut 
(Brooks, 2005: 73). Detta berör de samarbeten mellan stater som saknar den formella 
alliansstrukturen, men som verkar för att balansera ut ett en stigande och hotfull makt;  
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Soft balancing involves tacit balancing short of formal alliances. It occurs when states gener-
ally develop ententes or limited security understandings with one another to balance a poten-
tially threatening state or a rising power. Soft balancing is often based on a limited arms 
buildup, ad hoc cooperative exercises, or collaboration in regional or international institutions; 
these policies may be converted to open, hard-balancing strategies if and when security com-
petition becomes intense and the powerful state becomes threatening (Paul ur  Brooks, 2005: 
73). 

 
En modifiering av Balance of power teorin är Balance of Threat, som uppkom för att 
fylla i de luckor den klassiska maktbalansteorin ansågs lida av. Detta bland annat om 
vilket typ av ”makt” som en stat, eller grupp av stater, försöker balansera mot. Balance 
of threat menar att vilken makt som helst inte leder till ett maktbalanserande strävan. 
Det räcker inte att en stat stiger i maktkapacitet, de måste även vara offensiva eller ag-
gressiva (Strömvik, 2005:120-1). ”States, in short, may well be assumed to seek politi-
cal alliances ”against the foreign power that poses the greatest threat.” (Walt ur Ström-
vik, 2005:121). Det är alltså hotet som står i centrum, inte makten i sig. Vidare diskute-
ras vilken sorts makt som utgör det största hotet. Detta räknas komma ur en stats bete-
ende, ett hot existerar om det finns bevis på att en stat […] ”pursuing or contemplating 
expansionist foreign policy objektives” (Walt ur Strömvik, 2005:121). Det finns dock 
flera komponenter hos en stat som gör att de anses hotfulla, då t ex deras resurser, det 
kan vara resurser så som teknologiska färdigheter, befolkningsmängd samt militär ka-
pacitet och bredd. Vidare om en stat har stor offensiv makt, som gör at de kan hota 
andra staters suveränitet, skapas en reaktion av maktbalansering. Geografisk närhet kan 
även framkalla maktbalans, då möjligheten att hota en stat med sin makt ökar desto 
närmre de ligger geografiskt. I samband med detta framhåller teorin att när hotbilden 
hos en stormakt ändras, så som t ex ökade resurser eller ökade offensiva styrkor, kan vi 
förvänta oss att samarbetet mellan stater kommer att ändras för att möta den förändrade 
hotbilden. 

För att vidare konkretisera de fenomen jag önskar förklara har jag använt mig av 
begreppet preventivt maktbalansagerande. Niou, Ordeshook och Rose beskriver det 
preventiva agerandet och tänkandet hos stater som ständig närvarande då statsledare 
väljer att agera i förhållande till hur andra stater kan tänkas reagera på deras beslut. 
Niou m fl förutsätter att statsledare betraktar resursomfördelning i systemet i framtids-
termer likaväl som i direkta konsekvenser (Niou m fl, 1989: 146-7). Niou m fl:s betrak-
tanden innefattar teorin om preventive war, av Brodie definierat som följande; “to de-
stroy an already strong rival whose power one fears may grow faster than one´s own” 
(Brodie ur Niou m fl, 1989: 149). När begreppet används i uppsatsen görs detta i rela-
tion till den övriga teoribildning jag använder mig av, meningen är inte att ”to destroy” 
en stat som stiger i makt, genom krig, utan genom kriterierna för de övriga begreppen. 
Det är just det preventiva agerandet jag vill belysa.  

Jag har ovan försökt finna en relevant förklaringsmodell till mitt fall genom att 
bygga ihop olika begrepp och teorifragment. Jag kommer att summera förklaringsmo-
dellen nedan för att underlätta i läsningen och i de resultat som framkommer.  

När en stark stat i systemet, stat A, ökar sina samanlagda resurser (befolkning, tek-
nologiska färdigheter och militär kapacitet etc.) samt innehar en stor offensiv makt och 
ett aggressivt beteende kan detta leda till att den dominerande makten i systemet, stat B, 
upplever att deras ställning är hotad och kommer därför att verka för att balansera ut 
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stat A. Stat B, nöjd med den rådande situationen, söker samarbete med en annan stat, 
stat C, som stat A även utgör ett hot mot, t ex då de ligger geografiskt nära den samma. 
Stat C, kan då fungera som en motvikt till stat A, balansering sker genom stat C. Till-
sammans kan stat B och C agera för att balansera ut stat A:s makt genom att matcha 
den. Alliansen mellan B och C behöver vidare inte följa den formella politiska allians-
formationen. En sådan alliansformation kan komma att bildas redan innan stat A når en 
sådan position att de utgör ett egentligt hot mot stat B och C, utan redan när stat A visar 
tendenser att nå dit. 
 

 
1.3 Metod och Material 
 
Jag har genomfört en förklarande fallstudie, då jag ämnar förklara uppkomsten av 
USA:s och Indiens strategiska partnerskap. Till uppsatsen har jag en teorikonsumeran-
de föresats där jag med hjälp av teorifragment som samtliga emanerar ur en realistisk 
idétradition ämnar förklara situationerna. Det är min avsikt att använda teorierna för att 
bygga upp en argumentation då jag anser att en sådan realistisk förklaring är rimlig och 
logiskt övertygande.  

Jag reserverar mig dock i, att i när det kommer till frågeställningar som denna, när 
det handlar om varför en stat agerat på ett visst sätt, så kan några exakta svar aldrig ges. 
Det finns alltid en officiell anledning och sedan kan vi spekulera i vad som mest troligt 
har framkallat ett visst beteende. Jag gör i min studie rimliga antaganden om vad som 
kan ha föranlett USA:s och Indiens strategiska samarbete, det som väletablerade teorier 
kan leda fram till när en maktstruktur ser ut på ett visst sätt och hur stormakter då rea-
gerar och agerar. Att det så finns fler orsaker till samarbetet så som t ex kriget mot ter-
rorism och ökad handel mellan USA och Indien är inte otänkbart utan däremot högst 
troligt. Vissa av dessa aspekter kommer även att beröras i uppsatsen, framförallt då ter-
rorismen då den genomsyrar så pass mycket av USA:s utrikespolitik idag. 

Jag har till uppsatsen gjort en till grunden kumulativ forskning då jag har till största 
delen använt mig av sekundärmaterial. Dock så har även en del primärmaterial som t ex 
texter från statliga amerikanska hemsidor så som U.S. Department of State och U.S. 
Department of Defense använts, från dessa sidor har främst hämtats material som visar 
på de officiella utsagor som gjorts. Sekundärmaterialet kommer främst från artiklar från 
vetenskapliga tidsskrifter från åren 2004-2006. I tre artiklar (Pant, 2006, Guihong, 
2005, Gupta, 2006) som till stor del följer mitt ämne har jag även använt en del av för-
fattarnas argument om maktbalanssystemets vara eller icke-vara i förhållande till Indi-
en-USA-Kina idag, då främst för att lägga tyngd och bredda mina egna argument och 
teoretiska reflektioner. Jag anser att det materiel jag använt mig är relativt objektiv och 
vid de tillfällen delar verkar färgats av författarens åsikter har detta utelämnats. 

Avhandlingen är upplagt på följande vis; en sammanfattning av den Indo-
amerikanska relationen från Kalla kriget och framåt presenteras i kapitel två och efter-
följt av en summering av NSSP-avtalet och vad detta går ut på. I kapitel tre presenteras 
den bilaterala relationerna mellan staterna, Indien-Kina och USA-Kina som föregås av 
en presentation av USA:s roll i det internationella systemet, hur den har sett ut och hur 
det ter sig idag. Jag sammanfattar och vidareutvecklar de resonemang som framkommit 
i de föregående styckena under kapitel fyra. Jag har en ambition att teorin skall genom-
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syra hela arbetet och har därav valt att inte presentera en särskild analysdel, dock ser 
den största analysen i kapitel fyra. En sammanfattning av resultaten presenteras i kapi-
tel 5. 
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2 Indien och USA – från rivaler till strate-
giska partner 
 
 
 
 
Indien har de senaste åren, precis som sitt stora grannland Kina, genomgått en enorm 
ekonomisk tillväxt. Indien brukar räknas som världens största demokrati och med nära 
en miljard invånare har landet den näst största befolkningen i välden, slagen enbart av 
Kina (Sen, 1999). Indiens ekonomiska reformer och kraftiga tillväxt har gjort att de 
kommit att bli en viktig handels och investmentpartner för USA. År 2004 inledde de så 
ett avtal som skulle markera de båda ländernas gemensamma intressen och ambition att 
fortsätta deras växande strategiska samarbete. Avtalet fick det passande namnet Next 
Steps in Strategic Partnership (NSSP). 

