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Abstract 

This study examines why a trade dispute between the United States (US) and 

China has developed after the US decision to impose steel and aluminum tariffs in 

March 2018. The study was conducted from a realistic point of view with the 

purpose to put the trade dispute in a broader context of the realistic theories. The 

study concludes that the theory of economic nationalism and protectionism, by its 

own, can explain why the trade dispute has occurred but the realistic perspective 

offers a deeper and broader understanding to the dispute. Starting with the 

extraordinary development of China since the 1980s, the study, by using the 

realistic theory of Thucydides trap, shows a China that hungers for more respect, 

more influence over others and who sees itself as more important in the world of 

politics. The US, put in the same theory, is challenged by China and fears this 

development as they are questioned as a sovereign global super power, a throne 

they have had since the fall of the Soviet Union. This fear makes them determined 

to defend status quo. In the light of this perspective the trade dispute can be 

explained as a tool used by the US to brake or slow down China´s progress 

towards an economic superpower. 
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1. Bakgrund 

1.1. Inledning 

Världen har sedan Sovjetunionens kollaps upplevt en lång period av unipolär 

världsordning med USA som enda supermakt. Idag håller denna världsordning på 

att förändras, i vissa fall har detta redan skett. Världen går mot en bipolär eller 

rent av multipolär världsordning där USA utmanas av framför allt Kina och 

Ryssland. En unipolär världsordning är egentligen ingen stabil värld varvid det är 

naturligt att världsordningen förr eller senare söker jämvikt.
1
 Men lika naturligt 

som det är att söka jämvikt då obalans råder är det naturligt att den eller de som 

utmanas reagerar och tar till medel för att bibehålla status quo.
2
 Härvid synes en 

konfrontation på ett eller annat sätt vara oundvikligt om Ryssland och Kina 

fortsätter framåt i sina strävanden efter global inflytelse och makt. Den senaste 

tidens allt hårdare klimat mellan USA och Kina vad gäller handelsavtal och tullar 

är ett utmärkt exempel på denna utveckling.  

       Problemet är välkänt och etablerat sedan antikens dagar, då Thucydides 

satte det på pränt under de Peloponnesiska kriget mellan Aten och Sparta. Han 

menade att en stat med stormaktsaspirationer oundvikligen kommer att komma på 

kollisionskurs med den existerande makten i sin strävan efter mer inflytande och 

makt. Den befintliga makten kommer således vidta åtgärder för att bibehålla sin 

makt. Krig dem emellan är därför en naturlig utväg. Denna teori benämns i 

moderna dagar som Thucydides fälla.
3
  

Med detta i åtanke synes utvecklingen mellan framförallt Kina och USA 

som synnerligen intressant. Denna studie avser därför utifrån ett realistiskt 

perspektiv, med fokus på den handelstvist som uppstått länderna mellan efter 

USAs beslut att införa förhöjda tullar på stål och aluminium,
4
 sätta händelserna i 

ett sammanhang för att förklara varför tvisten uppstått. 

 

 

 

                                                 
1
 Hall, Matin, Realism, sid 42 f, i Gustavsson, Jakob & Jonas Tallberg (red.), Internationella relationer, 

2009. 
2
 Allison, Graham, Destined for war, 2017, sid XV f, 39 f. 

3
 Ibid, XIV ff. 

4
 SvD näringsliv, Tullbråket mellan USA och Kina trappas upp, https://www.svd.se/usa-trappar-upp-mot-

kina, hämtad 20180426 

https://www.svd.se/usa-trappar-upp-mot-kina
https://www.svd.se/usa-trappar-upp-mot-kina
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1.2. Syfte och motiv 

Syftet med studien är att sätta handelskonflikten i en vidare kontext utifrån 

realismens teorier om makt och relationer stater emellan.  

Motivet är att bidra till forskningen om handelstvisten eftersom det inte finns 

särskilt mycket sådan gjord, detta på grund av tvistens aktualitet. För den oinvigde 

kan utspelet från USA upplevas som en isolerad företeelse. Genom att förstå de 

bakomliggande drivkrafter som finns vill denna studie förklara den utveckling 

som skett. Studien ämnar finna stöd för agerandet i den realistiska teorin för att på 

så sätt medvetandegöra den isolerade händelsen i ett större perspektiv.  

 

1.3. Forskningsfrågor 

Studiens frågeställning lyder: 

 

Varför har en handelstvist mellan USA och Kina uppstått? 

 

 

Studien kommer även att söka bevis i teorin för följande hypotes: 

 

Handelskrig mellan USA och Kina är en naturlig utveckling då Kina utmanar 

USA som ekonomisk supermakt. 

 

1.4. Avgränsningar 

Det finns flera perspektiv inom forskningen av internationella relationer och 

politik. Studien har valt ett av dem, realism, för att åskådliggöra den dynamik 

samt de mekanismer som kan ligga till grund för USA:s beslut om införande av 

tullar och skatter på kinesiska varor. Andra perspektiv inom forskningen av 

Internationella relationer (IR) har studien valt att avgränsa sig mot med hänsyn till 

tiden som funnits till förfogande samt storleken på arbetet som sådant. 

Ryssland avgränsas i detta arbete även om de på många sätt påverkar 

världspolitiken som sådan. Men här anses det ej nödvändigt att de medverkar som 

aktör för att förklara den handelstvist som uppstått mellan USA och Kina samt 

vilka mekanismer som kan finnas bakom. 

Inrikespolitisk hänsyn hade varit väldigt intressant att analysera då den 

naturligtvis spelar in på de beslut och åtgärder som vidtagits. Men med hänsyn till 

studiens begränsade tid och omfång har dessa avgränsats. 
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Studien kommer även att begränsa sig till att enbart förklara handelstvisten 

utifrån ett ekonomiskt nationalistiskt förhållningssätt när det kommer till 

internationell politisk ekonomi (IPE). Detta då denna teori inom IPE anses ha 

bäring mot det realistiska perspektivet. Motsvarigheten inom IPE utifrån ett 

liberalistiskt perspektiv heter just liberalism och är den mest dominerande teorin 

inom IPE i relation till handel sedan efterkrigstiden.
5
 Det kan tyckas märkligt att 

denna teori då avgränsas men här har författaren resonerat kring att det sätt som 

framför allt USA verkar på ej kan förklaras med liberalism men dock med 

ekonomisk nationalism. 

Slutligen är det onekligen så att fallet som sådant är så aktuellt att studien 

omöjligtvis kan se den fulla vidden av vad som utspelar sig just nu. För att kunna 

göra tvisten hanterbar avgränsas den i tid från då den uppkom fram till den 1 maj 

2018.  

1.5. Centrala begrepp och förkortningar 

Bipolär- Maktfördelningen i det internationella systemet karaktäriseras av två 

konkurrerande makter.
6
 

BRICS- Förkortning för det organiserade samarbetet mellan Brasilien, Ryssland, 

Indien, (C)Kina och Sydafrika.
7
 

GATT-General Agreement on Tariffs and Trade, avtal som skapades efter andra 

världskriget för att främja frihandel och motverka protektionism.
8
 

Hegemoni- förmågan att utöva kontroll över andra stater i ett system.
9
 

IPE- Internationell politisk ekonomi. Sambandet mellan ekonomi och politik inom 

internationella relationer.
10

 

IR-Internationella relationer.
11

 

Multipolär- Maktfördelningen i det internationella systemet karaktäriseras av tre 

eller flera konkurrerande makter.
12

  

PPP- Köpkraftsjustering. Kan användas vid beräkning av BNP för att mer rättvist 

jämföra olika länders välstånd. Tar hänsyn till prisnivå och köpkraft i respektive 

land vid beräkning av BNP.
13

 

                                                 
5
 Bengtsson, Rikard, Internationell politisk ekonomi, sid 283 f, 295, i Gustavsson, Jakob & Jonas Tallberg 

(red.), Internationella relationer, 2009. 
6
 Hall, Matin, Realism, sid 42 f, i Gustavsson, Jakob & Jonas Tallberg (red.), Internationella relationer, 

2009. 
7
 Allison, Graham, Destined for war, 2017, sid 23. 

