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Abstract 

The aim of this thesis is to study the security concept presented in official 
speeches held by former Chinese president Hu Jintao and current president Xi 
Jinping in order to determine how their understanding of the security concept has 
affected Chinese politics during the years 2009-2016. It uses relevant security 
theory in order to explore different security ideals, and regime theory to 
understand different political approaches in the international system. The starting 
point of this thesis is Deng’s foreign policy after opening up China to the world. 
An idea that restricted China to focus on developing the country and the economy, 
and prevented China from committing to international interest. Today analysts 
agree that Deng’s strategy very much affected Jintao’s foreign policy and 
understanding of security. It is argued that Xi Jinping has embraced more of a 
status quo approach, because of the benefits that follows from working within the 
international system. However, if choosing between international responsibility 
and Chinese national interests, the national interests of China will always come 
first, which indicates that an approached led by realism is still given priority.  

 
Nyckelord: China, Xi Jinping, Hu Jintao, Security, Foreign policy, Status quo, 
Revisionism  
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1 Introduktion 

”Lejonet har vaknat”, sa han [Xi Jinping] vid ett besök i Paris i mars 
2014, med klar referens till Napoleon Bonaparte som två sekel tidigare 
kallat Kina för ett sovande lejon [..] som kommer att skaka om hela 
världen då den väl vaknar. I Paris garanterade Xi dock att Kina kommer 
att vara ett ”fredligt, trevligt och civiliserat lejon” (Olsson, 2016:277). 

 
När Deng Xiaoping1 öppnade upp Kina för omvärlden framhöll Deng att Kina inte 
borde ta ledning i utrikespolitiska angelägenheter2. Deng talade om Kinas fredliga 
uppgång som en mjuk expansion där den kinesiska regimen först skulle säkra 
folkets välstånd innan de ägnade sig åt världspolitik (Hägerdal 2012:313). Under 
Jiang Zemin3 och Hu Jintaos4 administrationer var Dengs strategi fortfarande 
central, men under Hus sista år som president argumenterade Hu för att 
framgångar på den internationella arenan istället borde sökas mer proaktivt. Sedan 
Xi Jinping5 fick makten har Kina intagit en allt mer offensiv utrikespolitisk 
hållning. Xi har övergett den återhållsamma och observerande roll som präglat 
Kinas politik sedan 90-talet, och talar nu istället om Kinas storhet och militära 
framgångar som en del av den kinesiska drömmen (Olsson, 2016:251ff). Det 
aktualiserar frågan kring vilka idéer som utgör grunden till den tidigare och 
rådande kinesiska synen på säkerhet i Asien samt vart Kina är på väg idag. 
 
 

 
 
 

                                                                                                                                                   
 
1 Deng Xiaoping - Generalsekreterare i Kinas kommunistiska parti (1956 – 1967), Ordförande i Centrala 
militärkommissionen (1981 - 1989), född 1904, död 1997. 
2 Strategin 韬光养晦 (Tāo guāng yǎng huì) översätts ordagrant till ligga lågt (养晦) och gömma talanger (韬光).  
3 Jiang Zemin - Generalsekreterare i Kinas kommunistiska parti (1998 – 2002), Folkrepubliken Kinas president 
(1993 - 2003), Ordförande i Kinas kommunistiska partis centrala militärkommission (1989 – 2004), Ordförande i 
Folkrepubliken Kinas centrala militärkommission (1990 – 2005), född 1926. 
4 Hu Jintao - Generalsekreterare i Kinas kommunistiska parti (2002 – 2012), Folkrepubliken Kinas president 
(2003 - 2013), Ordförande i Kinas kommunistiska partis centrala militärkommission (2004 – 2012), Ordförande i 
Folkrepubliken Kinas centrala militärkommission (2005 – 2013), född 1942. 
5 Xi Jinping - Generalsekreterare i Kinas kommunistiska parti (2012 –), Folkrepubliken Kinas president 
(2013 -), Ordförande i Kinas kommunistiska partis centrala militärkommission (2013 –), Ordförande i 
Folkrepubliken Kinas centrala militärkommission (2013 –), född 1953. 
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1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med uppsatsen är att bringa klarhet gällande vilka bakomliggande idéer 
som återfinns i Hu Jintaos och Xi Jinpings syn på säkerhet, och vad dessa har haft 
för konsekvenser för Kinas politik. Studien har således både en beskrivande och 
en förklarande ambition. Uppsatsen utgår ifrån följande frågeställning; 

- Hur skiljer sig synen på säkerhet mellan Hu Jintao och Xi Jinping? Och 
vilka möjligheter och begränsningar skapas för kinesisk politik genom 
respektive tolkning? 

Utomvetenskapligt är uppsatsen relevant då det ligger i omvärldens intresse att 
få djupare insikt och förståelse för Kinas maktutövning (Teorell & Svensson, 
2007:18). Förhoppningen är att efter genomförd analys kunna koppla an till 
existerande diskussion om strukturella förändringar av den kinesiska politiken 
sedan Dengs defensiva utrikesstrategi, och uppsatsen kan därmed anses 
inomvetenskapligt relevant. Vidare finns även en förhoppning om att 
användningen av analysverktyget i denna kontext kumulativt kan bidra till 
vetenskapen då den ämnar stärka metodens användbarhet genom att tillämpa 
verktyget på en specifik utrikespolitisk fråga (Esaisson m.fl., 2012:20).  

 

1.2 Avgränsning 

Studien avgränsas till en kvalitativ fallstudie och baseras på en innehållslig och en 
funktionell idéanalys. Metoden begränsas vidare till en idécentrerad studie 
fokuserad på idéer från tal av Kinas före detta president Hu Jintao och Kinas 
nuvarande president Xi Jinping. Talen är begränsade till Hus tre sista år vid 
makten, 2009-2012, samt Xis första tre år vid makten, 2012-20166. 
Tidsbegränsningen bedöms gynnsam då maktskiftet 2012 förefaller ha särskild 
relevans för aktuellt säkerhetspolitisk utveckling. Avgränsningarna har vidare 
ansetts nödvändiga med hänseende till studiens omfattning och tidsram.  

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   
 
6 Det kinesiska maktskiftet inträffade den 15 november 2012, således räknas inte 2012 som ett fullt kalenderår, 
utan perioden tar sikte på tiden ifrån november 2012 och framåt. 
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1.3 Bakgrund  

Det kinesiska säkerhetskonceptet är historiskt förankrat, och härleds till lidande 
vållat genom utländska invasioner. Säkerhetssynen har således varit fokuserad på 
att främja egen nationell säkerhet och suveränitet. Den kinesiska statens säkerhet 
likställs ofta med partiets säkerhet då partiet anses vara upprätthållare av den 
förstnämnda, och därmed också blir primärt skyddsobjekt i detta avseende. På 
senare år har den traditionella förståelsen för säkerhet utmanats, och trots att den 
kinesiska doktrinen kring icke-traditionella hot är begränsad, har denna typ av 
säkerhetsangelägenheter placerats högt på den kinesiska dagordningen. De icke-
traditionella hoten brukar klassificeras som; ekonomi (energi, finans och mat), 
miljö, information, medborgerlig säkerhet, och de tre ”evil forces” – religiös 
extremism, separatism och terrorism. Idag framställs dessa som integrerade med 
de traditionella säkerhetshoten, då statens säkerhet i hög utsträckning prioriteras 
även i det icke-traditionella fältet (Wang 2010:5). I västerländsk litteratur 
förknippas ofta icke-traditionell säkerhet med human security och mänskliga 
rättigheter, ett fång som länge betraktades med återhållsamhet i Kina. Denna 
återhållsamhet beskrivs som orsakad av bristande konsensus i mötet mellan den 
västerländska idétraditionen och kulturella kinesiska värden (Li & Yu, 2016:15ff). 
Traditionellt har kommunistpartiets fokus på individens säkerhet istället varit 
riktat mot utvecklingsfrågor och inte mänskliga rättigheter (Ljunggren, 2008:236).  

Debatten kring Kinas politiska riktning har traditionellt varit fokuserad på 
huruvida Kina följer internationell status quo, eller har en reformistisk 
revisionistisk agenda och vill förändra rådande internationell ordning7. Idén om 
status quo bygger på en föreställning om att samarbete med stater sker för att nå 
eget nationellt intresse, och följaktligen är det gynnsamt för stater att arbeta i 
enlighet med den internationella ordningen. Idén om den revisionistiska staten 
kopplar istället an till den realistiska förståelsen där staten primärt är fokuserad på 
egen vinning och därför vill reformera det internationella systemet utifrån eget 
intresse. Världssynen medför att staten inte kommer arbeta i enlighet med 
internationell ordning, då fokus primärt handlar om att öka egen relativ säkerhet 
snarare än samarbete med andra stater (Buzan 2010:17ff). I Kinas fall är debatten 
polariserad, där forskare antingen förespråkar att Kina enbart arbetar inom 
systemet när det är fördelaktigt för det nationella intresset, eller att ett kinesiskt 
förespråkande av gemensam vinning skall ses som stöd för en mer liberal tolkning 
(Combes, 2012:5ff) 8.  

                                                                                                                                                   
 
7 Uppdelningen i status quo eller revisionistisk stat, följs i regel av ett tredje alternativ, detached, vilket syftar till 
att beskriva stat likgiltig till det internationella systemet. I Kinas fall råder dock akademiskt konsensus om att 
denna kategori inte är tillämpar och har därmed inte inkluderats i studien (Buzan 2010:16).  
8 Jfr med Alexander Wendts schematiska uppdelning som beskriver varför samhällen håller ihop, enligt 
indelningen coercsion (forced conformity of behaviour), calculation (instrumental self-interest) eller belief 
(idealtional acceptance), har präglat debatten, men har valts bort till förmån för den dominerande debatten kring 
den status quo och revisionistisk agenda. Jfr i Social Theory of International Politics från 1999. 
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2 Teori  

Studien tar vid i den polariserade debatt som förts om säkerhet och Kinas roll i det 
internationella systemet. Följaktligen kommer realistisk och liberal säkerhet 
utgöra grunden för denna studie. Teorierna har inte återgetts med avsikt att vara 
heltäckande, utan i syfte att redogöra för relevanta aspekter om säkerhet. Kapitlet 
avslutas med en diskussion kring teoretiska avvägningar.  
 