 
 
2.1 Provsprängningar, sanktioner och ’natural allys’ 
 
Historien mellan Indien och USA är en historia av tidvis mycket ansträngda relationer. 
En allians mellan Sovjetunionen och Indien under Kalla kriget och Indiens beslut från 
1989 att utveckla en kärnvapenarsenal som svar på Pakistans misstänkta förvärv av 
kärnvapenkapaciteter, är några av de främsta grunderna för detta. Men i och med att 
Kalla kriget tog slut och Sovjetunionen föll så försvann det främsta hindret för en Indo-
amerikansk relation. Vägen till ett samarbete var dock inte helt problemfritt.  

Indien hade, då Sovjetunionen föll, förlorat sin främsta utländska beskyddare och 
genomgick vid tiden även en stor finansiell kris. Hotet från grannländerna Kina och Pa-
kistan gjorde att de allt mer valde att förlita sig på sina kärnkraftskapaciteter (Tellis, 
2006:120). Ett samarbete mellan Indien och USA började växa fram, dock i mycket li-
ten skala då det hindrades att utvecklas ytterligare då Clintonadministrationen vid tid-
punkten verkade för att begränsa Indien kärnvapen och robotprogram, samt deras pla-
ner på att vidare utveckla ett system för robotförsvar (ibid, 2006: 120). Efter att Indien 
och Pakistan uppvisat ett allt större beroende av sina kärnvapenkapaciteter blev den 
amerikanska synen på de indiska och pakistanska kärnvapenprogrammen allt mer hot-
full och Clintonadministrationen utryckte en vilja att; “to cap and reduce and finally 
eliminate [the] nuclear and missile capabilities” (Clinton, 1995 ur ibid: 121). Som en 
del av USA:s globala kamp mot kärnvapenspridning skapades år 1995 the Nonprolife-
ration Treaty (NPT) som inbegrep följande om Indien som kärnvapenstat; ”would fore-
ver be outside the elite group of treaty-legitimized “nuclear weapon states.” (Tellis, 
2006: 121). 

Den 11 och 13 maj, 1998 utförde Indien en rad kärnvapenprovsprängningar och inte 
långt därefter provsprängde Pakistan. Det hela kom att leda till omfattande reaktioner 
världen över, inte minst i USA. Enligt termerna från Nuclear Proliferation Prevention 
Act från 1994 satte USA sanktioner på både Indien och Pakistan. Indien ansågs dock 
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bära den största skulden för att öka spänningarna mellan de båda länderna. Indien har 
än idag inte skrivit på provstoppsavtalet, Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT). 

När Bill Clinton besökte Delhi år 2000 var det första gången en amerikanske presi-
dent hade besökt landet på 22 år. Denna visit räknas idag som början på det nya strate-
giska partnerskapet. Visionerna för den utvidgande relationen kallades officiellt för 
”Indo-US relations: A Vision for the 21st Century”. Länderna bestämde att utveckla en 
bilateral dialog, inom flera toppmöten skulle samarbeten inom olika områden skapas 
och relationen på den politiska och ekonomiska arenan skulle fördjupas. I september 
2000 reste den dåvarande indiske premiärministern Atal Behari Vajpayee till USA och 
beskrev då USA som ”a natural ally” (Guihong, 2005: 278).  

Efter terrorattackerna mot USA den 11 september 2001 erbjöd många länder värl-
den över, USA sin hjälp med att bekämpa terrorismen, där ibland Indien och Pakistan. 
De båda länderna tackades snart med hävda sanktioner och ökat bistånd (Guihong, 
2005: 278, Shapley, 2002). Den 22 september 2001 deklarerade George Bush en per-
manent hävning av sanktionerna som ålades Indien efter deras provsprängningar 1998 
(Guihong, 2005: 278). Det fördjupades samarbetet med Indien var dock inte, som jag 
har beskrivit ovan, enbart en direkt reaktion på attackerna den 11 september. Även om 
den då fördjupades ytterligare, då USA var i trängande behov av att stater slöt upp 
kring dem och samarbetade i kriget mot terrorismen, så startade det redan efter Kalla 
krigets slut. Bushadministrationen tog vid där Clintonadministrationen hade avslutat 
med att skapa en välvilligare politik gentemot Indien, och relationen kallades för 
”transformation” redan innan 11 september. Vidare fanns det planer på att ta bort alla 
kärnvapenrelaterade sanktioner mot Indien redan före terrorattackerna 2001 (Guihong, 
2005: 278). George Bush ansåg att Indien var den perfekta partnern i balanseringen vis-
á-vis Kina samt ett bra demokratiskt fäste i Asien, planerna i anknytning till Indien de-
klarerades redan innan han tillträdde presidentposten. I ett valtal 1999 deklarerade Bush 
följande; “this coming century will see democratic India’s arrival as a force in the 
world [...] the United States must pay it more attention.”(Tellis, 2006: 127). USA:s 
kommande utrikesminister Condoleezza Rice förtydligare Bushs intensioner med föl-
jande uttalande “should pay closer attention to India’s role in the regional balance.” 
(ibid: 127). 

Åren 2002-03 kantades av toppmöten och militära aktiviteter mellan USA och Indi-
en. Militära övningar pågick inom alla militära områden och vapenhandeln ökade mar-
kant. Detta har lett till att Indien idag är världens näst största vapenimportör som tradi-
tionellt har inhandlats militär hård och mjukvara från Ryssland men de senaste åren har 
importen från USA ökat stadigt. Indiens säkerhetsarsenal har ökat stort de senaste åren 
och har därmed gjort dem kraftfullare gentemot sina grannar Kina och Pakistan (Gui-
hong, 2005: 278).  

Den 20-23 maj 2002 samlades The U.S.-India Defense Policy Group (DPG) i 
Washington D. C. Här diskuterades de båda ländernas framtida planer för samarbetet 
och om möjligheterna för fördjupad kollaboration inom militär verksamhet. Avsikten 
var att snabbt öka samarbetet inom försvars och säkerhetsfrågor. Under mötet summe-
rades även det som hade åstadkommits sedan DPG möttes i december 2002, vilket 
bland annat var gemensamma flottpatruller i Malackasundet (U.S. Department of De-
fence, 1).  

 



   
   

 11 

 
2.2 Indiens och USA:s strategiska partnerskap 
 
NSSP. Fyra bokstäver som betecknar USA: s och Indiens nya samarbete; Next Steps in 
Strategic Partnership.  

Den 12 januari 2004 annonserade president Bush och den dåvarande indiske premi-
ärministern Vajpayee det nya avtalet som gick ut på att samarbetet mellan Indien och 
USA skulle öka inom tre specifika områden; civil kärnkrafts verksamhet, civila rymd-
program och högteknologisk handel. Vidare planerades en ökad dialog om försvar mot 
(kärnvapen) robotar (US Department of States hemsida, 2). Avtalets officiella grunder 
beskrivs på U.S. Department of States hemsida som följande: 
 

The U.S.-India strategic partnership is rooted in shared values and is broad in its nature and 
scope, with our two countries working together toward global action on global issues, includ-
ing non-proliferation, energy and the environment, and expansion of economic and political 
freedom. The U.S. views India as a rising global power and partner, one whose interests con-
verge in important respects with those of the United States. The U.S. also anticipates that In-
dia will play an increasingly important leadership role in Asia in the 21st century (US Depart-
ment of States hemsida, 2). 