8
 Bengtsson, Rikard, Internationell politisk ekonomi, sid 295, i Gustavsson, Jakob & Jonas Tallberg 

(red.), Internationella relationer, 2009. 
9
 Hall, Matin, Realism, sid 42 f, i Gustavsson, Jakob & Jonas Tallberg (red.), Internationella relationer, 

2009. 
10

 Bengtsson, Rikard, Internationell politisk ekonomi, sid 281, i Gustavsson, Jakob & Jonas Tallberg 

(red.), Internationella relationer, 2009. 
11

 Gustavsson, Jakob & Jonas Tallberg (red.) 2009, Internationella relationer, sid 16. 
12

 Hall, Matin, Realism, sid 42 f, i Gustavsson, Jakob & Jonas Tallberg (red.), Internationella relationer, 

2009. 
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Protektionism- motsats till frihandel, handelspolitik som genom tullar och andra 

handelshinder försöker skydda det inhemska näringslivet från konkurrens 

utifrån.
14

 

Unipolär- Maktfördelningen i det internationella systemet karaktäriseras av en 

dominerande makt.
15

 

WTO- World Trade Organisation, Världshandelsorganisationen. Internationell 

organisation skapad med syfte att övervaka internationell handel.
16

 

 

                                                                                                                                                         
13

 BNP per invånare i PPP-dollar, https://www.globalis.se/Statistik/BNP-per-invaanare-i-PPP, hämtat 

2018-05-08 
14

 Bengtsson, Rikard, Internationell politisk ekonomi, sid 284, i Gustavsson, Jakob & Jonas Tallberg 

(red.), Internationella relationer, 2009. 
15

 Hall, Matin, Realism, sid 42 f, i Gustavsson, Jakob & Jonas Tallberg (red.), Internationella relationer, 

2009. 
16

 Bengtsson, Rikard, Internationell politisk ekonomi, sid 245, 295, i Gustavsson, Jakob & Jonas Tallberg 

(red.), Internationella relationer, 2009. 

https://www.globalis.se/Statistik/BNP-per-invaanare-i-PPP
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2. Metod 

2.1. Typ av frågeställning 

Frågeställningen visar på en förklarande studie av teorikonsumerande karaktär så 

som beskrivs i Metodpraktikan.
17

 En företeelse har observerats i vår omvärld, en 

handelstvist mellan USA och Kina, som studien nu vill söka förklaring till i den 

existerande teorin. Studien kommer att behandla problemet utifrån ett realistiskt 

perspektiv. Detta är ett av flera perspektiv på hur interaktion mellan stater 

fungerar inom forskningen av internationella relationer och internationell politik 

och erbjuder en mångfald av teorier att utgå från vid ett vetenskapligt arbete. 

2.2. Val av metod 

 

Studien kommer att genomföras som en enstaka fallstudie belyst med hjälp av ett 

realistiskt perspektiv. Metoden är teorikonsumerande med inriktningen att 

förklara varför tvisten uppstått. Det hade varit möjligt att göra studien som en 

teoriprövande
18

  analys där realismen som teori prövats mot fallet men här anser 

författaren att det finns för lite vetenskapligt material avseende fallet för att denna 

prövning skulle kunna anses fullgod. Det hade även varit möjligt att genomföra 

studien med såväl realistiskt som liberalistiskt perspektiv men härvid är tiden och 

storleken på arbetet för knapp. Därför genomförs studien utifrån ett perspektiv 

men med flera teorier inom detta perspektiv. Därmed hoppas författaren att de 

olika teorierna korsbefruktar
19

  varandra och gör studien mer heltäckande. 

Ordvalet perspektiv är medvetet med hänvisning till Metodhandbokens 

uppdelning i perspektiv, teori och hypotes
20

. Anledningen till detta är för att 

studien ämnar sätta världens nationer och deras internationella relationer i en 

kontext med riktning mot realism. Detta synsätt på hur internationella relationer 

fungerar är så vedertaget att författaren anser det vara ett perspektiv snarare än en 

teori. 

Ett samhälleligt uppkommet problem har observerats, ökad spänning 

mellan USA och Kina i form av en handelskonflikt. Denna observation kommer 

                                                 
17

 Esaiasson, Peter et al, Metodpraktikan, 2017, sid 36 ff 
18

 Ibid, sid 43. 
19

 Ibid, sid 33. 
20

 Ibid, sid 39 f. 
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att knytas kring ett antal teorier och forskning för att förklara uppkomsten av 

handelskonflikten. Därmed bör studien kunna kopplas till både samhällsdebatt 

och inomvetenskap vilket borgar för en bra analys.
21

  

Studien kommer att nyttja den befintliga empirin för att problematisera 

handelstvisten samt den utveckling och ambition Kina står för. I handelstvistens 

fall innebär det rapportering från media, tidningsartiklar, expertutlåtanden och 

analyser från politiskt kunniga. För Kinas del nyttjas det forskningsunderlag 

Graham Allison använder i sin bok Destined for war. Studien avser förstå och 

förklara den teori som finns inom det realistiska perspektivet med bäring mot 

internationella relationer och makt för att erhålla ett underlag som kan förklara 

såväl frågeställning som hypotes. Studien kommer härvid att nyttja sig av en 

kvalitativ textanalys
22

 för att förstå och analysera såväl de teoribärande delarna 

samt den empiriska delen om kinas utveckling och ambition.  

 

Upplägg av det fortsatta arbetet: 

I kapitel 3 redogör och förklarar studien de teoribärande delarna avseende det 

realistiska perspektivet, Thucydides fälla och ekonomisk nationalism. 

I kapitel 4 och 5 redovisas studiens resultat av inhämtat material avseende 

handelstvisten mellan USA och Kina samt Kinas ambition och utveckling. 

I kapitel 6 analyseras resultaten med stöd av den inhämtade teorin. För att 

underlätta denna analys kommer studien lyfta ut centrala begrepp inom respektive 

teori för att sedan söka efter indikatorer i resultatet som pekar på dessa begrepp. 

Detta kan liknas vid en operationalisering
23

, men utan att förenkla någon teori. 

Genom att nyttja teorin i sitt grundutförande eftersträvas en god 

begreppsvaliditet.
24

  

I kapitel 7 diskuteras resultatet av analysen så att adekvata slutsatser kan dras. 

Härvid kommer frågeställning och hypotes att besvaras, studien som sådan 

kritiseras samt förslag på fortsatt forskning återges.  

 

2.3. Källmaterial 

Empirin avseende handelstvisten kommer huvudsakligen att inhämtas från den 

rapportering som finns att tillgå via media utifrån vad som rapporterats om fallet. 

Här kommer det, enligt Metodpraktikan
25

, vara viktigt med källkritik i den 

mening att man måste vara försiktig när man hämtar information från tendentiösa 

källor. Studien avser nyttja svensk media så långt det går för att minska denna 

                                                 
21

 Esaiasson, Peter et al, Metodpraktikan, 2017, sid 32. 
22

 Ibid, sid 211 ff. 
23

 Ibid, sid 56, 59. 
24

 Ibid, sid 58 ff. 
25

 Ibid, sid 294 ff. 
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risk. Härvid följs de riktlinjer som beskrivs i Metodpraktikan enligt minnesregeln 

Ädel-OST.
26

 Främst eftersöks oberoende, neutrala och samtida källor.  