2.1 Realistisk säkerhet 

Den klassiska realistiska säkerhetstraditionen är statscentrerad och utgår ifrån att 
staten skall bereda säkerhet för dess befolkning. Centralt är uppdelningen mellan 
high och low politics, med utgångspunkten att angelägenheter som rör det 
nationella säkerhetsintresset, high politics, bör ges prioritet framför frågor som 
behandlar inrikespolitiska angelägenheter, low politics. Avfärdandet legitimeras 
genom att förlust i krig inte anses balansera upp nyttan med att bedriva politik 
som främjar individuella rättigheter (Hough, 2008:2f). Denna syn bottnar i 
antagandet om att anarki råder i det internationella systemet och att statens 
säkerhet därmed inte är garanterad. Att säkra statens suveränitet ses därmed som 
det primära målet för en stat, och egen militär förmåga ses som den viktigaste 
faktorn för att uppnå ökad relativ säkerhet. Säkerhetsdilemmat framstår 
därigenom som oundvikligt, då stater alltid kommer att sträva efter att maximera 
egen säkerhet, vilket innebär att det ständigt kommer råda konkurrens om makt 
(Peoples & Vaughan-Williams, 2010:4). Således förkastas också idén om den 
eviga freden. Ett tillstånd av fred kan visserligen uppstå när stat i syfte att säkra 
egen säkerhet tillfälligt kuvar en konflikt, men denna kan enbart vara tillfällig. 
Detta då stat som missgynnats av den kuvade konflikten kommer att sträva efter 
att förbättra egen situation, vilket i sin tur kommer att underminera tillståndet av 
fred (Richmond, 2008:41, 154). En ideal säkerhetssituation beskrivs istället som 
den när maktbalans råder och respektive parter har accepterat rådande positioner i 
det internationella systemet (Hough, 2008:2f). Samarbeten legitimeras enbart i fall 
då samarbete framstår som det mest strategiska valet och eventuell 
maktförskjutning är begränsad och utlånad, och således möjlig att återtas 
(Brommesson, 2007:42).  
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2.2 Liberal säkerhet 

Den liberala säkerhetstraditionen utgår ifrån att stater saknar egenvärde, och 
menar att värdet beror i förhållande till huruvida staten kan bereda säkerhet och 
garantera individens universella rättigheter (Dunne, 2008:110f). Staten blir i detta 
avseende en rättsstat, vilken genom regelverk och överenskommelser manövrerar 
relationer mellan aktörer och medborgare i syfte upprätthålla säkerhet och 
undvika konflikt (Richmond, 2008:33). Konflikt i det internationella systemet 
uppstår om staten misslyckas med denna uppgift. Det sker exempelvis på grund 
av imperialism, skev internationell maktbalans eller utåtagerande odemokratiska 
stater som hotar säkerheten genom att antingen angripa omkringliggande länder 
eller själva angripas för eget beteende. Lösningen på denna typ av konflikt 
framställs som att främja en kollektiv säkerhet, ökad interdependens genom 
handel och ökat gemensamt styre genom en global ordning. Här förväntas en mer 
globaliserad värld bringa fram en universalistisk anda, där betydelsen av staters 
suveränitet och nationella gränser minskar, vilket ytterligare reducerar 
sannolikheten för krig. Det möjliggör etablerandet av internationella institutioner, 
utökat regelverk och ökad interdependens, vilket ytterligare förstärker global 
stabilitet och säkerhet. Globala institutioner ses således som en möjlig begränsare 
av anarkins negativa effekter genom att de ökar möjligheterna för att stater skall 
fokusera på långsiktiga samarbeten istället för kortsiktig vinst genom att tillfälligt 
öka egen säkerhet. Detta då den liberala tolkningen utgår ifrån att interdependens 
skapar incitament för fortsatt samarbete, och att konflikt därmed förkastas som ett 
irrationellt alternativ i denna säkerhetsgemenskap (Dunne, 2008:112f). Det blir 
således rationellt för stater att följa utstakat regelverk och överenskommelser, då 
ett tillstånd av fred och stabilitet är att föredra framför konflikt (Richmond, 
2008:33ff).  

2.3 Teoretisk diskussion  

Det finns tre skäl till att studien har avgränsats till presenterade teorier. Först och 
främst utgår rådande dominerande forskning på området utifrån ett realistiskt och 
liberalt perspektiv, vilket tydligt indikerar valda teoriernas relevans. Vidare har 
teorierna bedömts relevanta då de ger uttryck för en säkerhetspolitik i förändring, 
och därigenom öppnar upp för en nyanserad analys med möjlighet att fånga in ett 
brett spektra av teoretiska aspekter. Den realistiska tolkningen framställs som den 
snävaste av de två, medan den liberala säkerhetssynen är bredare. Slutligen har 
avvägningen bedömts lämplig med hänsyn till teoriernas polariserade ställning till 
varandra. Teorierna skiljer sig inte enbart gällande vad som anses vara ett hot och 
hur dessa konflikter uppstår, utan även gällande hur dessa relationer och lösningar 
bör manövreras. De två teorierna bildar således ytterligheter som ger utrymme för 
olika djup och bredd i sin tolkning av säkerhet. 
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3 Metod 

Uppsatsen konstitueras av två metodologiska moment. Det första momentet utgörs 
av en innehållslig idéanalys vilken syftar till att kartlägga Hus och Xis syn på 
säkerhet. Uppsatsens andra moment utgörs av en funktionell idéanalys och syftar 
till att belysa möjligheter och konsekvenser som idéerna bakom respektive 
tolkning skapar för den kinesiska politiska riktningen. Nedan presenteras 
idéanalysen, analysverktyget, material och avslutningsvis en diskussion kring 
metodologiska avväganden. 
 

3.1 Idéanalys 

Ludvig Beckman vidhåller att politiska budskap skall ses som ett resultat av 
sociala, ekonomiska samt intellektuella processer i ett samhälle (2007:80). Det är 
därmed av vikt att studera idéer och föreställningar bakom dessa budskap då de 
påverkar politiska processer och således utvecklar politiken i sin helhet. Genom 
idéanalysen är det möjligt att studera dessa budskap utifrån ett ideologiskt 
perspektiv, både i syfte att identifiera själva idén, samt i syfte att söka efter dess 
sammanhang. Utförbarheten baseras på övertygelsen om att det är möjligt att 
härleda en idé bakom ett argument till det budskap som framförs. Beckman menar 
att det genom denna systematiska kartläggning av argument är möjligt att nå 
kunskap om såväl en individs motiv och syften, som dess bakomliggande 
föreställningar och övertygelser (2007:11). Följaktligen, menar Beckman, har 
idéanalysen både en deskriptiv och en förklarande ansats, då idéanalysen inte 
enbart deskriptivt återger text, utan även drar slutsatser om texten och därmed 
förklarar textens egentliga innebörd (2007:48ff).  
 

3.1.1 Val av metod  

Idéanalysen föreföll lämplig som metodologiskt val då metoden är användbar för 
att studera politiska idéer manifesterade i text, och bedömdes således som en 
tydlig utgångspunkt för studien. Vidare ansågs idéanalysen lämplig då den öppnar 
upp för både en beskrivande och förklarande ambition, vilket är förenligt med 
studiens syfte. Den innehållsliga idéanalysen beskrivs av Ulf Bjereld och Marie 
Demker som ett sätt ”att med viss systematik sortera materialet på ett sätt som inte 
omedelbart eller konkret går att utläsa i materialet självt” (2009:21). Sorteringen 
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av materialet har i uppsatsen tagit form av en kartläggning av Hu och Xis tal, där 
talen analyserats utifrån konstruktioner av tre idealtyper. Idealtyperna, vilka 
presenteras i sin helhet nedan, är formulerade som en operationalisering av 
studiens teoretiska ramverk, där postulat innehållande det mest essentiella i varje 
idétradition lyfts fram. Genom att på detta sätt uttrycka en extrembild av idéerna i 
uppsatsen har det varit möjligt att använda postulaten som ett raster, mot vilket det 
empiriska materialet prövats och klassificerats. I detta avseende likställer 
Bergman och Boréus argument i uttalandena med en indikator på att det finns en 
föreställning eller ett motiv som påverkat ett visst handlande (2012:16). På detta 
sätt har det genom den innehållsliga idéanalysen varit möjligt att identifiera idéer 
som påverkat respektive tolkning av säkerhet, och på så sätt kartlägga respektive 
säkerhetssyn utifrån det teoretiska ramverket. Vid denna typ av systematisk 
kartläggning vidhåller Beckman att det är fördelaktigt att använda idealtyper som 
analysverktyg, då idealtyper belyser skillnader mellan olika idéer, och på så sätt 
bildar ett tydligt ramverk från vilket ett material kan analyseras (2005:28f). 

Den funktionella idéanalysen syftar istället till att förklara hur en idé eller 
förändring uppstått, samt vad den fått för konsekvenser och skapat för möjligheter 
för en aktör (Brommesson, 2007:60). Detta möjliggörs genom att behandla 
politiska budskap och argument som variabler i en kedja av händelser, för att på 
detta sätt kunna identifiera bakomliggande föreställningar och motiv. I detta fall 
har idéanalysen funktionen av en ändamålsförklaring, då den syftar till att förklara 
motiv och de föreställningar som legat till grund för visst agerande (Beckman, 
2007:80ff). Således har det genom den funktionella idéanalysen blivit möjligt att 
förstå vad idéerna bakom Hu och Xis syn på säkerhet har för konsekvenser, och 
vad det är som lett fram till denna typen av argumentation.  

 

3.1.2 De tre konstruktionerna 

Konstruktionen av idealtyperna som används i uppsatsen är inspirerad av Douglas 
Brommessons avhandling där Brommesson använder Judith Goldsteins och 
Robert Keohanes tre klassiska konstruktioner; världssyn, principiella och kausala 
övertygelser (2007:68)9. Dessa konstruktioner härrör ifrån Ideas & Foreign 
Policy, där Goldstein och Keohane diskuterar idéers betydelse och hur idéer 
påverkar politik. Författarna menar att dessa tre konstruktioner ger uttryck för tre 
olika sätt idéer kan påverka politik. Den första konstruktionen, världssyn, ämnar 
ge en objektiv beskrivning av världen utifrån hur den ser ut, samt beskriva vilka 
möjligheter och begränsningar som ryms inom denna syn. Den andra 
konstruktionen, principiella övertygelser, ger uttryck för moraliska och normativa 
idéer om hur samhället bör gå tillväga för att uppnå denna målbild som uppmålas i 
världssynen. Slutligen syftar konstruktion tre, kausala övertygelser, till att 
identifiera de orsakssamband, antaganden och övertygelser som världssynen ger 

                                                                                                                                                   
 
9 Brommessons översättning, ursprungligen ”worldviews”, ”principled beliefs” och ”casual beliefs”.  
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uttryck för. Dessa kausala övertygelser ger därmed uttryck för hur de principiella 
övertygelserna konkret skall omsättas i praktiken, alltså hur idealbilden skall 
uppnås i verkligheten (Goldstein & Keohane, 1993:8ff). Uppdelningen av 
konstruktionerna har möjliggjort en mångdimensionell tolkning av det empiriska 
materialet. Det har inte enbart lett till att det har varit möjligt att härleda valda tal 
från Hu och Xi till det teoretiska ramverket, utan också lett till en bred och djup 
förståelse för de föreställningar och idéer om säkerhet som framkommer genom 
det empiriska materialet.  

Nedan presenteras fastställda konstruktioner operationaliserade utifrån 
studiens teoretiska ramverk; 

 
 Världssyn Principiella övertygelser Kausala övertygelser 
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 Det internationella 

systemet präglas av 
konkurrens om makt 
mellan stater. Därmed är 
säkerhetsdilemmat 
oundvikligt. Stater är 
nyttomaximerande och 
prioriterar egen säkerhet. 

Staten är legitim 
företrädare för folket och 
har därmed juridisk och 
moralisk plikt att svara för 
medborgarnas och således 
statens säkerhet. Staten har 
inga förpliktelser mot 
andra aktörer eller stater. 

Konkurrens om makt 
kommer alltid råda, 
därför bör egen militär 
makt prioriteras för att 
säkra egen suveränitet. 
Maktbalans mellan stater 
genom starka allianser 
framhålls som idealt. 