 

Den 25 mars 2005 annonserade Bushadministratinen en drastisk ny policy till 
Asien; “to help India become a major world power in the twenty-first century.” (Tellis, 
2006: 149). För att åstadkomma detta erbjöds Indien bland annat; “transformative sys-
tems in areas such as command and control, early warning and missile defense (Tellis, 
2006: 150). 

Den Indiska premiärministern Dr. Manmohan Singh och den amerikanska presiden-
ten George W Bush träffades återigen i Washington DC den 18 juli 2005 för att lägga 
fram sina gemensamma intressen och riktlinjer inom NSSP-avtalet (Globalsecuri-
ty.org). Under detta möte lovade bland annat Bush den indiske premiärministern att 
USA skulle dela med sig av amerikansk kärnkraftsteknologi, detta trots att det enligt 
amerikansk lag är det förbjudet att dela med sig av sådan teknologi om landet i fråga 
inte har skrivit under provstoppsavtalet (Cover stort, The Economist, 25 feb 2006: 11). 
Under möte skrev de båda ledarna under ett Indo-amerikanskt kärnvapenavtal där Indi-
en officiellt blev godkänd som en ansvarsfull och pålitlig kärnvapenstat. Det innebar 
även att Indien nu skulle separera sitt militära kärnkraftsprogram från det civila och 
göra det öppet för internationell bevakning (Pant, 2006:69). Vidare var planerna att; 
“expand collaboration relating to missile defense.” (Indianembassy, 31 juni 2005). 

Det militära samarbetet mellan Indien och USA har sedan NSSP-avtalet drevs ige-
nom stegrat och amerikanarna har vidare planer på att göra Indien till en allt starkare 
militär makt och därmed erbjuda dem det de behöver för att öka deras säkerhet.  

 

It is our goal to help meet India’s needs in the defense realm, and to provide important capa-
bilities and technologies that India seeks.  We are on a path to accomplish this.  Where only a 
few years ago, no one would have talked about the prospects for a major U.S.-India defense 
deal, today the prospects are promising, whether in the realm of combat aircraft, helicopters, 
maritime patrol aircraft, or naval vessels (U.S. Department of Defense, 2). 
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Två av de främsta implikationerna med samarbetet från USA:s håll är att Indien inte 
har stött USA i Irakkriget samt att de vägrat USA deras önskemål att skicka trupper till 
Irak. Vidare har Indien inte skrivit på provstoppsavtalet, som är en av grunderna inom 
amerikansk utrikespolitik (Pant, 2006:69), mer om detta i kapitel 3.1. 

Samarbetet mellan Indien och USA efter 11 september till stor del byggt på gemen-
samma militära aktiviteter, ökad militär handel och militärt och ekonomiskt stöd från 
USA till Indien. Genom att USA länkar samman sina militära aktiviteter med Indien 
och hjälper dem att bygga upp militärt så ökar de även sitt försvar mot Kina. NSSP-
avtalet kan kategoriseras som soft balancing då det inte är ett traditionellt alliansbildan-
de, utan följer de förutsättningar jag tidigare tagit upp i beskrivningen av balanserings-
varianten, som t ex ökat samarbetet och diplomatiska kontakter med Indien, som är för 
dem båda gynnsamt inom många områden, bland annat handel och teknologi. Men i 
grunden är det traditionell hard power som brukas, när USA bistår Indiens militära 
upprustning så ökar sina egna militära krafter i mot Kina, även om det är i en kontext 
av samarbete och diplomati.  

USA kan vidare finna en trygghet med att bygga upp Indien militärt genom att göra 
NSSP-avtalet så starkt som möjligt. Genom att erbjuda Indien olika fördelar med sam-
arbetet gör de dem samtidigt beroende, eller åtminstone ovilliga att bryta några avtal. 
Eftersom Indien är en demokrati kan de även vila i tryggheten att deras militära inve-
steringar i Indien aldrig kommer att användas mot dem själva, demokratifredteorin, att 
två demokratier inte går i krig mot varandra.  
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3 USA, Indien och Kina, om stora och 
mindre makter och om makt som balanserar 
 
 
 
 
Min studie utgår ifrån att det framförallt efter 11 september, 2001 har skett maktstruk-
turella förändringar i det internationella systemet och att detta visar sig i de bilaterala 
relationerna mellan USA, Indien och Kina. Det är under denna avdelning som den 
största undersökningen görs och ambitionen är att visa på att USA, Indien och Kina 
agerar i ett maktbalanssystem där de konkurrerar för att skaffa sig mer makt eller för att 
bevara en viss maktposition. En överblick av relationen mellan Kina-Indien kommer att 
ges och detta föregås av ett kapitel som behandlar Kinas roll idag. Relationen USA-
Kina har inte ett eget kapitel då detta behandlas kontinuerligt genom hela arbetet. Ka-
pitlet inleds med en överblick av USA:s ställning och politik för att lägga fram grun-
derna för dess ageranden.  
 
 
3.1 USA – Herre på täppan och om små tuvor som stjälper  
 
“America´s overwhelming military capability, as well as soft power, offers it the oppor-
tunity to change political and economic structures” (Gupta, 2006: 71). 
 
Det rådande internationella systemet präglas av att USA är den dominerande stormak-
ten, deras makt överstiger alla andra stater i systemet. Att USA är den största makten i 
systemet idag är det inte många som motsäger sig, hur stark och stabil den rollen är rå-
der det dock delade meningar om. 

Under den direkta tiden efter Kalla krigets slut befann sig USA i en gyllene sits, 
Sovjetunionen hade fallit och de var med ens ensam herre på täppan. Det bipolära hade 
blivit unipolärt och de hade nu all makt att ordna globala angelägenheter till sin egen 
fördel. Den första Bushadministrationen och Clintonadministrationen strävade under 
denna era efter att föra en amerikansk multilateral utrikespolitik, där de limiterade sin 
egen förmåga att agera inom den internationella sfären, detta i samråden med sina 
främsta allierade, NATO och Japan. Detta uteslöt dock inte att USA skulle kunna 
komma att agera unilateralt när det handlade om att försvara den egna, nationella sä-
kerheten (Gupta, 2006: 70). Denna multilaterala utrikespolitik möttes av positiva respo-
ser av stater som annars inte var förtjusta i det unilaterala system som Kalla kriget re-
sulterade i. Olika säkerhets- och politiska institutioner skapades för att begränsa USA:s 
möjlighet att tillfullo utöva sin makt. Dock så innebar den andra Bushadministrationens 
tillträde och terroristattackerna den 11 september 2001 att USA allt mer närmade sig en 
unilateral utrikespolitik. Deras beslut att invadera Irak utan FN:s godkännande har lett 
kritiker till att säga att USA agerar allt mer som en imperialistisk makt (ibid: 70).  
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För att öka sin säkerhet och behålla sin ställning i systemet har USA, i synnerhet ef-
ter 11 september, 2001 bland annat arbetat för att bevara sina traditionella allierade 
samt att anskaffa nya. ”Natural allys” och ”strategic partners” har varit återkommande 
termer i såväl officiella amerikanska uttalanden som forskarvärlden de senaste åren. 
Detta har delvis varit en anledning till att USA:s bilaterala relationer med inflytelserika 
nationer som Ryssland, Kina och Indien idag är starkare än någonsin (Pant, 2006: 65). 
Samarbetet med Kina har ökat inom flera områden och det startade under samma tid 
som många för första gången på allvar började betrakta Kina som USA:s största rival, d 
v s bara några månader in på Bushadministrationens första mandatperiod 2001 (Baylis 
and Smith, 2005: 145).  

Balance of power förespråkare som till exempel Samuel P. Huntington anser att 
USA bör bevara och intensifiera sina samarbeten och allianser i Europa och Asien, då 
dessa förbindelser blir en sorts försäkring mot säkerhetstävlan från andra stater (Dueck, 
2004: 514). 
 

[..] balance-of-power advocates seek to preserve US alliance commitments to Europe and 
Asia, because they view these commitments as an insurance policy that dampens security 
competition overseas. Unlike other internationalists, however, balance-of-power advocates 
define American interests, and the threats to those interests, in essentially realist terms 
(Dueck,  2004: 514). 