Graham Allisons Destined for war
27

 nyttjas för att förklara teorin kring 

Thucydides fälla. Samma bok nyttjas i empirin för att visa på den ekonomiska 

utveckling och ambition Kina haft de senaste decennierna. Studien använder här 

delar av Allisons forskning rörande Kina då författaren anser att den forskning 

han bedrivit i denna bok är nära besläktad med denna studie varvid en god 

inomvetenskaplig anknytning kan nås.  

För att förklara det realistiska perspektivet nyttjas Martin Halls förklaring i 

antologin Internationella relationer
28

. Hall summerar här ihop kärnan i vad 

realism är vilket studien kan nyttja för att på ett enkelt och informativt sätt 

sammanfatta det realistiska perspektivet.  

Studien använder samma bok för att konkretisera ekonomisk nationalism, 

dock med en annan författare, Rikard Bengtsson.
29

  

Studien kommer vid behov stärka dessa sammanfattningar genom att studera 

orginalförfattarna för att säkerställa att studien förstår teorierna på rätt sätt. 

 

2.4. Tidigare forskning 

Studien har inte kommit över något material som visar på att det forskats om 

denna handelstvist tidigare. Däremot bör Graham Allisons verk Destined for war 

nämnas. Boken avhandlar teorin om Thucydides fälla och i den sätter han in USA 

och Kina i teorin vilket är detsamma som denna studie avser göra. Allison visar i 

boken hur ofta en dominerande och en aspirerande makt har drivits mot krig trots 

försök att undvika dem, samt vad USA och Kina bör göra för att undvika ett krig 

dem emellan. Den forskning som Allison gör om Kina passar för denna studies 

syfte varvid studien kommer ta delar av denna forskning för att skaffa underlag 

till sin empiri om Kina. Allison visar också i sin forskning på att just handelskrig 

kan leda till storskaliga krig varvid studiens undersökning om handelstvisten 

känns än mer relevant. 

 

  

                                                 
26

 Esaiasson, Peter et al, Metodpraktikan, 2017, sid 288 ff. 
27

 Allison, Graham, Destined for war, 2017 
28

 Hall, Matin, Realism, i Gustavsson, Jakob & Jonas Tallberg (red.), Internationella relationer, 2009. 
29

 Bengtsson, Rikard, Internationell politisk ekonomi, i Gustavsson, Jakob & Jonas Tallberg (red.), 

Internationella relationer, 2009. 
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3. Teori 

3.1. Realism 

 

Realism är ett teoretiskt perspektiv som länge dominerat studier och forskning 

kring IR
30

. Inom realismen är makt det centrala när man skall försöka förstå 

internationell politik. De aktörer som innehar mest makt är världens stater. Därför 

är det förhållandet mellan stater och makt som är mest gångbart när man skall 

försöka förklara varför politik och relationer mellan stater ser ut som de gör. 

Realismen anser att den arena där stater interagerar med varandra är anarkisk, det 

finns ingen internationell överhet som verkar som auktoritet. Det är utifrån detta 

tillstånd som realismen försöker finna förklaringar och konsekvenser av hur stater, 

med olika maktmedel, påverkar varandra. Realismen anser inte att kultur, 

ekonomi eller ideologi påverkar staterna i det anarkiska systemet vilket man 

därför bortser från i sina förklaringar.
 31

 

Inom realismen finns det tre centrala begrepp som är viktiga att beakta när 

man studerar konsekvenserna av den internationella anarkin och staternas strävan 

efter säkerhet.
32

 Dessa är säkerhetsdilemmat, maktbalansen och polariteten. 

Säkerhetsdilemmat innebär att eftersom alla stater agerar gentemot varandra i 

ett anarkiskt internationellt system så kan de ej lita på någon annan än sig själv i 

händelse av krig. Därför bör de skydda sig själv med militär makt. Genom att 

skaffa dessa militära medel och öka sin säkerhet kommer emellertid deras grannar 

känna sig hotade och tvingas öka sin säkerhet. Detta skapar en upprustningsspiral 

som ej kan undvikas då länder inte kan lita på varandra fullt ut. Dilemmat ligger i 

att varje gång en stat ökar sin säkerhet minskar den samtidigt andras, individuell 

säkerhet leder till kollektiv osäkerhet.
33

 

För att inte säkerhetsdilemmat skall leda till ständigt krig måste staterna, 

medvetet eller omedvetet, skapa en maktbalans. Denna maktbalans uppnås när 

staterna har likvärdiga militära resurser. När denna är uppnådd kommer det vara 

alldeles för kostsamt för staterna att kriga med varandra varför de istället bevakar 

varandra. Maktbalans är oftast inte en medveten politik utan en följd av att de 

starka jämnar ut varandra och de svaga slås ut eller är utan betydelse.
34

 

                                                 
30

 Hall, Matin, Realism, sid 35, i Gustavsson, Jakob & Jonas Tallberg (red.), Internationella relationer, 

2009. 
31

 Ibid, sid 35. 
32

 Ibid, sid 39ff. 
33

 Ibid, sid 39 f. 
34

 Ibid, sid 40. 
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Inom realismen är det stormakterna och deras antal som formar och avgör hur 

den internationella politiken utvecklar sig. Centralt för denna uppfattning är 

polaritet. Polariteten inom det internationella systemet avgör hur robust det är och 

har en avgörande betydelse för om fred kan upprätthållas eller ej. De viktigaste 

formerna av polaritet är bipolaritet och multipolaritet varvid realismen anser 

bipolaritet vara den mest stabila formen. Historiskt sett är multipolära system 

vanligast.
35

 Inom realismen anses unipolaritet, att det bara finns en enda stormakt, 

som farligt och instabilt. Därför kommer den efter hand ersättas med bi- eller 

multipolaritet.
36

 

Eftersom realismen är väldigt skeptisk till möjligheterna för internationellt 

samarbete har realisterna behövt hitta en teori för att förklara de samarbeten som 

framför allt uppstått efter andra världskriget
37

 mellan västvärldens kapitalistiska 

stater. Denna teori benämns hegemonisk stabilitet. Teorin gör gällande att en 

stormakt kan gå in som garant för mindre stater i utbyte mot att de allierar sig med 

stormakten som därmed stärker sin position gentemot en annan stormakt. Detta 

lägger därmed grunden för ett internationellt samarbete staterna emellan. Exempel 

på teorin är kalla kriget där världen ansågs bipolär i alla avseenden förutom 

ekonomiskt. I och med den ekonomiska unipoläriteten kunde USA skaffa 

allierade genom att skapa ett ekonomiskt samarbete samt gå in som ekonomisk 

garant för de stater som anslöt sig till deras sida under ställningskriget med 

Sovjetunionen.  

Realismen anser inte att det internationella systemet utvecklats nämnvärt 

genom tidens gång.
38

 Det är samma problematik idag som för tusentals år sedan 

med suveränitet, intressehävdande, säkerhetsdilemma, krig och maktbalans. Detta 

är i rak motsats till den utveckling som skett inom nationell politik. Därför anses 

tidlösheten vara en av realismens största styrkor inom IR. 