L
ib

er
al

 sä
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et

 
 

Den globala ordningen 
präglas av anarki, men 
då samverkan gynnar 
samtliga aktörer kommer 
samarbeten fortgå. 
Konflikt uppstår vid 
misslyckad maktbalans 
eller inskränkning av 
regelverk och liberala 
rättigheter.  

Alla medborgare har 
okränkbara universella 
rättigheter. Staten är 
explicit ansvarig för att 
bereda dessa rättigheter 
och därmed alla 
medborgares säkerhet. 
Internationella regelverk 
och institutioner reglerar 
samarbeten. 

Global interdependens 
upprätthåller säkerhet 
och stabilitet mellan 
stater. Denna 
interdependens ökas 
genom handel, 
internationella 
samarbeten och 
institutioner som främjar 
fred och säkerhet.  

 

3.2 Val av material 

Urvalet har skett genom att granska samtliga tal av Hu och Xi från den aktuella 
tidsperioden publicerade på det kinesiska utrikesministeriets hemsida. Under den 
givna tidsperioden finns 20 tal publicerade i Hus namn och 40 st i Xis namn. 
Materialet lämpar sig väl för studien då talen ger uttryck för Hus och Xis idéer om 
säkerhet, vilket är förenligt med studiens syfte. Ett annat material från exempelvis 
intervjuer eller rapporter bedömdes inte lika relevant då det är sannolikt att 
material av detta slag inte skulle bidra med ett nytt perspektiv till studien. 
Antagandet är baserat på en förförståelse för att denna typ av material i den 
aktuella kontexten inte skulle strida mot det för studien aktuella materialet. 
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Därmed kommer respektive presidents tal i denna studie behandlas som en 
gemensam idé för hela den högsta ledningen för respektive administration. Det 
beror på den kinesiska presidentens mandat, vilket kan likställas med en röst för 
hela den kinesiska ledningen. Detta antagande framförs även ur ett konstitutionellt 
skäl, då hela administrationen antas svara för idéer framförda av högsta ledaren.  

Urvalet har begränsats till treårsperioder i syfte att välja tal som i högre grad 
är påverkade av samma typ av politik och händelser. Begränsningen syftade till att 
öka möjligheten att hitta material med gemensamma referenspunkter, så att en 
jämförelse dem emellan blev tydligare och mer genomförbar. Valet har också 
gjorts i förhoppning att kunna belysa eventuell förändring vad gäller synen på 
säkerhet efter maktskiftet 2012. Det är möjligt att en studie som inkluderat fler tal, 
och i synnerhet tal från fler presidenter eller andra aktörer, kunnat belysa ämnet 
ytterligare, men en avvägning ansågs nödvändig med tanke på studiens 
omfattning i text och tid.  

 

3.3 Metodologisk diskussion  

Teorell och Svensson menar att forskning sällan är frikopplad forskarens 
förförståelse och värderingar, och att detta påverkar forskarens möjligheter att nå 
objektiva slutsatser (2007:54). Beckman menar att detta är sant även för 
idéanalysen, vilken ibland kritiseras för att enbart vara öppen för de 
grundpremisser som forskaren i ett initialt skede fastslagit, vilket kan implicera att 
forskningen har låg förklaringsgrad (2007:21). I denna studie är grundpremisserna 
förhandsdefinierade genom det teoretiska ramverket och studiens analysverktyg, 
vilket har betydelse för det resultat som studien nått. Det är således möjligt att 
argumentera för att resultatet hade kunnat bli ett annat om studien utgått ifrån ett 
annat teoretiskt och metodologiskt ramverk. För att lösa denna problematik talas 
det inom statsvetenskapen om en studies validitet och reliabilitet.  

Validitet definieras som frånvaro av systematiska fel, och kontextualiseras här 
som en risk för att studiens analysverktyg är missvisande, vilket i så fall hade 
bidragit till inkorrekta slutsatser (Teorell och Svensson 2007:55). I studien har 
konstruktionerna formulerats som ömsesidigt uteslutande och logiskt 
konsekventa, så att skillnaden dem emellan är tydlig och följaktligen att risken för 
förväxling minskar. Likt tidigare påtalat har detta skett genom att välja tydligt 
åtskilda teoretiska skolor samt tolka dessa utifrån sin mest klassiska bemärkelse, 
för att ytterligare tydliggöra skillnaden mellan idealtyperna. Genom att kritiskt 
granska det resultat som presenteras, kan validiteten anses vara uppfylld 
(Bergström & Boréus, 2012:404f). 

Reliabilitet definieras som frånvaro av osystematiska fel, och kontextualiseras 
här som risk för felaktiga tolkningar till följd av subjektivitet eller förutfattade 
meningar. För att minimera risken för bristande reliabilitet har inspiration hämtats 
från Brommessons avhandling. Inledningsvis genomför Brommesson en 
återtolkning av materialet efter genomförd analys, där den första och andra 
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tolkningen jämförs i syfte att undersöka huruvida tolkningarnas resultat varierar. 
Utgångspunkten är att om resultatet överensstämmer, så borde även andra 
oberoende forskare nå samma resultat. För att öka intersubjektiviteten ytterligare 
sker en öppen tolkning av materialet genom att inkludera citat i analysen, och 
följaktligen bereda möjlighet för oberoende forskare att själv tolka resultatet 
(2007:71ff). Vid varje citat ges hänvisning till fler tal, vilka också har ansetts ge 
stöd för berörd tolkning i syfte att öka intersubjektiviteten. Genom metodologisk 
medvetenhet och vidtagna åtgärder, kan även reliabiliteten anses vara uppfylld 
(Teorell och Svensson 2007:54ff). 



 

 11 

4 Analys  

Kapitlet presenterar centrala resonemang från det resultat som nåtts efter 
applicering av analysverktyget. Därefter följer en diskussion om skillnader i 
respektive säkerhetstolkning och vad dessa implicerar för kinesisk politik.  
 

4.1 Säkerhet enligt Hu 

Åren 2009-2012 präglades i stor utsträckning av finanskrisen 2008. Den kinesiska 
ekonomin, som visserligen påverkades av den ekonomiska instabiliteten, såg dock 
en tilltagande tillväxt jämfört med andra länder i omvärlden. Kina visade ett allt 
större utrikespolitiskt intresse genom ett växande engagemang i FNs 
fredsbevarande insatser samt diplomatiska relationer med Nordkorea, Iran, 
Sydsudan och Burma m.fl. Även relationen med Centralasien förbättrades i 
samband med bygget av oljeledningen mellan Kina och Kazakstan, vilken avser 
möta Kinas energibehov och stabilisera landets konsumtion. Åren präglades även 
av en rad regionala och inhemska protester, vilka utmanade det kinesiska 
ledarskapet och ställde krav på reform10. Utrikes ökade instabiliteten i det 
Sydkinesiska havet, och i relationen med Japan, vilket resulterade i en rad anti-
japanska demonstrationer. Inrikes ökade även instabiliteten och missnöjet i 
Xinjiang efter flera terrordåd 2009, pro-demokrati demonstrationer inspirerade av 
den arabiska våren 2011 samt politiska skandaler. Den kinesiska ledningen mötte 
instabiliteten med en hård linje, med tillslag mot de som ansågs bidra till social 
osäkerhet, vilket förde med sig att censuren ökade och pressfriheten minskade.  

Under Hus styre utgjorde två policys grunden för Kinas politiska riktning. Den 
första är policyn Kinas fredliga återinträde11, vilken 2004 döptes om till Kinas 

                                                                                                                                                   
 
10 2004 myntade John Cooper Ramo ”the Beijing consensus” (jfr med ”the Washington consensus”) för att 
beskriva Kinas utveckling med ekonomisk liberalisering, men utan politisk liberalisering. ”The China model” 
som den kommit att kallas efteråt, beskrivs ibland som en hybrid version av kapitalism med delvis öppen 
marknad och stark statlig kontroll, eller som Peking säger det själva, med kinesiska förtecken. Traditionellt har 
denna modell varit kritiserad av västerländska system, men har under de senaste åren av finansiell kris utmanat 
rådande konsensus. Inte minst sedan Daniel A. Bells uppmärksammade bok The China Model: Political 
Meritocracy and the Limits of Democracy från 2013 (Kurlantzick 2013).  
11中国和平崛起 (zhōngguó hépíng juéqǐ), egen översättning, ursprungligen ”China’s peaceful rise”, myntades 
egentligen redan under mitten av 1990-talet av tankekedjor inom partiet, men räknas till en av de officiella 
policyerna under Hus administration.  
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fredliga utveckling12 i syfte att inte ha en lika progressiv framtoning (Combes, 
2012:8). Konceptet beskrivs som ”[a] continue to strive for a peaceful 
international environment to develop ourselves, and uphold and promote world 
peace through our own development. China stands for peaceful settlement of 
international disputes and hotspot issues, and follows a national defense policy 
that is defensive in nature. We do not engage in arms race or pose a military threat 
to any country. China will never seek hegemony or pursue an expansionist policy” 
(Hu, 2011c). Tydligt framstår här likheterna med Dengs utrikespolitiska strategi, 
genom beskrivningen av Kinas roll i det internationella systemet och önskan att 
status quo skall genomsyra Kinas diplomatiska relationer med andra länder. Den 
andra policyn är Hus vision om det harmoniska samhället13, ett koncept präglat av 
konfucianska ideal som också syftar till att främja samhällelig stabilitet. Även i 
detta koncept identifieras likheter med Dengs fokus på att utveckla och stärka 
landet inifrån. Även en stark liberal tilltro till institutioner och status quo gör sig 
tydlig i denna vision, samt pluralistiska värden som suveränitet, icke-
konfrontation, anti-hegemoni etc.  

 

4.1.1 Världssyn 

I Hus tal beskrivs Kina som ett multipolärt14 och globaliserat samhälle i 
förändring, och att ”China's development is an important part of world 
development” (2010)15. Denna förändring uppges ha lett till ökad stabilitet inom 
landet, samt ökat samarbete, fred och interdependens i relationen med andra 
länder, vilket resulterat i att ”security now covers more areas than ever before” 
(Hu, 2009)16. Synen på säkerhet framstår således som att den blivit bredare i sitt 
omfång, vilket enligt ett liberalt säkerhetsperspektiv är ett förväntat resultat av 
globalisering. Genom att tala om fred och samarbete i den globala världen, ökar 
Hu andra länders incitament att ingå i denna säkerhetsgemenskap. Detta genom att 
sannolikheten för att samverkan fortgår om de institutionella fördelar som 
efterföljer fortsatt samarbete ökar. Ur en liberal ståndpunkt innebär detta att 
rådande status quo i teorin förbli oförändrad, vilket i sin tur leder till utökad 

                                                                                                                                                   
 
12中国和平发展 (Zhōngguó hépíng fāzhǎn), ursprungligen ”China’s peaceful development”. Konceptet utgörs av 
fyra grundpremisser; multilateralism, samarbete för att nå gemensamt välstånd, inkludering och samexistens, och 
FNs fortsätta auktoritet och ledning i det internationella systemet. Social stabilitet framställs som “the 
fundamental interest of the Chinese people”, utan vilken varken samhällelig eller ekonomisk tillväxt kunde 
fortgå (Xinhua, 2006). 
13 和谐社会 (héxié shèhuì), ursprungligen ”harmonius society”  
14 Officiellt är Kina en mutlipartistat ledd av kommunistpartiet och utöver kommunistpartiet med 85 miljoner 
medlemmar, som i praktiken är det styrande partiet, finns det 8 registrerade partier som till viss del finns 
representerade vid kongresser och nationella konferenser.  
15 Jfr s. 3 om idén om Kina som ”deatached” ifrån det internationella systemet  
16 Beskrivningen återfinns även i Hus tal Work Together for a Bright Future of Mutual Benefit and Common 
Development (17 juni 2011), Broad Vision, Shared Prosperity (14 november 2011), Upholding Lasting Peace, 
Promoting Common Prosperity (7 juni 2012), och Work Hand in Hand for World Peace and Common 
Development (31 december 2012) m.fl.  
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global stabilitet och säkerhet. É contrario kan detta förstås som en markering 
gentemot andra länder, med utgångspunkt i att det är ofördelaktigt för dessa att 
ställa sig utanför det globala samarbetet och därmed emot Kinas fortsatta 
utveckling. Ur ett realistiskt perspektiv tolkas detta istället som att Kina ökar sin 
relativa säkerhet, då landets säkerhet ökar när andra länders säkerhet minskar. 
Förvisso uttrycker Hu ingen explicit önskan om att reformera den globala 
ordningen, men genom denna ambition att öka egen säkerhet och därmed per 
automatik förändra egen position i det internationella systemet gör Hu, ur ett 
realistiskt perspektiv, ett tydligt revisionistiskt anspråk17.  