 
 Amit Gupta hävdar vidare att USA som världsmakt måste sätta upp regler som 

hindar beteenden som kan hota deras säkerhet och maktställning, ickespridningsavtal 
och alliansavtal är de främsta. Vidare måste en världsmakt öka sina möjligheter att upp-
rätthålla världsordningen genom att skapa ett brett nätverk av militära baser som 
sträcker sig över hela världen och samarbetar för att skydda amerikanska intressen. 
Högteknologiska vapen menar Gupta kan inte ersätta personal på plats och därmed 
måste USA skaffa sig allierade geografiskt nära de stater som är hotfulla (Gupta, 2006: 
71).  

1996 lade The Commission on America's National Interests fram de fem punkter 
som var viktigast för de amerikanska nationella intressena vid tidpunkten. Det första in-
tresset låg i att hindra att USA blev attackerade med massförstörelsevapen och den 
andra punkten var att förhindra uppkomsten av ofredliga hegemonier i Asien och Euro-
pa. De efterföljande frågorna gällde att förhindra globala kollapser av system för han-
del, energi och finansmarknader samt att trygga säkerheten hos deras allierade. Den 
framstående realistiska forskaren Samuel P. Huntington ansåg med hänseende till detta 
att hotet om nukleära terroristattacker kan vara ett kortsiktigt hot medan hotet om fient-
liga stigande hegemonier ansåg han främst handla om Kinas potentiell att stiga till en 
östasiatisk hegemon. Det senare ansåg han var ett mer långtgående hot, som USA i 
framtiden inte kunde undfly att ta itu med (Huntington, 1997). 

Jag vill i uppsatsen visa på att USA, medveten om den förändrade maktstrukturen 
och Kinas ökade inflytande, genom olika bilaterala samarbeten graderar sig mot de ne-
gativa effekter det kan inneböra för deras nationella intressen, samt att behålla sin unika 
maktställning. Jag vill visa på att NSSP-avtalet med Indien och den ändrade synen på 
deras kärnvapenprogram exemplifierar förändringen i maktförhållanden som USA har 
upplevt. Jag kommer att nedan vidare att argumentera för att NSSP-avtalet handlar om 
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maktbalans, att staterna agerar i ett maktbalanssystem, där USA arbetar för att hålla 
kvar sin position. 
 
 
3.2 Kina – mittens rike stiger fram 
 
Ett viktigt steg i att undersöka skäligheten för min tes är att studera hur stort hot Kina 
idag utgör för USA, eller hur stort hot USA idag upplever att Kina utgör. Om Kina inte 
alls skulle utgöra något sådant faller resonemanget. För att USA idag skulle verka för 
att balansera ut deras makt förutsätter att de verkligen anses vara ett hot. Jag vill tydlig-
göra att när jag talar om Kinas eventuella hot mot USA menas både den direkta hotbil-
den mot den nationella säkerheten, men främst, som är studiens huvudsakliga vinkling, 
hot mot deras maktställning i det internationella systemet.  

Den enda nation som idag på allvar räknas som potentiell utmanare till USA är 
Kina. Deras tillväxt har de senaste år varit extremt snabb, med en ökning i BNP på ca 
10 % per år. Kina och Indien är idag med sin snabba och starka tillväxt potentiella 
världsmakter, de räknas bland vissa forskare kunna ställa sig till USA som de tre vikti-
ga polerna i det internationella systemet vid år 2050 (Gupta, 2006: 69). Hur stark Indi-
ens, och framförallt Kinas, inflytande och maktställning i det internationella systemet i 
nuläget utgör, eller kommer att utgöra, råder det delade meningar om. En del forskare 
anser att Kina i dagens läge inte bör ses som en egentlig konkurrent till USA medan 
andra tror att Kina, om deras tillväxt fortsätter, kommer att återta sin ställning som hi-
storiens en gång största ekonomi. Att Kina redan 2015 skulle vara en starkare ekonomi 
än USA är enligt vissa forskare inte helt omöjligt (Friedberg, 2005: 17-20). Även om 
åsikterna om Kinas ställning i systemet idag går isär är det klart att Kinas framsteg och 
enorma befolkning gör att det är ett land med otrolig inflytande som att i allt högre grad 
kommer att påverka andra staters länder uppträdanden. Om deras utvecklingspotentialer 
skrivs bland annat; “In the long run, as best as we can predict today, China will over-
take the United states in some aggregate measures of international power, especially 
GDP and population” (Lake, 2006: 24), och Mearsheimer drar det ännu längre och 
visar på att Kina kan ses som en stigande och möjlig hegemon; ”China, like all previous 
potential hegemons, [will] be strongly inclined to become a real hegemon” 
(Mearsheimer ur Friedberg, 2005: 20).  

Kinas ekonomiska system är idag en hybrid av kapitalism och kommunism. Det nå-
got märkvärdiga systemet startade upp på 1970-talet då den kinesiska marknaden öpp-
nades mot den amerikanska, delvis för att reparera deras dåvarande fallerande ekono-
miska system. Som vi har kunnat bevittna har systemet visats sig vara en framgång, 
även då många tvivlade på att det någonsin skulle komma att fungera. Idag har Kina 
enorma behov av råmaterial och utländska investeringar, de har stora ekonomiska re-
server och deras ekonomiska tillväxt har även lett till att de fått större inflytande i det 
internationella systemet (Baylis and Smith, 2005: 144-5). Systemet är dock fortfarande 
relativt nytt och Kina låg så pass länge långt bak i utvecklingen att det kom som en 
chock för många stater, som inte hade räknat med en sådan explosionsartad tillväxt, att 
Kina nu skulle bli en stat att räkna med. Efter en stor nedgång i den kinesiska ekonomin 
som sträckte sig från 1870-1950, och därefter två decennier utan tillväxt började 1973 
bilden att förändras. Från detta år fram till år 2000 ökade Kinas per capita inkomst från 
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7 % till 23 % av USA:s och deras tillväxt är idag jämförbar med den av USA. Kina har 
allt mer börjat att arbeta sig in den industrialiserade världen (Grieco och Ikenberry, 
2003: 246-51). Kinas position i systemet räknas vara det som kan förändras mer radi-
kalt än några andra länder. Statsvetarna Joseph M. Grieco och G. John Ikenberry häv-
dar att det idag är omöjligt att sia i hur Kina kommer att hantera och utnyttja sin nya 
ställning, de kan endera integreras in i västvärldens politiska värderingar och politiska 
ekonomi, men de kan även uppstå som en maktfylld revisionist stat som strävar efter att 
en ny global ordning. Vidare hävdar Grieco och Ikenberry att en övergång till demokra-
ti aldrig är någon smidig process, även om landets politiska intressen ändrades i takt 
med deras ekonomiska utveckling, så skulle det ta tid och förmodligen följas av strids-
lystenhet inom utrikespolitiken (Grieco och Ikenberry, 2003: 328-9).  

Det finns flera aspekter med Kinas allt mer framstående ställning som leder till oro i 
Washington. Däribland att Kina kan få möjligheten att dominera energimarknaden och 
därmed utesluta andra nationer från densamma. Amit Gupta framlägger denna risk som 
ett orosmoment inte bara för USA utan även för Indien. Då Indien har uppvisat en lik-
nande trend som Kina, med en kraftig tillväxt, gör att även de är i stort behov av resur-
ser. Ett från Kina fullständigt övertag hade verkat förödande. Dock kan ett samarbete 
mellan Indien och USA fungera som en försvagning av Kinas möjligheter, de kan verka 
för att Indien blir ett sorts skyddsnät och geografisk bas för deras gemensamma intres-
sen, i vilket Amit Gupta hävdar följande: “India also provides a geographical base from 
which to canstrain Chinese energy supplies that flow from the Persian Gulf, through the 
Straits of Malacca, to China” (Gupta, 2006: 76). 