 

3.2. Thucydides fälla 

”It was the rise of Athens and the fear that this installed in Sparta that made war 

inevitable.”
39

 

Citatet, som Graham Allison använder i sin bok Destined for war för att sätta 

ord på vad Thukydides fälla egentligen handlar om, är hämtat från Thukydides 

verk History of the Peloponnesian war. Thucydides var en general och historiker 

som levde före och under kriget mellan Sparta och Aten 431 f.kr-404 f.kr. Han var 

en atensk medborgare men levde under exil vilket gjorde att han kom att resa runt 

                                                 
35

 Hall, Matin, Realism, sid 41 f, i Gustavsson, Jakob & Jonas Tallberg (red.), Internationella relationer, 

2009. 
36

 Ibid, sid 43. 
37

 Ibid, sid 42. 
38

 Ibid, sid 43. 
39

 Allison, Graham, Destined for war, 2017, sid XIV. 
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i medelhavet mitt under brinnande krig.
40

 Det som skiljer honom från många 

andra samtida historiker var att han, istället för att försöka finna en massa 

bidragande orsaker till varför kriget bröt ut snarare försökte hitta de 

grundläggande mekanismerna bakom varför kriget uppstått.
41

  

Thucydides teorier grundade sig bland annat i hans tankar om staters 

begränsade utrikespolitiska manöverutrymme samt maktens ojämna fördelning 

där den starkare makten dikterar villkoren och de svagare får rätta in sig.
 42

    

Begreppet Thucydides fälla myntades ej av Thucydides själv utan är ett 

uttryck som populariserats av Allison.
43

 De mekanismer som verkar i denna teori 

har Allison kunnat identifiera i flertalet konflikter mellan stormakt och 

aspirerande stormakt.
44

 I sin bok listar han upp sexton konflikter där Thukydides 

teori kunnat identifieras. I tolv av dessa fall har spänningarna till slut lett till krig, 

medan fyra av dem lyckats undvika det.  

För att förutsättningarna för Thucydides fälla skall uppstå mellan stater så 

måste ett antal kriterier uppfyllas.
45

 Det måste finnas en dominerande makt, en 

stormakt, supermakt eller liknande. Denna måste sedan utmanas på något sätt av 

en aspirerande stormakt. Allison kallar detta ”Ruling Power” och ”Rising 

Power”.
46

 När dessa makter sedan, på grund av rivalitet, hamnar i den ena 

meningsskiljaktigheten efter den andra uppstår det en strukturell stress dem 

emellan. I den dynamik som det leder till har Thucydides identifierat tre 

drivkrafter som tillsammans riskerar leda till krig. Dessa drivkrafter är 

intressen/anspråk, fruktan och heder. Enligt Allison och Thucydides är det en 

naturlig utveckling
47

att den aspirerande makten strävar efter mer att säga till om, 

söker mer erkänsla och respekt från sin omgivning, större handlingsutrymme och 

uppfattar sig själv som mer betydelsefull. Lika naturligt är det att den 

dominerande makten fruktar denna utveckling då man därmed utmanas och 

således tappar makt, osäkerheten höjs och man blir beslutsam att försvara status 

quo. Allison har döpt detta fenomen till ”rising power syndrome” och ”ruling 

power syndrome”.
48

  

Drivkrafterna gör att de två makterna, trots en massa försök att undvika krig, 

drivs mot kriget.
49

 Ju fler tillfällen där de båda makterna utmanar varandra, desto 

högre och hårdare blir tongångarna inrikespolitiskt hos befolkning och politiker 

på upprättelse. Till slut är det väldigt svårt för de båda makternas ledare att 

undvika kriget.  

                                                 
40

 Allison, Graham, Destined for war, 2017, sid 28. 
41

 Ibid, sid XV. 
42

 Hall, Matin, Realism, sid 35 f, i Gustavsson, Jakob & Jonas Tallberg (red.), Internationella relationer, 

2009. 
43

 Allison, Graham, Destined for war, 2017, sid 29. 
44

 Ibid, sid 41 ff, 244 ff. 
45

 Ibid, sid 39. 
46

 Ibid, sid XV f, 39. 
47

 Ibid, sid XV f, 39f. 
48

 Ibid, sid 43 f. 
49

 Ibid, sid 37, 39 f. 
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3.3. Ekonomisk nationalism 

Den teoribildning inom Internationell Politisk Ekonomi (IPE) som baseras på ett 

realistiskt perspektiv benämns ekonomisk nationalism.
50

 Den utgår från den 

realistiska synen på en internationell arena med suveräna stater som agerar i en 

internationell anarkisk miljö. Staten agerar rationellt mot det som påverkar den 

såväl säkerhetspolitiskt som maktpolitiskt. Handelspolitiskt resulterar detta i en 

protektionistisk politik som förväntas skydda den inhemska industrin och minska 

dess sårbarhet från utländsk konkurrens. I denna teoribildning anses den politiska 

makten vara överordnad marknadsförhållandena. Det finns en distinkt skillnad 

mellan internationell och nationell nivå där internationellt samarbete bara görs i 

begränsad omfattning då risken för att utnyttjas och luras av andra stater anses 

vara stor. Teorin kan sammanfattas som att det är staten som konkurrerar med 

andra stater vad avser makt och välfärd.  

Inom den internationella handeln var det just protektionistiska idéer som 

präglade klimatet länder emellan fram till senare delen av 1800-talet.
51

 Därefter 

blomstrade frihandeln under brittisk ledning fram till upprinnelsen av första 

världskriget. Under mellankrigstiden återkom protektionismen och 

misstänksamheten vilket bidrog till en världsomspännande ekonomisk depression. 

Efter andra världskriget har frihandeln dominerat den internationella handeln med 

en mer liberal och öppen frihandelspolitik, även om inte alla länder fört denna 

politik. USA har varit en stark orsak till denna frihandel i den internationella 

miljön genom iscensättandet av det allmänna tull- och handelsavtalet (GATT). 

Den liberala frihandeln har fortsatt stå stark även efter att den amerikanska 

dominansen minskat de senaste decennierna. Ett tecken på detta är skapandet av 

Världshandelsorganisationen (WTO) som bildades 1995. WTO:s växande 

medlemsantal, staters beroende av varandra, instiftande av juridiska efterlevnads- 

och regelverk inom WTO, handelssystemets ökande omfattning samt 

regionalisering inom internationell handel är utvecklingar som inom den 

ekonomiska nationalismen ses som negativa effekter av den liberalism som råder. 

Det anses att denna utveckling ökar statens sårbarhet och begränsar dess 

handlingsfrihet.
52

 

                                                 
50

 Bengtsson, Rikard, Internationell politisk ekonomi, sid 283 f, i Gustavsson, Jakob & Jonas Tallberg 

(red.), Internationella relationer, 2009. 
51

 Ibid, sid 295. 
52

 Ibid, sid 295 f. 
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4. Handelstvisten 

4.1. Inledning 

I studien benämns den uppkomna ekonomiska situationen mellan USA och Kina 

som en handelstvist. Detta trots att det inom viss media redan benämns som 

handelskrig. Huruvida det kommer att utveckla sig till ett handelskrig länderna 

emellan eller om det rent av utvecklas till ett globalt dito återstår att se.  

Definitionen av ett handelskrig är enligt Dokumera.se ”Samlingsbegrepp för 

åtgärder som syftar till att skada ett annat lands handelsförbindelser och 

därigenom sätta landet under ekonomisk press.”
53

 Bra böckers lexikon 2000 

definierar handelskrig som ”konflikter som leder till en ömsesidig upptrappning 

av handelshindren på ömse sidor”
 54

  och sätter begreppet i en vidare kontext av 

handelspolitik. Med dessa definitioner anser författaren det tydligt att ett 

handelskrig ännu ej uppstått. Även om USA ser Kina som en utmanare till sin 

egen dominans som supermakt verkar man ha svårt för att definiera Kina som en 

fiende.
55

 Men en handelstvist har uppstått länderna emellan och om den hanteras 

fel eller får fortsätta utvecklas utom kontroll riskerar den kasta in såväl USA och 

Kina som stora delar av världen i ett handelskrig. Handelskrig har historiskt sett 

varit en grogrund till storskaligt krig
56

 varvid denna studie ser tvisten som väldigt 

intressant. 