Hu beskriver Kinas roll som ”a responsible and major developing country” 
(2009) och talar om Kinas framsteg i termer om ”China's development has entered 
a new stage” (2010)18. Hu poängterar att Kinas utveckling inte skall ses som en 
hotande revisionistisk kraft19, utan som en bidragande aktör till internationell fred 
och säkerhet. Detta ramar in en tydlig konflikt som återfinns i Hus retorik. 
Samtidigt som Hu vill markera Kinas extraordinära utveckling, tonar han ned 
densamma och menar att Kina har en lång väg kvar innan Kina kommer räknas till 
ett utvecklat land. Denna nedtoning bör utläsas som ett sätt för Hu att klargöra att 
Kina inte vill göra anspråk på internationellt ledarskap, och att status quo skall 
fortsätta råda. Att Hus officiella policy Kinas fredliga återinträde byter namn till 
Kinas fredliga utveckling, bör också ses som ett tecken på detta. Detta möjliggör 
att Hu kan förklara sig ansvarsfri från internationell kritik20, genom att hävda att 
Kina helt enkelt inte är tillräckligt utvecklat, och därmed inte har möjlighet att 
agera annat än förväntat. Ur ett realistiskt perspektiv innebär det att Hu kan 
legitimera ett utrikespolitiskt agerande som gagnar egna nationella intresset, men 
potentiellt strider mot internationella överenskommelser. Således kan Hu säkra 
nationella intressen, samtidigt som han tar del av de institutionella fördelar som 
följer global stabilitet genom status quo. Detta innebär att både det internationella 
och det inhemska politiska klimatet blir stabilare, vilket främjar Kinas 
ekonomiska utveckling. Genom detta resonemang blir de realistiska idéerna 
tydliga i Hus retorik, genom att betona att egen ekonomisk utveckling och statlig 
stabilitet prioriteras även i detta led.  

Hu menar att ”the security of all countries has never been as closely 
interconnected as it is today” och beskriver att ”traditional and non-traditional 
security threats are intertwined, involving political, military, economic, cultural 
and other fields” (2009)21. Bland de globala utmaningar som återges i Hus tal, 
listas klimatförändringar, terrorism, transnationella brott, massförstörelsevapen 

                                                                                                                                                   
 
17 Jfr i Buzan, 2010:17f  
18 Jfr liknelse med USA som betecknas som ”the largest developed one” (Hu 2011c). 
19 Beskrivning återfinns även i Hus tal Build Towards a Harmonious World of Lasting Peace and Common 
Prosperity där Hu säger ”China’s development, instead of hurting or threatening anyone, can only serve peace, 
stability and common prosperity in the world” (15 September 2005).  
20 Jfr den kritik som framförts om att Kina, som ett av världens rikaste och mest inflytelsefulla länder, inte lever 
upp till förväntat agerande. Ett känt exempel är när USAs biträdande utrikesminister Robert Zoellick myntade 
begreppet ”responsible stakeholder” och menade att Kina måste ta mer ansvar internationellt (Bowie, 2016)  
21 Beskrivningen återfinns även i Hus tal For Peace, Development and Enduring Friendship (15 juni 2011), Full 
text of Hu Jintao’s report at 18th Party Congress (17 november 2012) m.fl.  
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och epidemier samt ”international and regional hotspot issues [that] keep flaring 
up” (Hu, 2011f)22. För Kinas del betonas även en hållbar och koordinerad 
utveckling, ökade innovation, balanserad utveckling mellan urbana och rurala 
områden samt behovet av starka institutioner för att främja ekonomisk och social 
utveckling som centrala utmaningar. I denna framställning återfinns återigen 
Dengs fokus, med ett starkt fokus på att utveckla och stabilisera landet och dess 
ekonomiska möjligheter, innan Kina kan göra globala anspråk.  

 

4.1.2 Principiella övertygelser 

I Hus globala vision framförs en normativ preferens för global stabilitet. 
Stabiliteten beskrivs i termer om ”China will […] enhance social harmony and 
stability, thus laying a solid foundation for the building of a moderately 
prosperous society in all respects” (2011e) och ”the last decade also witnessed 
incessant international and regional hotspots which undermined world peace and 
stability” (2011a)23. Ur ett realistiskt säkerhetsperspektiv är stabilitet önskvärt då 
en stabil stat framstår som stark och trovärdig gentemot andra stater. Hur 
stabiliteten uppnås är en icke-fråga i strikt mening, så länge som den de facto 
uppnås. Detta legitimerar ett agerande där Hu ser kinesiska statens suveränitet 
som överordnad regionala och inhemska anspråk från annan aktör än den 
kinesiska staten24. Det resonemang ses även som en markering gentemot andra 
länder, med en uppmaning om att dessa bör anpassa sig efter den kinesiska 
agendan för att inte hamna i onåd med Kina. Hu uttrycker inga explicita anspråk 
på den globala ordningen, men resonemanget bör ändå tolkas utifrån en 
revisionistisk utgångspunkt, då Kinas agerande likställs med en tydlig strävan att 
öka status och således också sin plats i det internationella systemet.  

Ur en liberal ståndpunkt tolkas stabilitet istället genom ett bottom-up 
perspektiv där individens säkerhet föranleder statens stabilitet, vilket gör den 
överordnad statens säkerhet. Här aktualiseras frågan vart skiljelinjen går i mötet 
mellan den kinesiska staten och medborgaren. Som tidigare nämnt har det tidigare 
i Kina funnits en skepticism gällande västerländska ideal, då dessa har ansetts ha 
bristande förankring i kinesiska värden. Vid en genomgång av 20 av Hu Jintaos 
tal under 2009-2012 nämner Hu mänskliga rättigheter enbart vid ett tillfälle, då i 
form av ”We should vigorously promote and protect human rights, increase 
dialogue and remove misunderstandings” (2009). Ämnet berördes även under en 
uppmärksammad presskonferens vid ett statsbesök i USA i januari 2011, under 

                                                                                                                                                   
 
22 Beskrivningen återfinns även i Hus tal Unite as one for a bright future (24 september 2009), Shift Growth 
Model to Sustain Economic Development (14 november 2011) m.fl. 
23 Beskrivningen återfinns även i Hus tal Shift Growth Model to Sustain Economic Development (14 november 
2011), Work Together to Shape the Future (18 februari 2012), Upholding Lasting Peace, Promoting Common 
Prosperity (7 juni 2012). Även i Hus policy Kinas fredliga utveckling, idén om det harmoniska samhället och i 
vad som betecknas som Kinas kärnintressen.  
24 Jfr i Ljunggren, 2008:294-302 samt Li & Yu, 2016:16-20.  
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vilken Obama vid två tillfällen uppmanade Kina att förbättra mänskliga rättigheter 
i landet och ta upp samtal med Tibet. Ämnet berördes efter en fråga från 
presskonferensen där Hu initialt inte kommenterade ämnet, men senare påtalade 
att han inte förstått att frågan var riktad till honom och att Kina var ”committed to 
the protection of human rights and had made enormous progress in this area 
which had been recognised around the world” (MacAskill & Branigan, 2011). 

När medborgarna benämns framställs deras önskan vara likställd med den 
kinesiska statens politiska agenda, exempelvis genom ”the Chinese people will 
never allow anyone or any force to separate Taiwan from the motherland by any 
means” (2012b)25. Å andra sidan framställer partiet att landets utveckling är ”for 
the people and by the people” (2009) och att ”China will make greater efforts to 
put people's interests first, pursue comprehensive [..] development, advance 
reform and opening-up, ensure and improve people's well-being, promote long-
term, steady and fast economic growth, and social harmony” (2011e)26. I denna 
mening går det att argumentera för att mötet mellan staten och folket är starkt 
realistiskt förankrat, då säkerställandet utgår ifrån att partiet skall främja egna 
nationella intressen och genom detta bereda medborgarnas säkerhet. Även här kan 
alltså Hu legitimera politiskt agerande på basis av att det gynnar den allmänna 
stabiliteten i samhället. 

En normativ suveränitet ger enligt kinesisk kultur uttryck för både en respekt 
för territoriell integritet27 och kulturell integritet, genom vilken ”internal affairs 
are not subjected to interference” (2009)28. Denna utgångspunkt baserar sig på en 
förståelse för att olika länder har olika kulturella traditioner, socialsystem och 
värden. Exempelvis framställs den kinesiska statsmodellen inte som en modell 
som passar samtliga länder, likväl som att alla västerländska ideal inte framställs 
förankrade i kinesisk kultur. Budskapet som följer är att oavsett skillnader, så 
måste länders suveränitet respekteras! Frågan som aktualiseras då är vad som 
händer om olika länders anspråk överlappar. Hu menar att ”China pursues a 
national defense policy that is defensive in nature. Our endeavors to strengthen 
national defense aim to safeguard China's sovereignty, security and territorial 
integrity and ensure its peaceful development” (2012b)29. Här både ökar och 
minskar Hus utrymme att agera internationellt. Genom att hänvisa till vad Kina 
framställer som Kinas suveräna territorium har Kina enligt ovan resonemang per 
definition rätt att försvara eget anspråk. Att Hu argumenterar för att Kina är ett 
utvecklingsland ger stöd för denna förståelse. Samtidigt går det att utläsa en mer 

                                                                                                                                                   
 
25 Beskrivningen återfinns även i Hus tal Upholding Lasting Peace, Promoting Common Prosperity (7 juni 
2012), Full text of Hu Jintao’s report at 18th Party Congress (17 november 2012) m.fl.  
26 Beskrivningen återfinns även i Hus tal For Peace, Development and Enduring Friendship (15 juni 2011), 
Work Together for a Bright Future of Mutual Benefit and Common Development (17 juni 2011), Promote 
Growth Through Win-Win Cooperation (3 november 2011) m.fl. 
27 Hit räknas även de anspråk som Kina har i Sydkinesiska havet, Taiwan och bergsområden som gränsar mot 
Nordkorea, Tibet, Nepal, Bhutan, Indien m.fl.  
28 Beskrivningen återfinns även i Hus tal Building a China-US Cooperative Partnership Based on Mutual 
Respect and Mutual Benefit (1 januari 2011), Broad Vision, Shared Prosperity (14 april 2011) m.fl.  
29 Beskrivningen återfinns även i Hus tal Upholding Lasting Peace, Promoting Common Prosperity (7 juni 
2012), Full text of Hu Jintao’s report at 18th Party Congress (17 november 2012) m.fl. 
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liberal tolkning där Kina framställs agera stabiliserande och defensivt, vilket 
istället ger stöd för att Kina vill verka inom systemet och kopplar således an till 
Dengs inhemska fokus.  