Vidare menar Gupta att USA ser ett ytterligare hot med Kinas utveckling då pågår 
under ett samarbete med stater som USA inte approberar, samarbeten som skär sig med 
deras internationella intressen och demokratiska värden, stater så som Venezuela, Iran 
och Sudan (Gupta, 2006: 76). Detta är allvarliga intressekonflikter mellan USA och 
Kina, då Kina stödjer det som USA många gånger försöker slå ut. Under 1980-talet 
började Kina att sälja kryssningsrobotar till Iran och ballistiska robotar till Saudiarabi-
en. De planerade även vidare försäljning till Syrien men USA införde begränsade eko-
nomiska sanktioner på Kina för att få dem att upphöra med denna typ av vapenförsälj-
ning till länderna i Mellanöstern, vilket Kina även gjorde. Försäljning av kärnvapentek-
nologi och kärnvapenrobotar till Pakistan har dock skett och de kom även nära en för-
säljning av kärnvapenteknologi till Iran (Grieco och Ikenberry, 2003: 178, 195). 

Mellan Kina och USA finns det idag många intressekonflikter som försvårar samar-
bete mellan de två och som gör att det existerar en ständig hotbild. Att Kina reser sig 
till en allt mäktigare position är en anledning till detta men även deras bistra krigföran-
de och vid tillfällen stridslystna beteende. Kinas ständiga hot mot Taiwan, där de hotar 
med våldsamma interventioner för att förhindra deras kamp för självständighet är en 
grund till detta samt deras anspråk på de oljerika Spratlyöarna samt andra delar av Syd-
kinesiska havet, i vilket de har använt militärt våld för att få igenom (Grieco och Iken-
berry, 2003: 195). Grieco och Ikenberry hävdar att USA svarar på det existerande hotet 
från Kina med att integrera dem i politiska och ekonomiska affärer, bland annat genom 
att stödja ett kinesiskt medlemskap i WTO samt deras hållande av de Olympiska spelen 
2008. Detta med en förhoppning om att Kina skall acceptera den nuvarande internatio-
nella ordningen samt röra sig mot demokrati och fredlighet. Grieco och Ikenberry ser 
dock problem med dem amerikanska strategin då Kina får tillgång till amerikanska va-
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ror, däribland högteknologiskt materiel och därmed möjligheten att öka sin militära 
styrka, de hävdar vidare att amerikanarna graderar sig från ett eventuellt kinesiskt hot 
genom att söka säkerhet hos kringliggande stater, detta genom att stärka allianser och 
öka samarbeten (Grieco och Ikenberry, 2003: 195). Jag finner här alltså vidare stöd för 
min tes, att USA kan använda samarbeten med stater i den östasiatiska regionen för att 
skydda sig mot ett kinesiskt hot. Dock reserverar jag mig i argumentet att USA främst 
ökar sitt samarbete med Kina i den politiska och framförallt ekonomiska arenan för att 
fösa Kina mot en demokratisering, även om detta i sig hade varit gynnsamt då Kina 
som demokrati hade utgjort ett mindre hot mot USA. Jag anser att Kinas framgångsvåg 
och ekonomiska betydenhet är allt för lockande för USA att inte hoppa på, Kina har 
blivit en otroligt attraktiv handelspartner och vars marknad kan komma USA till gagn. 
USA blir därmed tvungen att samarbeta med Kina för att inte hamna utanför deras 
marknad och samtidigt samarbeta med stater med viktiga strategiska positioner som t 
ex Indien för att gradera sig mot det kinesiska hotet. Då Kinas marknad i framtiden kan 
bli världsledande krävs de att USA samarbetar med åtskilliga stater med viktiga posi-
tioner för att hindra att Kina helt kan styra marknaden till deras fördel.  
 
 
3.2.1 Kinas militära expansion 
 
Kinas ekonomiska tillväxt har gjort dem till en allt kraftfullare militär makt, och även 
om det ej är i närheten av USA:s närmar de sig snabbt till att bli den i Asien överlägsna 
militärmakten. Även detta leder till stora bekymmer i Washington. Förutom i förhål-
lande till det klassiska säkerhetsdilemmat, där en stat upprustning ses som offensivt, 
finner de amerikanske ledarna även oro i att Kina skall komma att dominera den östasi-
atiska regionen. Från Washington ses hellre Indien som den ledande makten i Asien än 
Kina. En demokratisk stat som Indien är mer gynnsamt för USA att samarbeta med, 
samt litar till att de bättre beskyddar deras nationella intressen. Vidare hävdar statsveta-
ren Harsh V. Pant att det från USA ligger en stor oro i att den kinesiska flottans närvaro 
i den Indiska Oceanen blir allt större samtidigt som den indiska närvaron minskar (Pant, 
2006: 61-2).  

För femton år sedan räknades Kinas militära kapaciteter vara enbart de mest basala, 
inget högteknologiskt eller nydanande. Men sedan dess har Kina verkat för att bygga 
upp betydande militärt försvar. De spenderar för nuvarande två till tre gånger så mycket 
som de 30 miljarder dollar per år som officiellt var planerade i försvarsbudgeten, allt 
enligt Pentagons beräkningar. Spenderingarna har lett till en enorm upprustning och de 
har idag utvecklat en högst modern militär. Den kinesiska militären hade år 2005, 2,3 
miljoner soldater och har bland annat investerat i en enorm ubåtsflotta, satellitövervak-
ning, ryska jetflyg, kinesiskt utvecklad robotförsvar samt möjligheten att var som helst 
från ubåtar i Stilla havet avfyra kärnvapenbestyckade långdistansrobotar (New York 
Times). 

”Since no nation threatens China, one must wonder: Why this growing investment? 
Why these continuing large and expanding arms purchases? Why these continuing ro-
bust deployments?” (ur New York Times). Dessa ord uttalade den amerikanska för-
svarsministern Donald Rumsfeld i ett tal den 4 juni 2005 i Singapore och är ett tydligt 
bevis på att det från USA:s håll upplevs oro i Kinas starka upprustning. Kina har idag 
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politiska mål i vilket de finner att de behöver upprusta, bland annat att förhindra Tai-
wanesisk självständighet. Vi kan dock genom citatet förstå att upprustningen går över 
detta, den är större än det behövs för att skydda några direkta nationella intressen. Att 
USA ser mobiliseringen som ett hot mot deras nationella säkerhet, eller kanske till och 
med som en möjlig kinesisk aspiration som världsmakt verkar inte omöjligt. 

Det går inte att utesluta att Kina kan utgöra ett direkt hot mot den amerikanska na-
tionella säkerheten, tillika utmanare i det internationella maktspelet. Enligt den klassis-
ka realistiska teorin, när en stat upprustar, ses det som ett hot för alla stater i systemet, 
men det har även förekommit mer direkta varningar. Den 17 juli 2005 gjorde den kine-
siske generalmajoren, tillika lärare på kinesiska National Defense University, Zhu 
Chenghu ett uttalande som ansågs vara en direkt varning från den kinesiska militären 
till USA. Han sa att Kina skulle vara beredda på att anfalla USA med kärnvapen om de 
skulle komma att intervenera i ett kinesiskt ingripande i Taiwan. Uttalandet skapade 
stor uppmärksamhet i USA men bestreds dock senare av det kinesiska försvarsministe-
riet. Dock är detta ett uttalande som USA inte kan förbise och många såg det som ett 
bevis på Kinas allt mer resoluta hållning (New York Times). 

USA har på flera sätt arbetar emot Kinas upprustning, bland annat 2004 när de 
pressade Israel till att stoppa en vapenaffär med Kina. Det israeliska beslutet av häva 
den israelisk-kinesiska vapenaffären gjorde att försäljningen av obemannade flygplan, 
med kapacitet att lokalisera radarstationer, ej blev möjlig. Detta var en del av en ameri-
kansk kampanj att stoppa Kina från att skaffa avancerad militärmateriel, enligt utsago 
för att stoppa att Kina använde dessa mot Taiwan. Vidare har USA uppmanat ett flertal 
europeiska länder att inte häva sina vapenembargon emot Kina. Att Israel och Kina har 
ägnat sig åt vapenaffärer tidigare är dock inte främmande för USA, i mitten av 1990-
talet sålde Israel cirka 100 obemannade flygplan för närmare 50 miljoner dollar till 
Kina, detta utan några direkta protester från USA. Dock hävdade amerikanarna att med 
affären från 2004 så gick israelerna mot en amerikansk uppmaning från 2003 att stoppa 
all militär försäljning till Kina (Washington Post, 2005).  