4.2. Handelstvisten 

Kina är sedan 12 december 2016 fullvärdig medlem i WTO vilket innebär att 

landet skall klassas som en marknadsekonomi. Det innebär att skyddstullarna, 

enligt Kina, måste tas bort. Detta har ifrågasatts av såväl USA som EU vilka 

menar att Kina inte alls är en marknadsekonomi. Anledningen, anser de, är det 

faktum att ”den kinesiska staten subventionerar och kontrollerar en stor del av 

produktionen av stål, cement och kemikalier.”
57

 Detta medför att dessa varor, när 

de når marknaden, utsätter den för osund konkurrens enligt EU. 

                                                 
53

 Dokumera, Handelskrig, https://www.dokumera.se/ordlista/handelskrig.html, hämtad 20180517 
54

 Bra böckers lexikon 2000, Band 10, 1996, sid 402 f. 
55

 Friederg, Aaron L., A contest for supremacy, 2011, sid 4. 
56

 Allison, Graham, Destined for war, 2017, sid 43 ff. 
57

 Sveriges Radio Nyheter (Ekot), Stor risk för handelskrig, 

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6586637, hämtad 20180426 

https://www.dokumera.se/ordlista/handelskrig.html
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6586637
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I början av mars 2018 upprättade USA med president Donald Trump i spetsen 

nya stål- och aluminiumtullar på 25 respektive 10 procent med motiveringen om 

hot mot nationens säkerhet
58

 samt för att skydda amerikansk stål- och 

aluminiumindustri.
59

 Inledningsvis inbegreps även EU och övriga världen förutom 

Kanada och Mexiko
60

 så länge dessa förhandlade fram ett nytt nordamerikanskt 

handelsavtal. Ganska snart undantogs EU, Argentina, Australien, Brasilien och 

Sydkorea från tullarna, i alla fall temporärt
61

, detta troligen i syfte att möjliggöra 

bättre handelsvillkor för USA. Därefter har Kina och USA fram och tillbaka ökat 

insatserna och hotat med ytterligare tullar på respektive lands exportvaror. Den 3 

april tillkännagav Vita Huset en 25 procentig tullkostnad på 1333 kinesiska varor 

varvid Kina redan dagen efter svarade med ett införande av tull av amerikanska 

varor i 106 olika kategorier.
62

 Därefter övervägde Trump att införa ytterligare 

tullar på bland annat jordbruksprodukter då han ansåg att Kina hade genomfört en 

orättvis vedergällning. Kina svarade med att man inte vill ha ett handelskrig men 

var beredd att ta striden till vilket pris som helst.
63

 USA har genom Trumps 

uttalanden gjort det tydligt att det är Kina som är huvudmålet för åtgärderna, där 

en anledning tros vara det amerikanska stora handelsunderskottet gentemot 

Kina.
64

 Såväl USA som Kina har klargjort att man skall ”anmäla motparten till 

Världshandelsorganisationen (WTO) för brott mot internationella 

handelsregler.”
65

 Den 1 maj meddelade Vita Huset att man ”skjuter upp beslutet 

huruvida EU, Kanada och Mexiko får fortsatt undantag eller inte från tullar på 

stål och aluminium”.
66

 Undantagen skulle egentligen löpt ut den 1 maj men nu 

skjuter man alltså upp denna frist till den 1 juni. EU-kommissionen meddelade att 

man inte är nöjd med de diskussioner som förts med Vita huset och beklagade 

beslutet då man anser att detta fortsätter påverka stålmarknaden negativt. Vidare 

anser kommissionen att EU borde fråntas tullarna fullt ut och permanent då men 

inte kan anses som ett nationellt säkerhetshot till USA på grundval av sin långa 

samarbetshistoria tillsammans med USA. Enligt källor Dagens Industri tagit del 

av har Brasilien, Australien och Argentina nu förhandlat sig till permanenta 

undantag från tullarna och kommer därmed, liksom Sydkorea, att undantas från 

dessa. Dock har inga avtal offentliggjorts ännu.
67

 

                                                 
58

 SvD näringsliv, Tullbråket mellan USA och Kina trappas upp, https://www.svd.se/usa-trappar-upp-

mot-kina, hämtad 20180426 
59

 Lunds universitet, Nyheter och Press, Trumps ståltullar: Handelskrig kan få stora konsekvenser, 

https://www.lu.se/article/trumps-staltullar-handelskrig-kan-fa-stora-konsekvenser, hämtad 20180426 
60

 Ibid 
61

 SVT Nyheter, Ekonomi, Så påverkas USA:s handelstullar världsekonomin och börserna, 

https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/sa-paverkar-usa-s-handelstullar-varldsekonomin-och-borserna, 

hämtad 20180426 
62

 Ossi Carp 2018, Trump föreslår fler strafftullar mot Kina, sid 22, Dagens Nyheter Ekonomi, 7 April 
63

 Ibid. 
64

 Skånska Dagbladet, Handelskrig skadar, 

http://www.skd.se/2018/04/07/han%C2%ADels%C2%ADkrig-skadar/, hämtad 20180515 
65

 SvD näringsliv, Tullbråket mellan USA och Kina trappas upp, https://www.svd.se/usa-trappar-upp-

mot-kina, hämtad 20180426 
66

 Dagens Industri, USA skjuter på beslut om ståltullar, https://www.di.se/nyheter/usa-skjuter-pa-beslut-

om-staltullar/, hämtad 20180510 
67

 Dagens Industri, EU om tullarna: ”Förhandlar inte under hot”, https://www.di.se/nyheter/eu-om-

tullarna-forhandlar-inte-under-hot/, hämtad 20180510 

https://www.svd.se/usa-trappar-upp-mot-kina
https://www.svd.se/usa-trappar-upp-mot-kina
https://www.lu.se/article/trumps-staltullar-handelskrig-kan-fa-stora-konsekvenser
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5. Kina som utmanare 

5.1. Inledning 

I många fall när man läser om internationella relationer idag så målas Kina upp 

som den naturliga utmanaren till USA som global supermakt. Kina själv säger sig 

ha som vision att uppnå statusen global supermakt 2050.
68

 Detta framgick av 

Kinas ledare Xi Jinpings tal till partikongressen i oktober 2017. Här vidhölls även 

Kinas linje om att vara ett alternativ till USA som internationell samarbetspartner 

och landets förmåga, självförtroende och beslutsamhet att ”besegra separatistiska 

försök till taiwanesisk självständighet.”
69

  

Huruvida det kommer att ta Kina drygt trettio år att uppnå denna status eller 

om det, som vissa anser, redan är uppnått inom vissa sektorer kan debatteras. 

Denna studie kommer ej göra en ansats att utröna huruvida Kina kan klassificeras 

som supermakt, däremot kommer den belysa olika områden som visar på den 

tillväxt och utveckling Kina tagit de senaste decennierna samt hur detta utmanar 

USA som ensam supermakt. 

5.2. Vad vill Kina 

Xi Jinping säger sig vilja göra Kina mäktigt igen. Det kinesiska folkets längtan 

efter rikedom, makt och respekt säger han sig kunna uppnå genom att bibehålla 

den ekonomiska utvecklingen, fostra patriotism och inte ge efter för någon annan 

makt i internationella affärer. Han vill återinföra Kinas dominerande ställning i 

Asien, återställa kontrollen över territorierna i Kinas närområde, återvinna sitt 

inflytande över angränsande nationer till lands och till sjöss och därmed åtnjuta 

deras aktning såsom stormakt samt tillvinna sig övriga stormakters respekt i olika 

världsråd.
70

 Längtan efter denna upphöjda status vilar i en lång historia som 

världens mäktigaste land och, efter västs och Japans inblandning under 1800-och 

1900- talet, ett århundrade av förnedring och skam.
71

  

                                                 
68

 TT i SvD, Xi sakar ut väg mot global dominans, https://www.svd.se/peking-stanger-ned-under-

partikongressen, hämtad 20180508 
69

 Ibid, Fakta: Huvuddragen i Xis tal. 
70

 Allison, Graham, Destined for war, 2017, sid 108 f. 
71

 Ibid, sid 111 ff. 

https://www.svd.se/peking-stanger-ned-under-partikongressen
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Xi avser uppnå denna status genom att övertyga sitt folk och kommunistpartiet 

att genomföra sin vision för Kina som han döpt till China Dream. I denna vision 

har han stakat ut fyra områden som måste åtgärdas. Dessa områden är:  

1. Återvitalisering av kommunistpartiet, få bort korruption och återfå 

auktoritet gentemot folket. 