 

4.1.3 Kausala övertygelser 

Hu beskriver hegemoni och ojämn maktfördelning som två av de allvarligaste 
säkerhetshoten i det internationella systemet, då dessa riskerar att underminera 
suveränitet och territoriell integritet. Här argumenterar Hu för att ”the underlying 
reason is that the international order is unfair, with institutional deficiencies and 
lack of equal access to opportunities” (2010)30 och uppmanar till en 
maktbalansering och en demokratisering31 för att nå genuin säkerhet och harmoni. 
I synnerhet måste relationerna mellan utvecklade länder och utvecklingsländer 
balanseras, då klyftorna mellan dessa skapar friktion och global instabilitet. Att 
ojämställda strukturer hindrar utvecklingsländer från att utvecklas enligt sin fulla 
potential beskrivs som ”the most serious bottleneck in world economic 
development” (2011d)32. Hu menar att strukturella förändringar måste genomföras 
för att åtgärda dessa globala orättvisor och ojämställda maktrelationer. Här krävs 
exempelvis ”more equal and balanced global partnership for development and [to] 
strengthen the North-South dialogue and South-South cooperation” (2011d)33. En 
avsaknad av hegemoniska anspråk och ojämställda maktbalanser, samt ökad 
koordination mellan länder, kommer leda till mer stabilitet i samhället, vilket i sin 
tur kommer att öka den globala säkerheten.  

För att stabilisera dessa ojämna relationer anstår det å samtliga länder att 
skydda framförda normativa ideal och bidra till ett mer harmoniskt samhälle då 
alla länder är ”passengers in the same boat” (2009). Här med reservation för 
principen om ”common but differentiated responsibilities” (2010a) 34, vilken likt 
tidigare betonat ger utvecklingsländer en möjlighet att ta ansvar utifrån egna 
möjligheter. De utvecklade länderna däremot förväntas ta mer ansvar, i synnerhet 
för globalt socialt välstånd, men även för den globala ekonomin i form av att 

                                                                                                                                                   
 
30 Beskrivningen återfinns även i Hus tal Broad Vision, Shared Prosperity (14 juli 2011), Upholding Lasting 
Peace, Promoting Common Prosperity (7 juni 2012) m.fl.  
31 Enligt kinesiska akademiker innebär en ökad och fördjupad demokrati i Kina inte desamma som i 
västerländska kulturer. Enligt dessa skall demokrati i Kina snarare ses som ett verktyg för kommunikation 
mellan staten och folket i syfte att nå harmoni och ett sätt att öka nationell stabilitet. Medborgerligt deltagande 
anses bidra med rikedomar och makt, och således även till kollektivt välstånd. Vidare ses individualism och 
individens drivkraft i väst som något positivt, medan det kinesiska samhället aldrig skulle låta privata intressen 
gå före det allmänna intresset (Nathan, 1985). 
32 Beskrivningen återfinns även i Hus tal Work Together for a Bright Future of Mutual Benefit and Common 
Development (17 juni 2011), Work Together to Shape the Future (3 november 2011) m.fl.  
33 Beskrivningen återfinns även i Hus tal Build on Achivements and Promote Development (12 november 2010), 
Hu Jintao’s report at 18th Party Congress (17 november 2012) m.fl. 
34 Beskrivningen återfinns även i Hus tal Building a China-US Cooperative Partnership Based on Mutual 
Respect and Mutual Benefit (1 januari 2011), Promote Growth Through Win-Win Cooperation (3 november 
2011) m.fl. 
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öppna upp marknader och minimera handelshinder vid handel med 
utvecklingsländer. Hu förespråkar även att den globala världen måste ”intensify 
coordination and cooperation with the United Nations on development, and 
support the UN and its specialized agencies in continuing to play an important 
role in development” (2011d)35 och förespråkar att SCO36 och G20 skall fortsätta 
inneha ledande roller i den internationella politiken.  

Resonemanget poängterar att den globala strukturen måste förändras så att 
utvecklingsländer, Kina, får mer makt och inflytande än tidigare, och att 
utvecklade länder, USA, får mindre makt. Genom att yrka på att demokratisk rätt 
och maktbalans skall genomsyra den globala politiken, legitimerar Hu eget 
revisionistisk anspråk i syfte att tillförskansa sig makt, och därmed kunna förändra 
egen position i den globala ordningen. Får Kina mer makt stärks egen relativ 
säkerhet, vilket innebär att färre länder kommer att motsätta sig Kinas nationella 
agenda och således Hus egna intressen. Med en ökad gemensam säkerhet och 
samarbete och ingen ”willful use or threat of force” (2009)37, ökar dessutom 
sannolikheten för stabilitet i det regionala närområdet. Då föreslagna åtgärder 
önskar stabilisera rådande obalanserade maktbalans framstår den mest sannolika 
tolkningen som att Hu återigen lutar sig tillbaka på Dengs fokus på att se till egen 
utveckling först, och bör därmed ses som starkt realistiskt förankrad. Ett starkt 
fokus suveränitet och makt skall också ses som ett tecken på att Hus förståelse av 
säkerhet präglas av en djup realistisk rotad världssyn. 

De förslag på ökad nationell säkerhet som Hu lyfter för Kinas egen räkning 
behandlar utvecklingsmöjligheter för egna landet, vilket återigen tyder på att 
Dengs fokus fortfarande har en central ställning. Hu förespråkar utveckling av 
rurala regioner för att minska ojämlikheter, fördjupad reform för att öppna upp 
landet och en modernisering av den kinesiska militären. Hu menar att ”We must, 
responding to China's core security needs and following the three-step 
development strategy for modernizing national defense and the armed forces, 
ensure both economic development and development of defense capabilities” 
(2012b)38. Det sistnämnda i kombination med en hänvisning för framtida 
internationellt agerande i ett av Hus sista tal som sittande president, ger möjligen 
en antydning för Kinas framtida politiska riktning. Genom ”As a developing 
country, China stands ready to promote mutual assistance with other developing 
countries and will work with them to advance durable peace and common 
prosperity of the world” (2012a), antyds en utveckling där Kina kommer att ta 
mer ansvar, och göra större anspråk i den internationella säkerhetspolitiken.  

                                                                                                                                                   
 
35 Beskrivningen återfinns även i Hus tal Unite as one and Work for a Bright Future (24 september 2009), Build 
on Achivements and Promote Development (12 november 2010), Hu Jintao’s report at 18th Party Congress (17 
november 2012) m.fl.  
36 SCO, Shanghai Co-operation Organisation, är en centralasiatisk säkerhetspolitisk organisation består av Kina, 
Ryssland, Kazakstan, Tadzjikistan och Uzbekistan.  
37 Beskrivnignen återfinns även i Hus tal Broad Vision, Shared Prosperity (14 april 2011), Upholding Lasting 
Peace, Promoting Common Prosperity (7 juni 2012) m.fl.  
38 Beskrivningen återfinns även i Hus tal Hu Jintao’s report at 18th Party Congress (17 november 2012).  
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4.2 Säkerhet enligt Xi 

Det är ett förändrat Kina som Xi tar över 2012. Landet är den näst största 
ekonomin i världen, en av världens största investerare, och medlem i de största 
internationella institutionerna; FN, WTO, WHO, G20, IMF, ASEAN m.fl (Wong, 
2015:104). Världsekonomin som starkt präglade Hus sista år som president 
framställs under Xis första år som ”on the whole moving forward in a positive 
direction”, men att ”uncertainties and destabilizing factors have remained 
prominent” (2013a). Trots fortsatt problematisk, är det i synnerhet problem som i 
Kina tidigare inte diskuterats i samma omfattning som präglar Xis första år. Vid 
maktskiftet uppmanade Hu att miljöfrågor skulle kunna leda till politisk 
instabilitet om inte åtgärder vidtogs. En stor utmaning återfinns även i att minska 
missnöjet i samhället och regionen. I närområdet har regionala utmaningar 
intensifierats i Sydkinesiska havet, Hong Kong, Tibet och Xinjiang. Detta följs av 
en rad politiska skandaler, där högt uppsatta politiker blir anklagade för 
korruption, bedrägerier och mord39, vilket skakade om ett system som tidigare 
presenterat en enighet utåt. De nya utmaningar som Xi brottas med under det 
första året är således korruption, sociala rättigheter i form av ekonomiska och 
sociala reformer40 och balanserad utveckling mellan regioner.  

Xi betonar den kinesiska drömmen41 som central för att lösa de utmaningar 
som Kina står inför, en idé som avser förverkliga ”the renewal of the Chinese 
nation” (2014a). I grundidén finns en ambition att Kina skall återfå sin forna 
ställning som världens främsta makt, vilket Kina hade fram till och med 
Opiumkrigen42 (Chen, 2016:25ff)43. Här framträder både realismens tilltro till den 
starka staten och liberala och konstruktivistiska idéer om det välmående folket. Då 
en närmare granskning av Xis tal framgår att det återigen är statens stabilitet som 
premieras över folkets säkerhet, bör dock hänvisningen till ett välmående folk 

                                                                                                                                                   
 
39 Bo Xilai räknas till en av de kinesiska prinsarna, och verkade under sina sista år som partisekreterare i 
Chongqing. Innan anklagelserna ryktades det om att Bo var näst på tur till makten efter Hu. Istället arresterades 
Bo och hans fru Gu Kailai för mordet på en engelsk affärsman, mutbrott och maktmissbruk och tjänar nu livstid i 
fängelse. Senast en lika högt uppsatt partimedlem blev utpekad och anklagad på detta sätt var de fyras gäng 
1981, för deras delaktighet i kulturrevolutionen 1966-1976. Efter Bos fall har en rad politiker följt samma öde. 
40 Sociala reformer har skett exempelvis genom att ettbarnspolitiken lättas upp, Hukou-systemet förändras så att 
medborgare registrerade på landet enklare kan få sociala rättigheter i storstäderna etc. (Wong 2015:66-82).  
41 中国梦 (Zhōngguó mèng), ursprungligen ”the Chinese dream”. 
42 Opiumkrigen (1839—1842) syftar till två krig där Kina förklarade krig mot Storbritannien och Frankrike, 
vilken utlöstes av kinesiskt motstånd mot illegal handel av opium. Kina var till slut tvungen att acceptera 
opiumhandeln, överlämna Hong Kong och betala krigsskadestånd till segrarna. Opiumkrigen betecknas i 
litteraturen som början av slutet av Kinas kejsardöme och det moderna Kinas födelse (Ljunggren 2008:237).  
43 Den kinesiska drömmen, är manifesterad i två olika mål; ”enhancing the strength and prosperity of the nation 
and the well-being of the Chinese people” (Wong 2015:105). För en mer heltäckande bild av begreppet och dess 
innebörd rekommenderas Börje Ljungrens Den kinesiska drömmen – utmaningar för Kina och världen (2015), 
se även Xis egna kommentarer om begreppet utvecklade i Xi Jinping Wit and Vision: Selected Quotations and 
Commentary (2016).  
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snarare ses som starkt realistiskt förankrad. Idén kopplar även an till Hus 
harmoniska samhälle, men medan Hu poängterar stabilitet och avsaknad på oro 
som sättet att nå säkerhet, är Xis framtoning både mer dynamisk och 
framåtsyftande44.  