 
 
3.3 Kina – Indien 
 
Kina och Indien är idag två stormakter i Asien, med många motstridiga intressen och en 
strävan efter ett större globalt inflytande (Pant, 2006: 63). Deras relation har gått upp 
och ner genom åren, båda oupphörligt medvetna om den andres makt och ständigt på-
gående konflikter som har präglat de båda staterna, konflikter om framförallt Pakistan 
och Tibet, men även om en asiatisk dominans. Kinas relation till Indien har de senaste 
åren dock växt i en positiv bemärkelse. Samarbeten inom politiska och ekonomiska 
områden samt olika kulturella utbyten har ökat stadigt. Den nya relationen bör ses som 
en otrolig framgång när man betänker att det inte var många år sedan då relationen mel-
lan de båda länderna var minst sagt ansträngd. Den indiske premiärministern skrev till 
den amerikanske presidenten efter provsprängningarna 1998 och informerade honom 
om att Indien sett sig tvungna att provspränga då Kina utgjorde ett allt större hot mot 
dem. Precis före provsprängningarna hade den indiske försvarsministern utpekat Kina 
som det främsta hotet mot Indien (Pant, 2006: 60-1). Även om relation sedan dess rört 
sig mot en mer vänskaplig sådan finns det fortfarande en mängd dispyter och oegent-
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ligheter kvar mellan länderna. Makt, inflytande och regional kontroll är ständiga skug-
gor över relationen. Den främsta anledningen till splittring, och som alltid är det mest 
angelägna för Indien, är Pakistan. Kina har under lång tid stött Pakistans militära kraf-
ter och inte minst deras kärnvapenprogram. Harsh V. Pant hävdar att detta är ett sätt för 
Kina att balansera ut Indiens makt i regionen. Genom att hålla Pakistan upprustat och 
därmed Indien upptagen av konflikten dem emellan så hindrar de samtidigt Indien att 
tävla med Kina om regional kontroll då deras ekonomiska och militära medel bind till 
konflikten (ibid, 61-2). Kinas förfarande gentemot Indien skulle i detta fall markera en 
reaktion i ett maktbalanssystem där de begränsar det främsta hotet för deras utveckling 
i regionen, genom att balansera ut Indiens möjligheter att svara på det. Att Indien skulle 
söka hjälp bland andra nationer som kan erbjuda dem ytterligare militära kapaciteter än 
de som är bundna till konflikten med Pakistan är högst troligt. 

Även om de båda länderna ligger i flera konflikter, bland annat så pass allvarliga 
som de om landgränser, har de ändå fler gemensamma nämnare i sin relation än USA 
någonsin kan få med Indien, nämligen likheter i historia, kultur och geografi (Guihong, 
2005: 289-90). Vidare finns det enligt grunderna för den traditionella Balance of power 
teorin anledningar för Indien och Kina att samarbeta; “[…] India, like other major ac-
tors in the international system, would prefer to have a world order where the United 
States was counterbalanced by a group of powers” (Gupta, 2006: 79). Med detta vill jag 
mena att även om USA och Indien har byggt upp ett starkt politiskt och strategiskt 
samarbete utesluter det inte att den Sino-Indiska relationen kan komma att utvecklas 
och fördjupas.  

Den indiske utrikesministerns besök till Kina 1999 räknades som starten till en dia-
log på toppnivå som ledde till att de båda länderna deklarerade att de inte utgjorde nå-
got hot mot varandra. Detta tillkännagivande upprepades 2003 då den dåvarande indis-
ke premiärministern A. B. Vajpayee besökte Kina. Detta var första gången en indisk 
premiärminister besökte landet på över ett decennium. Hittills har fyra möten med dia-
log om gränsdragningar och de mängderna av Sino-indiska konflikter det medfört ägt 
rum och under dessa har bland annat Indien erkänt kinesisk suveränitet över Tibet och 
Kina har i sin tur erkänt Sikkim som en del av Indien (Pant, 2006: 60). Dock så finns 
det, som jag tidigare nämnt, en hel del dispyter kvar mellan de båda länderna och 
mycket av Kinas förfaranden, då framförallt militära, verkar idag direkt emot Indiens 
intressen. Förutom det som tagits upp i föregående kapitel om Kinas militära expansion 
och de bekymmer det vållar Indien så har Kina på senare tid även ockuperat öar och rev 
genom hela Sydkinesiska havet. Detta inklinerar en kinesisk vilja att dominera Asien 
genom att breda ut sin militära närvaro (Pant, 2006: 62).    

Jag vill påstå, på grund av de konflikter som existerar mellan de båda länderna, att 
sannolikheten är hög för att Indien kommer att hålla sitt samarbete med Kina på en 
ständigt lägre nivå än det med USA, som vidare även kan erbjuda Indien fler fördelar 
och större trygghet i och med sitt demokratiska styre. 
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4 Utveckling och sammanfattning av reso-
nemanget 
 
 
 
 
Jag ämnar under denna avdelning konkretisera uppsatsens resonemang genom att söka 
besvara det som ofta kritiseras när Balance of Power används för att förklara uppkoms-
ten av nya politiska samarbeten, nämligen följande: vad det konkret är som försöks ba-
lanseras ut och när ett balansbeteende kan komma att utlösas samt hur detta kan kom-
ma att yttra sig. Detta fungerar följande även som en sammanfattning av resultat och 
utveckling på föregående stycken. 
 
 
4.1 En liten mellan två stora - om relationerna och makt-
balansen 
 
Diskussioner om att USA och Kina, som två ledande stormakter med skilda policy och 
värderingsgrunder, skall komma att utveckla en allt starkare rivalitet och som därmed 
kan komma att leda till faktiska konflikter, är inom den politiska forskningen vanligt 
förekommande (Gupta, 2006, Friedberg, 2005). Maktbalansen kommer att påverka ut-
seendet på de bilaterala relationerna i Asien i framtiden, och syns idag redan via NSSP-
avtalet, “[…]the balance of power between the United States and China will be critical 
in determining the character of their unfolding relationship” (Friedberg, 2005: 23). In-
dien ses i den stigande rivaliteten mellan Kina och USA som en möjlig ”swing state” 
mellan stormakterna, d v s en stat som kan komma att väga över åt det ena eller andra 
hållet, för att vara krass, en kohandlarstat. Att en supermakt så som USA skulle försöka 
tackla Kinas frammarsch ensam vore förödande för deras ställning och de riskerar att 
förlora sin framstående ställning (Lake, 2006: 24). För USA kan Indien, ett Indien allie-
rat med dem, med gemensamma militära krafter öka möjligheten att hålla tillbaka Kina. 
Enligt den teoretiska ansatsen är detta ett sätt att balansera makt med makt, genom att 
använda stater som motvikt till den hotande staten. Som kärnvapenstat har även Indien 
den enda kapacitet som kan matcha en annan nukleär makt (Gupta, 2006: 80). Det kan 
med de nya bilaterala samarbetena mellan USA-Indien-Kina ses som ett uttryck på att 
olika favörer erbjuds Indien från de båda stormakterna, inom olika områden och med 
olika bevekelsegrunder. Ett spel mellan de tre staterna pågår där målet är att vinna in-
flytande och fördelar framför andra, där USA verkar för att behålla makt och sin fram-
trädande ställning genom att balansera ut Kinas stigande inflytande i systemet, medan 
Indien och Kina arbetar för att få sin del av kakan genom att balansera ut varandras 
men eventuellt även USA:s makt (Gupta, 2006: 69).  

Det finns idag en mängd intressen för USA som kräver att Kinas inflytande hålls i 
schakt, genom att stödja Indiens aspirationer på att bli en världsmakt erhåller de större 
inflytande i Östasien; 



   
   

 21 

 
[that the U.S.] have vital interests in Asia, from the Persian Gulf to East Asia and throughout 
the Indian Ocean. These common interests relate to oil supplies, proliferation, ethnic disaffec-
tion, fundamentalism, terrorism, narcotics trafficking, freedom of the seas, safety of sea lanes, 
peaceful resolutions of territorial disputes, and a balance of power (Bajpai, 2001 ur Guihong, 
2005: 278). 