2. Återuppväcka kinesisk nationalism och patriotism och ingjuta stolthet i 

att vara kines.  

3. Orkestrera en tredje ekonomisk revolution.  

4. Reorganisera och återbygga den kinesiska militären.
72

 

 

Xi`s administration betonar, i en mindre krets när de samtalar mellan 

varandra, att landets strävan efter att vara mäktigt igen innebär att de skall vara 

nummer ett i världen. Detta innebär att de vill se Kina som världens främsta land 

inom såväl ekonomi, försvar, forskning, teknik som kultur.
73

 

5.3. Kinas utveckling 

När Graham Allison konkretiserar den utveckling som Kina haft de senaste 

decennierna i sin bok Destined for war visar han på en enorm ekonomisk 

utveckling i en takt som världen sällan skådat. Han jämför Kinas ekonomi år 1980 

med år 2015 där han visar på en bruttonationalprodukt som gått från mindre än 

300 miljarder dollar år 1980 till 11 biljoner dollar år 2015. Export och import har 

växt från mindre än 40 miljarder dollar till 4 biljoner under samma tidsrymd. 

Tillväxten har vart annat år sedan 2008 varit lika stor som hela Indiens ekonomi 

och 2015 var tillväxten så stor att ett Grekland skapades var sextonde vecka och 

ett Israel var tjugofemte vecka.
74

 Den kinesiska ekonomin har årligen haft en 

tillväxt på runt 10 procent sedan 1980 vilket medfört att den fördubblat sig själv 

ungefär vart sjunde år sedan dess. Historiskt har Kina haft svårt med 

produktiviteten men idag ligger produktiviteten per invånare på cirka en fjärdedel 

av en amerikansk invånare. Om produktiviteten per invånare skulle stiga till 

hälften eller rent av samma nivå som den amerikanska skulle den kinesiska 

ekonomin vara dubbelt eller fyra gånger så stor som den amerikanska.
75

  

Denna utveckling har naturligtvis den amerikanska ledningen uppmärksammat 

och sedan 2011 har man försökt öka sin närvaro och sitt intresse i Stilla Havs- och 

Asien-regionen. President Obama ville här öka den amerikanska närvaron i såväl 

diplomatisk, ekonomisk som militär mening men på grund av den rådande 

situationen i mellanöstern kom merparten av administrationens utrikespolitik att 

handla om de konflikter som finns och fanns i denna region.
76
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Samtidigt har Kina fortsatt växa och enligt Internationella Valutafonden och 

Världsbanken (IMF och World Bank) gick man om USA som världens största 

ekonomi 2014 räknat till BNP utifrån köpkraftsjustering (PPP). Allison visar på 

beräkningar gjorda av Financial Times där Kinas ekonomi 2008 inte ens var 

hälften så stor som USAs men redan 2019 beräknas den vara 20 procent större.
77

  

Ett annat sätt att se på hur remarkabel utveckling Kina haft ekonomiskt är att 

jämföra landets tillväxt jämfört med övriga världens sedan finanskrisen 2008. 

Även om tillväxten sedan dess gått ner, från årliga 10 procent innan krisen till 

cirka 6-7 procent 2015 och 2016, så har övriga världens ekonomi nästan halverats. 

I jämförelse har USA haft en tillväxt årligen på cirka 2,1 procent sedan krisen. 

Sett till en global tillväxt, återigen med måttstocken BNP utifrån PPP, så har Kina 

ensam stått för 40 procent av världens tillväxt sedan 2008.
78

 

Men det är inte bara ekonomiskt som landet haft en enorm utveckling. 

Levnadsstandarden har höjts enormt, mycket tack vare enorma satsningar på 

infrastrukturen. Kina lyckades under de senaste 15 åren bygga ett bostadsbestånd 

motsvarande hela Europas. Mellan 2011 och 2013 producerade och använde Kina 

mer cement än USA gjorde under hela 1900-talet. Järnvägar och motorvägar har 

tillverkats i en förbluffande hastighet vilket gjort att det stora landet knutits 

samman. Landet har idag världens längsta höghastighetståg-nätverk med en total 

längd på nästan 20000 km höghastighetsräls och har under de senaste 20 åren 

lyckats bygga hisnande dryga 4 miljoner km väg. Drygt 110000 km av dessa är 

motorväg vilket gör att Kina har mer motorvägar än vad USA har.
79

 

Den enskilde kinesen har fått en helt annan ekonomisk situation än vad man 

hade 1980. Då var medelinkomsten per invånare och år 193 dollar, idag är den 

uppe i ca 8200 dollar (2016). Det föds en miljardär, i dollar, varje vecka och 

landet har fler miljardärer än USA. Idag anses Kina vara rikare än Europa i 

relation till privata tillgångar och beräknas gå om Nordamerika 2020.
80

 

Även på utbildningssidan har Kina gjort enorma framsteg. 1949 ansågs endast 

20 procent av befolkningen kunna läsa och skriva, idag anses 95 procent av 

befolkningen vara skriv och läskunniga.
81

 Vård och omsorg har höjts vilket 

medfört en fördubbling i levnadsålder under samma tidsrymd. Utbildningen inom 

naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik examinerar årligen ca 

1,3 miljoner studenter, att jämföra med USAs 300 000 studenter. Dessa ämnen är 

viktiga för den utveckling som sedan sker inom forskning och teknologi.
82

 Kina 

innehar såväl världens snabbaste superdator som flest superdatorer. Kritiker anser 

att Kina stjäl teknologi från väst, vilket de enligt Allison också gör, men den 

snabba superdator de gjort är tillverkad av egen teknologi vilket visar på deras 

stora framsteg inom forskning och tekniskt kunnande. Andra exempel på där 

teknologiska framsteg skett i Kina (2016) är deras uppskjutning av en kvantsatellit 

                                                 
77
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för att kunna kommunicera utan risk för hackning samt färdigställandet av 

världens största radioteleskop.
83

  

Med en större ekonomi och ett större tekniskt kunnande har den militära 

makten också fått ett uppsving. Kina utvecklar idag tekniker och vapen för att 

möta de militära hot som bland annat USA står för. Missiler för att slå ut 

hangarfartyg från fastlandet, antisatellitvapen och vapen för att slå ut flyg finns 

utbrett idag. Kina har över tiden avsatt runt 2 procent av sin BNP till militära 

utgifter sedan 1980, att jämföra med USAs 4 procent. Men på grund av den 

ekonomiska utveckling som skett har den militära kapaciteten åttadubblats under 

samma tidsrymd. Idag är det bara USA som avsätter mer ekonomiska medel än 

Kina och man har en försvarsbudget som är dubbelt så stor som Rysslands.  