4.2.1 Världssyn 

Redan i Xis första tal efter tillträdet återfinns en retorik som betonar att ”We now 
stand at a new historical starting point” och behovet av att bygga samarbeten efter 
”mutual respect and mutual benefit [that] fully captures the features and 
requirements under the new circumstances” (2012b)45. Här uttrycks en tydlig 
revisionistisk ansats där Xi betonar att Kina nu är en betydande aktör i det 
internationella systemet och att den historiska ordningen i systemet därmed bör 
förändras. Samtidigt vidhåller Xi Hus resonemang om att Kina är det största 
utvecklingslandet i världen, och betonar särskilt att ”China will never develop 
itself at the expense of others” (2013c) samt ”we will never seek hegemony, nor 
behave in a hegemonic manner” (2012c)46. Resonemang som snarare talar för att 
Xi skulle vilja behålla rådande ordning. Dessa motstridiga signaler bör tolkas som 
att Xi visserligen vill få internationellt erkännande och därmed legitimitet att 
utöva egen politiska agenda47, men samtidigt vill sätta dagordningen för vilka 
säkerhetsangelägenheter som Kina skall beblanda sig i. Ur ett realistiskt 
säkerhetsperspektiv innebär detta att Xi inte behöver ansvara eller således hållas 
ansvarig för händelser som sker utanför landets gränser och intresseområden, 
givet att Kina inte direkt påverkas av dessa. På detta sätt har Xi möjlighet att 
fokusera på det som han främst är intresserad av, att fortsätta bygga ekonomisk 

                                                                                                                                                   
 
44 Överlag ses Xis persona ha haft stor påverkan på Kinas utveckling. Detta baserar sig främst på två skäl; Xis 
sätt att strategiskt ersätta politbyrån med allierade och det nya mandat som Xi själv har gjort anspråk på. 
Analytiker menar att allianser och kompromisser i politbyrån och den högsta eliten inom kommunistpartiet, 
tidigare har stoppat reformer i denna riktning. Dengs Xiaopings efterträdare Jiang Zemin följde Dengs utstakade 
spår, och rådde Hu att göra det också. Jiang och och Hu var förtrogna, men det var inte Jiang och Xi. Xi har efter 
sitt tillträde ersatt tidigare medlemmar i politbyrån och ledningen med personer som han är mer förtrogen med, 
och har således mer makt att reformera systemet (Bersick & Carsten Gottwald, 2015). 
45 Beskrivningen återfinns Xis tal i New Asian Security Concept for New Progress in Security Cooperation (21 
maj 2014), Follow the Trend of the Times and Promote Peace and Development in the World (23 mars 2013), 
Deepen Reform and Opening up and Work Together for a Better Asia Pacific (9 oktober 2013) m.fl.  
46 Beskrivningen återfinns i Xis tal Speach at the State of Great Hural of Mongolia (22 augusti 2014), Adress by 
H.E. Xi Jinping President of the People’s Republic of China att the China-US Governor’s Forum (22 september 
2015) m.fl.  
47 Vad gäller Xis utökade mandat och auktoritet så handlar det primärt om att Xi, strax efter att han kom till 
makten, utropade sig själv till ordförande i den centrala miltärkommissionen, vilket strider mot kutymen att den 
före detta ledaren behåller positionen i två år efter maktskiftet. Efter detta etablerade Xi två partiministerier för 
fördjupade reformer, där han utropade sig själv till ordförande, vilket inte skett sedan 1987 då den kinesiska 
staten skilde på partiet och statsapparaten. Detta ger Xi ökad möjlighet att kringgå beslut som strider mot hans 
egen agenda (Olsson 2016:284). I oktober 2016 utropade Xi Jinping sig själv till ”Core leader”, en term som 
historiskt har använts av Deng Xiaoping för att beskriva hans eget och Mao Zedongs ledarskap. Formellt betyder 
den nya titeln ingenting, förutom att Xi nu klassas till ”the leader of the generation”, men viktigare är de signaler 
som Xi skickar utåt. Han är en kraft att räkna med, och ingen som krossas lättvindigt (Buckley, 2016). 



 

 20 

och finansiell styrka, och därmed öka nationell stabilitet och säkerhet. Enligt 
samma premiss behöver Xi inte heller kompromissa med andra länder gällande 
egna nationella intressen i exempelvis frågor som Taiwan eller 
gränsdragningsfrågor i Sydkinesiska havet. På detta sätt kan Xi bibehålla samtliga 
nationella intressen, samtidigt som han avancerar Kinas utveckling och stabilitet i 
enlighet med den kinesiska drömmen.  

Ur ett liberalt säkerhetsperspektiv skulle istället en framställning där Xi och 
Kina framstår som en fredlig och rationell aktör i det internationella systemet som 
fördelaktig. Xi betonar, likt Hu, att “Peace, development and win-win cooperation 
represent an unstoppable trend of our time. [..] A review of history shows that 
countries that attempted to pursue development with force invariably failed. [..] 
This is what history teaches us. China is dedicated to upholding peace. Peace is 
precious and needs to be protected. But, we must always be on high alert against 
the factors that may deprive us of peace” (2014a)48. Detta visar en önskan att vara 
på rätt sida historien, och en förståelse för att Kina har mer att vinna genom att 
agera inom systemet än utanför det. Utifall att Kina skulle skapa instabilitet inom 
systemet skulle alla parter förlora på agerandet, således är det rationellt att istället 
upprätthålla fred och stabilitet. Detta skulle istället ge stöd för en tolkning som 
närmar sig status quo. Genom att benämna omvärlden som interdependent och 
Kina som en del av denna, ökar Xis möjlighet att säkra stabiliteten i både regionen 
och inom egna landet, samtidigt som Xi fördjupar det ekonomiska utbytet mellan 
länder och regioner.  

Under sommaren 2016 tog Xi ett steg bort från tidigare tvetydigheter gällande 
Kinas roll i det internationella systemet, då Xi menade att Kina, tillsammans med 
USA, i fortsättningen skulle ta en mer offensiv roll och ta mer ansvar i den 
internationella politiken. En anledning till detta uttrycks genom att ”stickning to 
convention will get us nowhere. Fear to advance will only result in losing the 
opportunity. China's goal of reform has been set and we will not deviate from it. 
China will take sure and firm steps in advancing reform and will not slow down 
its pace”. Här beskriver Xi ett Kina som ”have moved with the times and taken 
bold initiatives” (2016a)49. Detta resonemang går att koppla an till Kinas 
ekonomiska och världspolitiska utveckling. Tidigare då Kina inte hade samma 
ekonomiska och konkurrensmässiga verktyg, behövde Kina, precis som Deng 
Xiaoping föreslog, fokusera på den inhemska säkerheten och stabiliteten. Men nu 
när Kina har andra ekonomiska verktyg, är ett rimligt antagande att Xi anser att 
Kina är redo att ta sig an det internationella samspelet. För att utveckla Kina 
vidare är Xi helt enkelt nödgad att ge efter för omvärldens kritik och ta ett större 
ansvar internationellt.  

                                                                                                                                                   
 
48 Beskrivningen återfinns även i Xis tal Follow the Rend of the Times and Promote Peace and Development in 
the World (23 mars 2013), Making Unremitting Efforts for a New Model of Major-Country Relationship Between 
China and the United States (7 juni 2016) m.fl.  
49 Beskrivningen återfinns även i Xis tal Deepen Reform and Opening up and Work Together for a Better Asia 
Pacific (9 oktober 2013), Jointly Pursue Dream of Development for China and Australia and Realize Prosperity 
and Stability in Our Region (17 november 2014) m.fl.  



 

 21 

Ur ett realistiskt säkerhetsperspektiv är denna nya vändning också fördelaktig 
då Kina på ett mer legitimt sätt i större utsträckning kan säkra egna 
handelsintressen. Exempelvis har handelsrelationerna med Afrika50, en av Kinas 
”trustworthy friends and partners [since] forever (2013b), ökat markant de senaste 
åren. Historiskt har Kina, likt tidigare påpekat, vurmat om den realistiska 
principen om icke-involvering, men vid en rad tillfällen har Kina valt att frångå 
denna princip för att ta mer ansvar51. Det innebär inte att Kina inte tog ansvar 
internationellt tidigare, men genom att även i retoriken förklara Kinas position 
skapar Xi en möjlighet att legitimera eget beteende. Xi menar att denna förändring 
inte skall ses som ett revisionistiskt försök att ”reinvent the wheels or target any 
other country” utan istället fungera som ett komplement till eller en förbättring av 
rådande internationella mekanismer för att nå ”win-win cooperation and common 
development” (2016a)52. Istället skall det ses som en allmän demokratisering av 
det internationella samhället, vilket är fördelaktigt sett till betydelsen av en stabil 
regional och internationell politik. Återigen hänvisas resonemanget alltså tillbaka 
till de institutionella fördelar som följer att arbeta inom systemet. Likt tidigare 
stadgat är det naturligtvis möjligt att argumentera för att det som uttrycks är en 
önskan att förändra egen position i det internationella systemet, och således ett 
sätt för Xi att påverka den globala ordningen. Samtidigt skall resonemanget inte 
heller förstås som att Kina öppnar upp för att andra länder skall ha åsikter om 
kinesiska kärnintressen, utan skall snarare ses som en vidareutveckling av tidigare 
modeller för hur Kina skall bete sig i det internationella systemet. Xi menar att 
”China must pursue its own path of development” (2013c)53, vilket både utökar 
Xis möjligheter att säkra nationella intressen samt avfärda internationell kritik vad 
gäller Kinas utrikespolitiska agerande och styrelseskick.  