 
För att säkra sina intressen erbjuds Indien och Kina olika förmåner och samarbeten, 

och även om USA de senare åren har utvecklat sitt samarbete med Kina är det med av-
talet med Indien som jag hävdar att de samtidigt bekämpas. Med Indiens möjliga roll 
som ”swingstate” mellan de båda stormakterna menas dock inte att de blir utnyttjad av 
de starkare staterna Kina och USA. Det är uppenbart för Kina att en växande stat som 
Indien, med globala aspirationer, är dem en stor konkurrent ifråga om regional kontroll. 
Deras möjligheter att växa till en slags motvikt i rivaliteten mellan Kina och USA gör 
att de kan erhålla flertalet förmåner när de båda stormakterna försöker vinna över dem 
som allierad (Guihong, 2005: 289-90). Vi kan se att Indien, genom NSSP-avtalet vunnit 
flera fördelar; USA har godkänt dem som pålitlig kärnvapenstat, de stödjer dem med 
teknologi samt ekonomiska och militära medel. Detta gör att Indien skaffar sig en bättre 
ställning i den ständigt pågående konflikten med Pakistan samt bättre chans att utmana 
Kina i konkurrensen om inflytande i Asien.  

Vissa statliga amerikanska institutioner har dragit slutsatsen att kinesiska ledare 
idag verkar för att maximera sin makt i Östasien i förhållande till USA:s och om detta 
vore sanning hävdar Friedberg att nästa steg är att en strategisk tävlan mellan de två 
stormakterna ytterligare kommer att intensifieras (ibid, 21-2). Många i Washington ser i 
nuläget Kina som ett allvarligt hot mot en den amerikanska maktpositionen och de an-
ses med sin explosionsartade tillväxt på allvar kunna utmana USA i framtiden. Kina 
närmar sig en dominant ställning i Asien och även över energimarkanden. Det är aldrig 
önskvärt för stater i det internationella systemet att en specifik stat får en dominant roll, 
varken i systemet som helhet eller inom vissa specifika områden. En sådan dominans 
sätter stater i beroendesituationer och därmed kommer ett balansbeteende oundvikligen 
att utlösas. Detta är grunden i den traditionella teorin om Balance of power och även 
om USA idag är vida överlägset Kina i systemet så kommer samma beteende att fram-
kallas om Kina dominerar ett område som till exempel energimarknaden. Enligt teorin 
kommer dessa eventuella hot att söka undermineras av USA. Frågan som då i enighet 
med min tes bör besvaras är om detta kan göras genom att USA påbörjar och utvecklar 
ett strategiskt samarbete med Indien. Som jag tidigare tagit upp kan Indien för USA 
fungera som en geografisk bas för att hindra Kinesiska energiflöden från Persiska viken 
genom Malackasundet till Kina och vi kan därav dra slutsatsen att samarbetet kan vara 
gynnsamt för denna problematik. Vi har även kunnat se att USA arbetet med Indien för 
att bygga upp en stark militär närvaro i Malackasundet. 

Ännu en aspekt av det som USA idag försöker möta upp och balansera ut är Kinas 
stadigt växande militära kapaciteter och närvaro. USA kommer att säkra sina intressen i 
systemet främst genom att lita till sina egna militära färdigheter, men när situationen så 
kräver kommer den militära makten att kompletteras med den av deras allierade (Shee-
han, 1996: 11) USA:s och Indien militära samarbeten har de senaste fem åren ökat 
markant, de har länkat samman sina militära aktiviteter och USA hjälper Indien att 
bygga upp sina militära styrkor, genom detta ökar de sin makt och försvar mot Kina. 
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Amit Gupta har i förhållande till detta sagt att alla amerikanska administrationer kom-
mer att söka så att de kan behålla sin ställning som primat i det internationella systemet 
(Gupta, 2006: 73). I detta fall anser jag det rimligt att bland annat med tanke på de offi-
ciella grunder för samarbetet som har presenterats, nämligen att USA och Indien vilar 
på samma värderingsgrunder och strävar efter samma mål, att de båda nationerna delar 
målet att USA skall behålla sin ställning. Därav kan samarbetet betecknas som en status 
quo allians. USA ser av uppenbara orsaker att den nuvarande ordningen är stabil medan 
Indien med stor sannolikhet ser större fördelar med USA som den fortsatt ledande mak-
ten än Kina. Indien har idag flera djupgående intressekonflikter med Kina samt vars 
stridslystenhet ger anledning till osäkerhet i fördjupade samarbeten. Att vidare de båda 
staterna vilar på demokratiska grunder ökar säkerheten i samarbetet. 

Enligt termerna för Balance of threat kan vi dra slutsatsen att Kina idag upplevs 
som ett hot för både Indien och USA. Deras starka ekonomiska och militära expansion 
tillsammans med deras enorma befolkning gör att deras sammanlagda resurser blir allt 
större samt att dess beteende i sig kan uppfattas som både offensivt och aggressivt. Det-
ta utgör inte bara en hotbild för USA, utan i högsta grad även för Indien som ligger 
geografiskt nära Kina och är därmed under större hot av deras militära kapaciteter. In-
diens ställning som stormakt i den östasiatiska regionen utmanas, Kina ökar sitt infly-
tande inom allt fler områden och därmed begränsas Indiens möjligheter. Dock stärker 
Indien, precis som USA, sina bilaterala samarbeten med Kina, även om de finns många 
intressekonflikter mellan de båda. Indien ser precis som USA fördelarna med att sam-
arbeta med Kina, främst då ekonomiska, och genom att samarbeta med Kina samtidigt 
som de ökar samarbetet utåt graderar de sig för de eventuella hot Kina kan utgöra.  

 
 
4.2 Terrorism och kärnvapen 
 
Jag vill med min studie inte hävda att USA:s förändrade strategi i förhållande till Indi-
ens kärnvapenprogram och deras nya strategiska samarbete enbart beror på en vilja att 
balansera ut Kinas stigande makt i systemet. Faktorer som att Indiens starka ekonomis-
ka tillväxt har gjort dem till en högst attraktiv handelspartner, och kriget mot terroris-
men, är vidare motiv för den förändrade strategin och det nya samarbetet. Jag hävdar 
dock att en maktbalans är den främsta orsaken. Uppsatsen hittills har främst berört de 
aspekter av den Indo-amerikanska relationen, förutom kärnvapenfrågan, som argumen-
terar för att en maktbalans mot Kina är en anledning till den samma. Om vi ser till den 
delen av NSSP-avtalet som påvisar USA:s förändrade förhållningssätt till Indiens kärn-
vapenprogram blir det tydligt att en förändring har skett, dock är detta inte en föränd-
ring som har skett i Indien. År 2005 blev Indien som en del av NSSP-avtalet godkända 
som en pålitlig kärnvapenstat, medan de endast fyra år tidigare hade sanktionerats för 
deras provsprängningar och för att de vägrat att skriva på provstoppsavtalet. Det finns 
inget i den situationen som har ändrats till idag. USA:s officiella motiv för avtalet har 
varit att USA och Indien är världens två största demokratier som vilar på samma värde-
ringar och framtidsvisioner. Dock var Indien 1998 likafullt en demokrati och de har än 
idag inte skrivit på provstoppsavtalet.  