Enligt bedömare som Allison använder sig av i sin bok är Kina idag i paritet, 

eller har en fördel över USA militärt inom 6 av 9 militära kapaciteter regionalt i 

Asien.
84

 Xi har själv övertygelsen att en militär som kan utkämpa krig och vinna 

dem är helt avgörande för att uppnå sin China Dream.
85

 Den inriktning militären 

har idag, med integration av underrättelser, övervakning och spaning (ISR) inom 

såväl land- sjö- och luftenheter för att uppnå förmåga till gemensamma 

operationer inom hela sitt militära spektrum är snarlik den utveckling USA gjorde 

innan Gulfkriget 1991.
86

  

När Kina 1996 misstänkte att Taiwan sökte sig mot självständighet valde man 

att genomföra en maktdemonstration mot Taiwan. USA intervenerade genom att 

sända dit två hangarfartyg vilket tvingade Kina dra sig tillbaka då man inte hade 

något motmedel mot denna typ av militär makt. Förödmjukade och med 

inställningen att inte utsättas för samma vanmakt igen har man sedan rustat upp 

sitt kustförsvar och förfogar idag över mer än tusen missiler som placerade längst 

kusten kan slå ut fartyg som inkräktar 1600 km från kusten. Kustflotta, ubåtar och 

antisatellitvapen utökar förmågan att hålla inkräktare, likt USA, borta från Kinas 

territorium. USA kan inte lika outmanat som förr agera i de asiatiska farvattnen.
87

 

2012 uttalade Kina sin ambition att bli stormakt till sjöss med målet att passera 

Japan och Australien och minska skillnaderna i stridsförmåga gentemot USA till 

2030.
88

 

Till detta har Kina även fört en expanderande agenda i Sydkinesiska havet. 

Här har Kina på ett ganska burdust sätt tillförskaffat sig en massa småöar och rev 

som man byggt allt från hamnar och radaranläggningar till flygplatser på. Genom 

denna anskaffning av såväl territorium som förmåga har USA det i framtiden 

svårare att skaffa sig underrättelser nära det kinesiska fastlandet. Kina har även 

gett sig själv möjligheten att operera i området med hangarfartyg som kan erhålla 

flygunderstöd via flygfälten.
89

 Jojje Olsson lyfter också upp denna förmåga i sin 

bok Det nya Kina och visar på en hårdare retorik från Kinesiskt håll i området. 
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Kina gör anspråk på 90 procent av detta hav och har sedan 2012 med kartor i sina 

pass som även inberäknar detta område. Länderna kring detta hav känner sig 

maktlösa och protesterar därför inte när USA utmanar Kina i området. Men Kina 

har efter varje sådan utmaning agerat allt hotfullare.
 90

 

Med all denna kraft, framför allt ekonomiskt, har Kina kunnat positionera sig 

som ett alternativ till USA som samarbetspartner, ekonomisk garant och 

utvecklare. Det var USA som efter andra världskriget skapade institutioner och 

avtal som IMF, Världsbanken och GATT (som lade grunden för dagens WTO). 

Det är också USA som har ensam vetorätt i IMF och Världsbanken, vilkas 

huvudsäten ligger i USA. Efter flera år av krav på mer att säga till om förbluffade 

Kina USA 2013 med att skapa en egen konkurrerande institution till 

Världsbanken, Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB. Innan banken ens 

hunnit lanseras 2015 hade 57 länder, däribland Storbritannien, anmält sig till 

banken, trots påtryckningar från USA att inte göra så.
91

 Även länder som 

Tyskland, Frankrike, Sydkorea, Australien och Sverige anmälde sitt intresse.
92

 

Andra exempel där Kina gått sin egen väg istället för att följa den normala 

gången är skapandet av BRICS efter finanskrisen 2008 där länderna Brasilien, 

Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika ingår. Dessa länder, som anses vara snabbt 

växande ekonomier, kan därigenom inom denna sfär agera utan inflytelser eller 

översyn från G7 eller USA.
93

 

Kina har även lanserat den nya sidenvägen, ett enormt projekt som såväl till 

sjö som till land skall knyta ihop 67 länder i Euroasien och Nordafrika via 

diplomatiska, finansiella och handelsmässiga förbindelser. Projektet beräknas 

kosta mer än 1,4 biljoner dollar och kommer innebära en anmärkningsvärd 

satsning infrastrukturellt inom handelsruttens sträckning. Farhågor har här rests 

för att Kina med denna rutt kommer att skifta den geostrategiska makten till 

Asien.
94

 

All denna satsning och positionering anses av somliga experter vara tydliga 

exempel på ett Kina som skaffar sig makt genom ekonomiska medel, knyter upp 

beroenden och får som man vill genom att använda ekonomiska piskor och 

morötter. Samtidigt är det lika tydligt att maktbalansen rubbas i det internationella 

systemet när Kinas ekonomiska nätverk runt världen sprider sig. Tidigare USA-

allierade i Asien väljer Kina framför USA när Kinas köpkraft och ekonomiska 

makt växer sig allt större.
95

  

Kina erkänner att det varit USAs roll som garant för regional stabilitet och 

säkerhet sedan slutet av andra världskriget som gjort det möjligt för Kina att växa 

sig stort och mäktigt. Men man säger i samma andemening att det nu är dags för 

USA att lämna Asien åt dess invånare att själv få styra, leda och upprätthålla 

säkerheten i Asien.
96
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6. Analys 

6.1. Inledning 

Studien kommer i detta kapitel att analysera det empiriska materialet som 

inhämtats utifrån den teori som studien valt att inrikta sig mot, det realistiska 

perspektivet. Detta sker genom att ta ut de centrala begrepp som var och en av 

teorierna står för och sedan finna indikatorer i resultatet för dessa begrepp.  

 

6.2. Förhållandet mellan USA och Kina utifrån ett 

Realistiskt perspektiv 

I teoridelen har det framkommit tre centrala begrepp som är viktiga inom 

realismen, säkerhetsdilemmat, maktbalansen och polariteten. Därför kommer 

studien söka efter indikatorer på dessa centrala begrepp för att på så sätt få 

förklaringskraft till problemet. 

Realismen är skeptisk till internationellt samarbete men har genom teorin om 

hegemonisk stabilitet skapat en möjlighet för sådana samarbeten. Indikatorer på 

denna teori kommer därför vara intressanta. 

Då det inom realismen anses vara makt som är det centrala vid interaktion 

mellan stater kommer studien söka bevis för olika indikatorer på maktutövande 

och maktmedel som används staterna emellan. Här kan Thucydides tankar om att 

det är de starkare staterna som dikterar villkoren och de svagare som får rätta in 

sig vara intressant. 

6.2.1. Säkerhetsdilemmat 

Säkerhetsdilemmat visar på ett Kina som med sin ekonomiska utveckling också 

skaffat sig medel att växa militärt. Man har även satsat på utveckling av militär- 

och rymdteknologi för att kunna möta de hot som bland annat USA står för. Med 

sin satsning har Kina börjat förflytta den militära tyngdpunkten i Asien från att ha 

varit en amerikansk domän till att börja gå mot en kinesisk dito. USA kan inte 

längre röra sig ohotat i de asiatiska haven nära Kina, rymden är utsatt för 

konkurrens vilket gör USAs ohotade ställning i denna sfär ifrågasatt. Länder som 

tidigare satt sin tillit till USA som en militär garant för en stabil och lugn region 
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får nu börja tänka om när Kina flyttar fram sina positioner i bland annat Kinesiska 

sjön.
97

 

6.2.2. Maktbalansen 

Maktbalansen kan, precis som teorin visar, vara såväl ett medvetet som omedvetet 

val mellan två starka makter för att undvika krig. I detta fall anser författaren att 

en maktbalans håller på att uppstå, om än i sin linda. Denna maktbalans är ett 

resultat av såväl direkta som indirekta val som de båda länderna gjort. Kina står 

för huvuddelen av de direkta valen med sin expanderande ekonomiska och 

militära politik som ju minst sagt utmanar USA men som genom sin storlek också 

gör det för kostsamt och smärtsamt för USA att slå tillbaka. Men indirekta val, 

som Syrienkonflikten, kriget mot IS och problematiken med mellanöstern har 

medfört att USA inte kunnat flytta fram sina positioner så som man önskat i 

Asien. Där det uppstår ett vakuum kommer alltid någon annan att fylla 

tomrummet, i detta fall Kina. Studien har ej kommit över något material som visar 

på en överenskommelse länderna mellan varvid författaren anser det vara ett 

omedvetet val att denna maktbalans håller på att uppstå.  