Ett internationellt område där Xi uttrycker att Kina nu tar ett större ansvar för 
är den asiatiska säkerheten. Genom ett större ansvarstagande beskriver Xi att Kina 
stärkt sin position i det regionala närområdet och upprätthållit den fredliga och 
stabila utveckling som Hu initierade under sitt mandat. Säkerheten framställs som 
oerhört komplex och pressande, då såväl historiska, kulturella och sociala aspekter 
måste tas i beräkning vid en övergripande granskning, i synnerhet sedan ”stability 
in Asia now faces new challenges, as hotspot issues keep emerging, and both 
traditional and non-traditional security threats exist”54. Samtidigt hävdar Xi att 

                                                                                                                                                   
 
50 Kinas investeringar har kritiserats internationellt, både för att handeln bedrivs utifrån neokolonialistiska 
tendenser, men även för att Kina stöttat och bedrivit handel med länder som Sydsudan och Angola som 
kritiserats för sina brott mot mänskliga rättigheter (Johnson 2014). 
51 Detta gäller exempelvis hjälp med medling, ökade resurser till FNs fredsbevarande insatser och kritik genom 
offentliga uttalanden riktade till regimen i Sydsudan. Kritiken riktades både mot mord och övergrepp mot folket, 
samt att den Sydsudanska regimen bättre borde säkra kinesiska oljebolag (Johnson 2014).  
52 Beskrivningen återfinns även i Xis tal Jointly Create a Better Future of Peace and Prosperity for Asia 
Through Dialogue and Consensus (28 april 2016), Making Unremitting Efforts for a New Model of Major-
Country Relationship Between China and the United States (7 juni 2016) m.fl. 
53 Beskrivningen återfinns även i Xis tal Address by H.E. Xi Jinping President of the People's Republic of China 
At the China-US Governors' Forum (22 september 2015), Forging a Strong Partnership to Enhance Prosperity 
of Asia (7 november 2015) m.fl. 
54 Beskrivingen återfinns även i Xis tal Working Together Toward a Better Future for Asia and the World (7 
april 2013), Forging a Strong Partnership to Enhance Prosperity of Asia (7 november 2015) m.fl. 
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”with growing interaction among countries, it is inevitable that they encounter 
frictions here and there” (2013c). Genom denna reservation legitimerar Xi 
återigen Kinas internationella agerande, samtidigt som han svär sig ansvarsfri från 
detsamma. Tydligt illustreras här den fundamentala motstridigheten i hela Xis 
retorik, en kil mellan det budskap som framförs och Kinas reella utrikespolitiskt 
agerande. 

 

4.2.2 Principiella övertygelser 

Likt Hus tal får realistiska principer om respekt för egna landets kärnintressen och 
den suveräna staten stort utrymme i Xis tal. En viktig skillnad är dock att Xis 
argument har en tydligare nationalistisk ton och ofta hänvisar till historisk rätt. 
Exempelvis genom ”Let me make this clear: The South China Sea islands have 
been China's territory since ancient times. It is the bounden duty of the Chinese 
government to uphold China's territorial sovereignty and legitimate maritime 
rights and interests. The starting point and ultimate purpose of China's policy 
toward the South China Sea is to maintain peace and stability there” (2015a). 
Ämnet berördes även under nyårstalet 2016 med kommentaren "If anyone makes 
this an issue of question, the Chinese people will never agree!" (CNBC 2016)55. 
Retoriken är långt ifrån Dengs utrikespolitiska strategi och Hus visserligen 
tydliga, men i denna mening, mer försiktiga uttalanden om suveränitet. Möjligen 
beror det på att situationen i det Sydkinesiska havet har trappats upp, men 
sannolikt också på att Xi för en hårdare retorik kring dessa realistiska 
säkerhetsideal. Ur ett realistiskt säkerhetsperspektiv framstår detta som ett sätt för 
Xi att både markera egen makt och styrka i regionen, samt att legitimera eget 
utrikespolitiskt agerande. På detta sätt avser Xi att öka stabiliteten i närområdet 
och därigenom egen säkerhet.  

I sann kinesisk demokratisk agenda välkomnas omvärlden och regionen att 
konsultera med Kina vad gäller den kinesiska modellen, internationellt 
ansvarstagande och kinesiska nationella intressen. ”It is China's long-standing 
position to address peacefully its disputes with countries concerned on territorial 
sovereignty and maritime rights and interests through dialogue and consultation. 
China has settled land boundary issues with 12 out of its 14 neighbors through 
friendly consultation, and we will continue to work in this direction” (2014a)56. 
Att öppna upp för liberala samtal, samarbete och koordination skall ses som ett 
sätt för Xi att öka delaktigheten och således stabiliteten både internationellt och i 
regionen. Återigen identifieras alltså denna tendens att öppna upp för att arbeta 
inom systemet enligt status quo, och tydliga åtgärder för att öka stabiliteten och 

                                                                                                                                                   
 
55 Beskrivningen återfinns även i Xis tal Work Together Towards Deeper Cooperation and Sustained 
Development (21 september 2012), Build a Community of Shared Destiny for Common Progress (18 juli 2014).  
56 Beskrivningen återfinns även i Xis tal Take a Long-term Perspective and Work Together for New Progress in 
China-US Cooperation (18 februari 2012), Working Together Toward a Better Future for Asia and the World (7 
april 2013) m.fl.  
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således egna säkerheten. Men som det snart visar sig sträcker sig denna inbjudan 
enbart till en viss punkt, efter tydliga markeringar mot omvärlden att de samtidigt 
inte vare sig bör eller kan ifrågasätta kinesisk agenda och kinesiska 
angelägenheter. Exempelvis i fråga relationen mellan USA och Kina där Xi 
kommenterar ”We hope that the United States will truly honor its commitment of 
recognizing Tibet as part of China and opposing "Tibet independence", and will 
handle Tibet-related issues in a prudent and proper manner” (2012b)57. Här 
återkommer även tidigare påtalad nationalistisk ton och respekt för den 
territoriella suveräniteten, där Xi hotar med tydliga konsekvenser om Kinas 
intressen skulle inskränkas. Detta resonemang blir även tydligt genom ”History 
shows that when we properly handle each other's core and major interests, China-
US relations will grow smoothly. Otherwise, they will be in trouble” (2012b)58. 

Här gör sig återigen en tendens tydlig. Samtidigt som Xi vidtar åtgärder för att 
öppna upp för samarbete inom systemet i syfte att öka stabilitet, handel och 
säkerhet och förväntar sig att andra aktörer skall följa Xis initiativ och utslagen 
väg, så framstår Xi som helt ovillig att acceptera åtaganden eller anspråk från 
andra. Från kinesisk synvinkel förväntas Kina inte behöva förändra sin inställning 
eller anspråk, om dessa inte är fördelaktiga sett till de egna nationella intressena. 
Xi legitimerar eget anspråk med att vara den den största ekonomin i världen, och 
ser då oförstående till att andra länder eller regioner skulle motsätta sig den 
kinesiska agendan, både ur en liberal förståelse som åsyftar de institutionella 
fördelar som ett samarbete med Kina kan medföra, samt ur en realistisk förståelse 
för att ingen vill utmana världens största ekonomi. Således poängterar Xi tydligt 
att USA inte bör ifrågasätta Kinas agerande, och varnar för vad som i så fall skulle 
kunna hända. Ett realistiskt antagande är dock att, med hänsyn till Kinas och 
USAs fortsatta stora ekonomiska utbyte och Kinas önskan om att motverka social 
oro och instabilitet i världen, att risken för en verklig konflikt de två länderna 
emellan är liten. 

4.2.3 Kausala övertygelser 

2014 initierade Xi en vision för en gemensam, övergripande styrning som svar på 
de utmaningar som Asien står inför idag i syfte att garantera säkerheten för både 
enskilda länder och hela Asien. Central är den liberala grundförståelse som utgår 
ifrån att stabilitet och säkerhet följer utökad dialog och samarbete. I visionen 
föreslog Xi att militärallianser skulle motverkas i Asien, och att CICA59 och Kina 

                                                                                                                                                   
 
57 Beskrivningen återfinns även i Xis tal Speech at the State Great Hural of Mongolia (22 oktober 2014), Making 
Unremitting Efforts for a New Model of Major-Country Relationship Between China and the United States (7 
juni 2016) m.fl. 
58 Vid tiden för författandet av denna uppsats pågår just nu en maktkamp mellan blivande president Donald 
Trump och Xi Jinping, där Trump vid ett rad tillfällen har utmanat det kinesiska ledarskapet med att ifrågasätta 
de kinesiska principerna ”Peaceful Reuinification” och ”One Country, two systems” (Tisdall 2012). 
59 CICA, Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia, hålls vartannat år för att 
diskutera stabilitet i Asien. Under 2014-16 innehade Xi Jinping ordförandeskapet för konferensen (CICA 2014).  



 

 24 

borde ges en ledande roller i den asiatiska säkerhetspolitiken. Vidare framfördes 
att det kinesiska ledarskapet även skulle omfatta den ekonomiska sfären, genom 
byggandet av ett ”economic belt” längs med den ursprungliga Sidenvägen (genom 
Centralasien), en maritim Sidenväg (genom det Sydkinesiska havet) samt en 
asiatiska infrastrukturbank60 (Wuthnow, 2014). På detta sätt menar Xi att ”Asia, 
with its long-standing capacity for adjusting to change, should ride on the waves 
of the times and make changes in Asia and global development reinforce and 
benefit each other” (2013c)61. Central är bilden av ett enat Asien som uppmanas 
till förening för att säkra egna asiatiska intressen, gentemot aktörer som enbart vill 
tillförskansa sig egna intressen genom att nyttja en orättvis maktbalans. Tydligt 
blir detta genom “it is for the people of Asia to run the affairs of Asia, solve the 
problems of Asia and uphold the security of Asia” (CICA 2014)62. Här skapar Xi 
ett tydligt vi och dem. 

Resonemanget går att förstå som ett sätt att motsätta sig rådande syn på 
säkerhet som finns i väst, vilket kopplar an till tidigare kritik gällande 
västerländska värden som inte anses vara förankrade i kinesisk kultur. Genom att 
motsätta sig rådande bild kopplar Xi återigen an till resonemang som stödjer 
respekt för kulturell integritet, med respekt för varje lands kulturella värden och 
rätt att själv välja styrelseskick. Att Xi, och därmed hela Asien, illustrerar för 
länder i väst att Asien är enat och stabilt, innebär att Xi kan påverka det 
ojämställda maktförhållande som sedan Opiumkriget framställs ha präglat Kina. 
Genom att påverka dessa strukturer får den asiatiska enigheten per definition mer 
makt i det internationella systemet, vilket kommer öka egna säkerheten.  

Vidare är det även mjöligt att utläsa säkerhetskonceptet som ett sätt för Xi att 
markera mot den yttre aktören, USA, att landets militärallianser i Asien inte 
längre är önskvärda, och således även ett sätt att markera för Asien, att dessa 
länder istället borde alliera sig med Kina. Att Kina får en allt mer inflytelserik 
position i Asien bör ses som att Kina utökar egen relativ säkerhet, då incitamenten 
för länder i närområdet att skapa en fiende i Kina minskar ju mer inflytelserik 
Kina blir. Om Kina dessutom kan ersätta USA, markerar det en hållning gentemot 
hela det internationella systemet, där Kinas makt per automatik ökar. Detta är en 
särskilt intressant iakttagelse då både Hu och Xi under de senaste åren närmat sig 
USA i retoriken, och sagt att det åligger dem båda att ta ansvar i det 
internationella systemet och en uppmuntran till ökat samarbete dem emellan.  