Denna förändring kan vara grundad i händelserna den 11 september 2001 och i 
USA:s krig mot terrorism, dock vill jag påstå att kärnvapenpolitiken, som är en av 
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grunderna i NSSP-avtalet, är ett bevis på att åtskilligt är baserat i att USA:s strävan att 
säkra sin ställning i systemet och då främst mot Kina. Deras ställning är idag inte vad 
den var under den direkta tiden efter Kalla krigets slut. Flera stater blir allt mer inflytel-
serika och efter händelserna den 11 september 2001 visades tydligt att hot mot deras 
nationella säkerhet på allvar existerar. USA:s krig mot terrorismen har visat sig i flera 
strukturer och skepnader. Dock är kärnvapen inte ett medel i vilket terrorism hotas eller 
krossas. Med kärnvapen hotas stater, om än indirekt, inte terrorism. För även om stater 
som Afghanistan, Iran och Irak utpekas som terrorismens hemländer så är de just stater, 
inte terrorister. Att USA ordnar att Indien har kärnvapen blir därmed för att balansera ut 
andra, odemokratiska kärnvapenstater som Iran och framförallt Kina, som är den största 
utmanaren för USA. Om USA hade betraktat sin ställning som ohotad så finns det ing-
en anledning för dem att dra tillbaka de kärnvapenrelaterade sanktionerna för Indien.  

Amerikanska forskare inom den realistiska skolan anser att USA alldeles för länge 
har förbisett det stigande hotet som Kina utgör och att deras långa och kostsamma oc-
kupationer i Mellanöstern har gjort att de har försvagat sina möjligheter att hålla tillba-
ka det samma (Baylis and Smith, 2005: 179). Även om kriget mot terrorismen är en av 
tyngdpunkterna i att skydda den nationella säkerheten så är det inte det enda ameri-
kanska intresseområdet när det kommer till att bekämpa yttre hot. Det finns en skillnad 
mellan hot mot den nationella säkerheten och hot mot en maktposition i systemet. USA 
kan föra ett samarbete med Indien som en del av kriget mot terrorismen men ser samti-
digt till att sprida sina militära baser runt om i världen samt att kärnvapen är utplacera-
de på strategiska positioner för att bevaka sin ställning som hegemon.  
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5 Resultat 
 
 
 
 
Jag har i uppsatsen drivit tesen att NSSP-avtalet mellan USA och Indien, samt den från 
USA förändrade synen på Indiens kärnvapenprogram, exemplifierar att en maktpolitisk 
strukturförändring i det internationella systemet har skett, att USA och Indien upplever 
ett allt starkare hot från ett expanderande Kina och de verkar samman för att detta hot ej 
ska komma att skada dem eller hota deras ställningar i maktsystemet. Ämnet har tagits 
an genom grunderna för Balance of power, där staterna betraktas som aktörer i ett 
maktbalanssystem, där en stigande maktposition hos en stat försöks balanseras ut. Jag 
har studerat de bilaterala relationerna mellan USA, Indien och Kina samt den utveck-
ling Kina har erfarit och diskuterat de implikationer det kan medföra. Den realistiska 
förklaringsmodell jag byggt upp anser jag vara logiskt övertygande och de slutsatser vi 
kunnat se genom uppsatsen ger en övergripande bild över de fenomen jag önskat för-
klara. Dessa slutsatser har vidare empiriskt grundats på främst tre aspekter; Kinas hot-
bild, avtalets uppbyggnad och dess fördelar, samt den tvetydiga bild uppsatsens ”puzz-
let” ger i förhållande till kriget mot terrorismen. Nedan summeras dessa slutledningar. 

För att göra en tydlig överblick över de resultat som har framkommit i uppsatsen 
kommer jag att återknyta till den förklaringsmodell jag presenterade i 1.2.2 där jag läg-
ger in de resultaten kontinuerligt.  

När en stark stat i systemet, stat A, ökar sina samanlagda resurser (befolkning, tek-

nologiska färdigheter och militär kapacitet etc.) samt innehar en stor offensiv makt och 

ett aggressivt beteende kan detta leda till att den dominerande makten i systemet, stat 

B, upplever att deras ställning är hotad och kommer därför att verka för att balansera 

ut stat A. 

Jag har lagt fram flera aspekter av Kinas situation som idag faller inom de ramar av 
vad som kan anses hotfullt för andra stater. Deras resurser ökar kraftigt och dess eko-
nomiska utveckling spås gå förbi USA:s inom bara några decennier, de har världens 
största befolkning och dess militära och teknologiska färdigheter expanderar stort. Ki-
nas ockupation av områden kring och i Sydkinesiska havet och deras konflikt med 
Taiwan visar på en aggressiv strävan att vinna kontroll över regionen. Av många anses 
Kina idag utgöra det största hotet mot USA:s maktställning. Att Kina även kan vinna 
dominans över energimarknaden leder till stor oro i Washington, samt de samarbeten 
med stater som av USA anses utgöra hot mot den amerikanska säkerheten. 

Stat B, nöjd med den rådande situationen, söker samarbete med en annan stat som 

stat A utgör ett hot mot, t ex då de ligger geografiskt nära den samma, stat C. Stat C, 

kan då fungera som en motvikt till stat A, balansering sker genom stat C. Tillsammans 

kan stat B och C agera för att balansera ut stat A:s makt genom att matcha den. 
Indien är idag en aspirerande stormakt som kämpar om regional kontroll, där Kina 

är den största rivalen. Kinas utveckling har gjort dem till en militärt expanderande 
grannstat som breder ut sin militära närvaro över regionen och vars flotta dominerar de 
kringliggande haven. Den Sino-indiska relationen har ökat i positiv bemärkelse de se-
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naste åren men fördunklas av flera djupgående konflikter. Därav kan vi dra slutsatsen 
att Kina utgör ett starkt hinder för en indisk aspiration på globalt och regionalt inflytan-
de, samt nationell säkerhet, och de ser hellre USA än Kina som dominant världsmakt. 
USA:s demokratiska styre och behov att balansera ut Kinas makt i systemet kan erbju-
da dem stöd i progressionen mot att bli en världsmakt. USA och Indien länkar samman 
sina militära aktiviteter och USA bygger upp deras militär samt stödjer dem som kärn-
vapenstat. Traditionell hard power används när Kinas makt matchas i Indien. USA age-
rar samtidigt med att uppmana stater i systemet att inte sälja avancerat militärmateriel 
till Kina.  

Alliansen mellan stat B och C behöver vidare inte följa den formella politiska alli-

ansformationen. En sådan alliansformation kan komma att bildas redan innan stat A 

når en sådan position att de utgör ett egentligt hot mot stat B och C, utan redan när 

stat A visar tendenser att nå dit. 

NSSP-avtalet är inte en formell alliansformation, dock så utvecklas Indiens och 
USA:s militära verksamheter allt mer. Kinas utveckling har inte lett till att deras resur-
ser kan mäta sig med den av USA:s, varken ekonomiskt eller militärt. Dock visar de 
starka tendenserna på att komma dit i framtiden. Kina utgör redan idag ett hot mot ame-
rikansk och indiskt inflytande i Asien, medan ett direkt hot mot USA:s maktställning i 
systemet och en total kinesisk dominans av energimarknaden ligger i framtiden. Genom 
det som kommit fram i uppsatsen kan vi dra slutsatsen att USA agerar preventivt, då  
Kinas makt försöker balansera ut, innan det når de stadiet att det blir okontrollerbart.  

Jag har empirisk sökt bevisa riktigheten i min tes genom att se till flera områden 
inom de politiska intressesfärerna. Det första utgår ifrån NSSP-avtalets uppbyggnad 
och förutsättningar. Vi har kunnat se en angelägenhet hos de amerikanska ledarna att få 
igenom ett samarbete med Indien, då de har överseende med flera aspekter av Indiens 
politik, som de tidigare så tydligt fördömde. Detta får en att ana att motiven för samar-
betet går utanför de diplomatiska och ekonomiska fördelar detta samarbete i övrigt kan 
erbjuda.  

En förändring har skett i den bilaterala relationen mellan Indien och USA de senas-
te åren, det finns dock inga indikationer på att detta är en förändring som har föranletts 
av Indien, snarare en från USA förändrad syn på Indiens position som kärnvapenstat 
och hur denna kan användas för att balansera ut hotet från en stigande makt. I uppsatsen 
har jag vidare velat påvisa att hävningarna av de kärnvapenrelaterade sanktionerna mot 
Indien, och den förändrade inställningen till deras kärnvapenprogram, inte var en direkt 
påföljd av attackerna den 11 september 2001, även om USA och Indien tillsammans 
agerar för att bekämpa terrorism, så är detta inte svaret på min frågeställning.  
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