En mer sannolik tolkning är därför den liberala utgångspunkt där det asiatiska 
säkerhetskonceptet används som ett sätt att markera för Asien att Kina nu blivit 
den ansvarstagande aktören som landet länge framställt sig att vara. Denna teori 
stöds av uttalanden som ”China must work more vigorously to advance 

                                                                                                                                                   
 
60 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) öppnade 16 januari 2016.  
61 Beskrivningen återfinns även i Deepen Reform and Opening up and Work Together for a Better Asia Pacific 
(9 oktober 2013), Give Full Play to the Leading Role of the Asia-Pacific Maintain and Advance an Open World 
Economy (8 oktober 2013) m.fl.  
62 Beskriven återfinns även i Xis tal Working Together Toward a Better Future for Asia and the World (7 april 
2013), Promote Friendship Between Our People and Work Together to Build a Bright Future (8 september 
2013), Deepen Reform and Opening up and Work Together for a Better Asia Pacific (9 oktober 2013) m.fl.  
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connectivity” med länderna i ASEAN (2012c)63. Möjligen är detta ett sätt för 
Kina att nå bortom skiljelinjen mellan att vara ett utvecklat land och ett 
utvecklingsland och det ansvar som detta implicerar. Idag framställer Kina sig 
som ett ansvarstagande land, vilket likt tidigare diskuterat möjliggör ett 
säkerställande av nationella intressen i omvärlden. Genom att på detta sätt 
uttrycka att Kina är en stabil partner i Asien, och påvisa de institutionella fördelar 
som följer ett samarbete, kan Kina utöka sina regionala nätverk, ur vilka Kina kan 
verka och på detta sätt öka möjligheterna till att säkra egna intressen. Vidare 
förväntas ett gemensamt säkerhetsarbete även skapa stabilitet i regionen, enligt de 
liberala premisser som utgår ifrån att interdependens och samarbete skapar 
incitament för att upprätthålla regional stabilitet. Ett närmande ses också som 
fördelaktigt då Kina har en rad ekonomiska och territoriella intressen i regionen. 
Att bygga upp detta regionala nätverk ses om fördelaktigt både för ökad handel i 
regionen, samt ”enhance regional competitiveness” (2012c)64. Genom att 
stabilisera läget i Asien kan Xi säkra dessa intressen genom samordning och 
samverkan. Genom att arbeta inom systemet för att undvika konflikt har Kina 
möjlighet att både säkra egna intressen samt en säkrare regional situation. Även 
behovet av att bygga samarbeten efter ”mutual respect and mutual benefit [that] 
fully captures the features and requirements under the new circumstances” 
(2012b) skulle ge stöd för detta argument. Detta resonemang skulle stödja en teori 
att Xi öppnat upp för ett närmande av status quo. 

                                                                                                                                                   
 
63 Beskrivningen återfinns även i Xis tal Forging a Strong Partnership to Enhance Prosperity of Asia (7 
november 2015).  
64 Beskrivningen återfinns även i Xis tal Deepen Reform and Opening up and Work Together for a Better Asia 
Pacific (9 oktober 2013), Give Full Play to the Leading Role of the Asia-Pacific Maintain and Advance an Open 
World Economy (8 oktober 2013) m.fl 
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5 Slutsats  

 
I denna studie har Hu Jintaos och Xi Jinpings syn på säkerhet analyserats efter 
granskning av officiella tal från tidsperioden 2009-2016. Respektive syn på 
säkerhet är starkt präglad av aktuell tidsperiod och utveckling i såväl omvärlden 
samt egna landet. Gemensamt är en statscentrerad syn där säkerhet anses beredas 
genom staten och partiet, åt det kinesiska folket. Historiskt har den kinesiska 
säkerheten varit starkt präglad av en realistisk syn, med den suveräna staten i 
fokus och militär makt som beredare av säkerheten. Central i denna idealbild är 
det stabila samhället, vilken kännetecknas genom frånvaro av territoriella och 
sociala hot. Här framställs hegemoni och ojämn maktpolitik som de största hoten 
mot den egna säkerheten, då en obalanserad maktfördelning kan underminera 
suveräniteten och den territoriella integriteten. Denna förståelse återkommer 
fortfarande i de policys som varit centrala under respektive administration, Hus 
fredliga utveckling under och Xis kinesiska dröm.  

Idémässigt återfinns både realistiska och liberala idéer om säkerhet i 
respektive tal. De realistiska idéerna är i synnerhet kopplade till territoriell och 
kulturell suveränitet, samt avsaknad av hegemoni och ojämställda 
maktförhållanden. De liberala idéerna är istället särskilt kopplade till jämställdhet 
och samarbete. Skiljelinjen mellan de båda säkerhetssynerna kontextualiseras 
genom den grundläggande önskan som präglat Kina sedan Opiumkriget, drömmen 
om Kinas renässans. Denna drivkraft att utveckla Kina så att landet når fullständig 
ekonomisk och samhällelig utveckling delas av både Hu och Xi, men tar sig olika 
i uttryck. De tillvägagångssätt som respektive president valt är följaktligen också 
det som skiljer sig vid beaktandet av olikheter i säkerhetssynen.  

Hus syn på säkerhet är i hög grad präglad av Dengs utrikespolitiska 
säkerhetsstrategi, med ett realistiskt fokus på stabilitet och att bygga upp Kina 
inifrån, innan Kina önskar göra internationella anspråk. Tillvägagångssättet är 
följaktligen mer försiktigt, vilket legitimeras av synen på Kina som ett 
utvecklingsland i det internationella systemet. Med denna säkerhetssyn kunde Hu 
i sin tur både legitimera en orubbad strävan efter att säkra egna nationella 
intressen, samt avfärda potentiell internationell kritik och yrka för att Kina 
behövde utvecklas innan landet skulle kunna agera utifrån annat än förväntat av 
ett utvecklingsland. Således behövde Kina inte ta något ansvar eller intresse 
internationellt, givet att eventuellt hot inte direkt påverkade Kinas stabilitet. En 
ren konsekvens av denna säkerhetssyn var att Kinas ekonomi kunde utvecklas 
exceptionellt under dessa år. Visserligen fanns ingen hållbar säkerhet med i denna 
utveckling, och många av de miljöhot och social instabilitet som Kina utmanas av 
idag är orsakad av densamma. Internationellt begränsade denna förståelse av 
säkerhet Kinas möjligheter att agera internationellt, samt dess möjligheter att 
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säkra eventuella internationella anspråk. Frågan som här aktualiseras är huruvida 
Kina var redo att axla ett ansvar likt detta under Hus tidiga år. Likt poängterat 
ansåg sig Hu, mot slutet av sitt presidentskap, inte vara lika begränsad av Dengs 
strategi, och började tala om Kina som beredare av internationellt ansvar och att 
globala samarbeten måste förstärkas i världen.  

Xi framför redan från början en revisionistisk retorik vad gäller Kinas roll i det 
internationella systemet. Med världens största ekonomi, anser Xi att Kinas roll 
måste omvärderas och ges högre prioritet och anser sig därmed legitimerad att 
agera därefter. Tidigare litteratur och genomförd analys påvisar att en rad 
anledningar framställs ha möjliggjort detta skifte i retoriken. Kinas ekonomiska 
möjligheter, Xis persona och önskan om att utöka både sin och Kinas makt, 
strategiska förändringar i det högsta kinesiska ledarskapet, samt timing är några 
av dessa. En rimlig tolkning är att det är en kombination av samtliga. Som en 
självutnämnd internationell ansvarstagare av säkerhet kan Kina nu legitimera ett 
internationellt agerande som samtidigt säkrar Kinas egna nationella intressen. 
Detta leder i sin tur att Kinas egen makt ökar, vilket ger Kina internationella 
fördelar och ökad egen säkerhet. Mycket fokus i Xis syn på säkerhet handlar om 
att öka säkerheten i närområdet, och samtidigt säkra egna intressen. Här talar blir 
en tendens tydlig, där Xi närmar sig en tolkning som talar för status quo och de 
fördelar som medföljer att arbeta gemensamt inom det internationella systemet. 
Genom att Xi öppnar upp för ett närmande av status quo finns både egna 
incitament för att öppna upp för institutionella fördelar, samt andras incitament 
genom att Kina i teorin pressas att anpassa sig till internationella 
överenskommelser och rätta sig efter eventuell internationell kritik för att framstå 
som den ansvarstagande aktör vi försöker påvisa. Detta begränsar Kina vid 
exempelvis territoriella konflikter i närområdet när berörda anspråk överlappar. I 
praktiken präglas denna samarbetsvilja dock av en realistisk underton, vilken 
premierar egen säkerhet och fortsätter använda en strikt tolkning av egen 
suveränitet och hot mot denna. I teorin går Xis retorik att tolka som en önskan att 
agera inom status quo, men vid närmare granskning förefaller Xi vara primärt 
intresserad av jämställdheten och rättvisan i det internationella systemet, ovillig 
att acceptera åtaganden och normer vilka skulle begränsa eller inte vara 
fördelaktigt gentemot de egna nationella intressena. Här finns det alltså ett glapp 
mellan den globala visionen och hur Kina agerar i praktiken som stödjer att den 
realistiska säkerhetssyn som historiskt präglat Kina fortfarande är högst central 
även idag.  
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5.1 Förslag till vidare forskning  

I uppsatsen har Hu och Xi förståelse av säkerhet diskuterats utifrån västerländska 
teorier om säkerhet, då den litteratur och terminologi som är utvecklad från 
kinesiska akademiker fortfarande är begränsad (Wang 2010:6f). Detta kan 
resultera i att den bild som presenterats missat viktiga aspekter ifrån den kinesiska 
kulturen, och därmed presentera en missvisande eller ofullständig bild av 
säkerhet. Det vore intressant att i nästa steg, i större utsträckning inkorporera eller 
utgå ifrån teorier publicerade av kinesiska akademiker för att ge en mer 
heltäckande bild av kinesisk säkerhet. Den litteratur som finns poängterar att 
uppfattningen om vad som räknas som icke-traditionella säkerhetshot inte är 
entydig (Li & Yu, 2016:16). Det hade därför varit intressant att på medborgarnivå 
undersöka hur medborgare eller tjänstemän i olika provinser uppfattar säkerhet, 
och jämföra denna bild med det kommunistpartiets syn på säkerhet. 

Vid tiden av författandet av uppsatsen står världen inför stora förändringar. I 
USA kommer inom kort Donald Trump ta över rollen som president. Ett 
maktskifte som skall ses i ljuset av att Trump och Putin närmat sig varandra under 
valrörelsen, vilket också Putin och Xi har gjort under de senaste åren. Här kan 
potentiellt en maktkamp föranledas gällande vem som egentligen är mest allierad 
med Ryssland, i synnerhet i tider där Kinas och USAs relationer är mer kyliga än 
på länge. I Europa förväntas också stora politiska förändringar ske genom Brexit 
och avgörande val i flera av Eus största länder vilket kommer att prägla Eus roll 
framöver. Ett Europa som redan präglas av flyktingkris, höga statsskulder, hög 
arbetslöshet och nationalistiska vindar. Även i Kinas närområde förväntas 
politiska spänningar intensifieras under nästa år med förväntade upptrappningar 
av protester i Hong Kong i samband med det stundande valet av regionens 
chefsminister. Samtidigt står Kina inrikes för flera pressande frågor som 
vattenbrist, miljöföroreningar, bristande sociala och mänskliga rättigheter etc., i 
nästa år borde Xis efterträdare väljas ut och skolas in och en rad medlemmar i 
politbyrån kommer att ersättas på grund av hög ålder. Den senaste debatten har 
dock varit fokuserad på huruvida Xi kommer att försöka sitta kvar utöver de 10 år 
han har rätt att sitta som president. 

Av framförda anledningar så är det nu mer aktuellt än någonsin att studera den 
kinesiska politiken och Xi som en del av världspolitiken, i synnerhet som Xi 
försöker närma sig omvärlden och världens massmedia håller ett mer vakande öga 
på Kina. I dagens läge är det visserligen svår att dra slutsatser om vad 2017 
kommer att föra med sig, men en sak är säker - det är en spännande tid att följa 
Kina just nu.  
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