6.2.3. Polaritet 

Utifrån begreppet polaritet utgår studien från en värld som sedan Sovjetunionens 

sönderfall i mångt och mycket varit en unipolär värld med USA som ensam 

stormakt. Denna polaritet ifrågasätts och utmanas nu av bland annat Kina, som 

med sin enorma utveckling, inte minst ekonomiskt, anser sig ha rättmätiga 

anspråk på mer att säga till om. Kina positionerar sig som ett alternativ till USA 

med upprättandet av sina banker, kräver mer makt i världsråden och skapar egna 

allianser som tex BRICS. Xi Jinpings deklarerande att man vill se Kina som en 

global supermakt 2050 är ett annat tydligt tecken på såväl ambition samt 

utmaning av USA som auktoritet. Detta ifrågasättande av USAs auktoritet skapar 

såklart möjlighet till spänningar länderna emellan.  

6.2.4. Hegemonisk stabilitet 

Den hegemoniska stabilitet USA garanterade framför allt västvärlden efter Andra 

Världskriget utmanas idag av Kina. Kina skapar ekonomiska förbindelser med 

stora delar av Euroasien och Afrika med upprättandet av sin nya sidenväg. Kina är 

på väg att skapa en egen hegemonisk stabilitet i denna del av världen. Att en så 

viktig allierad som Storbritannien anslöt sig till Kinas alternativa världsbank AIIB 

visar på hur den hegemoniska stabilitet USA byggt upp nu utmanas eller rent av 
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vittrar sönder under pressen från den ekonomiska kraften hos Kina. Med 

skapandet av BRICS har man knutit till sig viktiga framtidsländer som nog så väl 

kan utmana USA och Europa på sikt ekonomiskt. Kina visar tydligt att man kan 

gå in som garant för stora delar av sin omvärld i utbyte mot stöd i världspolitiken 

och därmed utmana USA. 

6.2.5. Maktutövande 

USA utövar maktmedel mot stora delar av världen med införandet av sina tullar. 

Sedan är det upp till respektive land eller union att förhandla med USA, troligen 

med fördelaktiga villkor för USA, för att kunna bli undantagna dessa 

handelstullar. Ändock har Kina inte givits samma möjlighet vilket i så fall kan 

tyckas märkligt. Den starke dikterar villkoren och den svage får rätta in sig blir 

ganska tydligt i USAs hållning gentemot de andra länderna.  

Kina å sin sida utövar makt gentemot sin omgivning i Sydkinesiska havet, 

flyttar fram sina positioner ekonomiskt och militärt. De mindre staterna kan välja 

mellan att protestera i världsråden, där Kina sitter med vetorätt i till exempel FN:s 

säkerhetsråd, eller vackert gå med på de kinesiska kraven. Kina har en möjlighet 

att övertala med ekonomiska morötter vilket man också använder sig av för att 

skapa sig mer makt. Exempel på detta är den nya sidenvägen, investeringar i 

Afrika och Asien som på sikt garanterar kinesiskt inflytande. Även skapandet av 

sin alternativa världsbank och BRICS ger Kina en arsenal av maktmedel att ta till 

vid behov. 

6.3. Förhållandet mellan USA och Kina utifrån teorin 

om Thucydides fälla 

För att hitta indikatorer på Thucydides fälla måste studien sätta USA och Kina i 

en kontext utifrån denna teori. Detta ger vid handen att USA är den dominerande 

makten och Kina är den aspirerande makten. Studien kommer utifrån denna 

uppdelning söka efter de tre drivkrafter som tillsammans riskerar leda till krig: 

intressen/anspråk, fruktan och heder. För Kinas del innebär det indikatorer på att 

de vill ha mer att säga till om, söker mer erkänsla och respekt från sin omgivning, 

större handlingsutrymme och att man uppfattar sig som mer betydelsefull. För 

USAs del innebär det indikatorer på att man fruktar utvecklingen då man utmanas 

och därmed tappar makt, känsla av osäkerhet och beslutsamhet att försvara status 

quo. 
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6.3.1. Den aspirerande makten 

 

Som aspirerande makt finns det flera indikatorer på ett Kina som hungrar efter 

mer att säga till om, erkänsla, respekt och större handlingsutrymme. Återigen är 

upprättandet av en alternativ världsbank, AIIC, skapandet av BRICS och den 

retorik man för, tydliga exempel på detta. AIIC har knutit många länder till sig 

och genom sitt ekonomiska inflytande och makt har Kina säkerställt en god 

förhandlingsposition med andra länder. Detta gör dem viktiga för många länder 

som samarbetspartners men också som garant ekonomiskt. Med denna garanti 

följer också en möjlighet att ha mer att säga till om och styra över andra. Men 

också en tacksamhetsskuld som Kina kan avkräva andra länder som man hjälpt 

ekonomiskt. Detta ger dem verktyg att knyta till sig allierade i olika frågor och på 

så sätt öka sitt inflytande över andra länder. Samma sak kan sägas om BRICS som 

Kina var initiativtagare till. Genom denna organisation har man utökat den sfär 

varifrån man kan påverka andra till att inbegripa huvudelen av världens 

kontinenter. Kinas tydliga aspirationer om att återta forntida dagars glans som 

mittens rike med kontroll över stora delar av sitt närområde, där Taiwan direkt 

namngetts, och ta över USAs roll i Asien som garant för säkerheten är tydliga 

indikatorer på ett Kina som aspirerar för mer att säga till om och styra över 

gentemot sina asiatiska grannar samt en önskan efter mer handlingsutrymme. Sin 

växande militär och dess utökade förmåga ger ett större handlingsutrymme för 

den ambition och politiska vilja man ger uttryck för och är, som Xi själv 

konstaterat, helt avgörande för att uppnå China Dream. Med den nya sidenvägen 

kan man skapa en tyngdpunktsförskjutning av världens ekonomiska centra från 

den transatlantiska sfären till den asiatiska. Mot bakgrund av denna enorma 

satsning och utveckling är det självklart att Kina uppfattar sig som en mer 

betydelsefull aktör än tidigare. Den utveckling den enskilde kinesen haft, med 

avsevärt förhöjd levnadsstandard, bättre utbildning och en bättre ekonomi, 

tillsammans med en politik som främjar patriotism och som vill göra kineser 

stolta över att vara kineser igen skapar troligen en enorm nationell samhörighet 

och en uppfattning inrikes att Kina är mer betydelsefullt än förr. 

6.3.2. Den dominerande makten 

För USAs del innebär Kinas utveckling enligt ovan att man utmanas på flera 

fronter. I skapandet av IMF, världsbanken och GATT cementerade USA sin makt 

och knöt till sig allierade i utbyte mot ekonomiskt stöd efter andra världskriget. 

Den hegemoniska stabilitet som skapades utmanas nu av Kina, som likt ett 

karbonpapper gör samma sak som USA gjorde efter andra världskriget, nämligen 

går in som ekonomisk garant för länder och stöttar med infrastrukturella 

satsningar med agendan att få mer att säga till om och skaffa sig fler allierade. 

USA tappar helt enkelt delar av sin kontroll gentemot omvärlden, allierade binder 

upp sig på flera fronter och hegemonin ifrågasätts med kraft. Militärt har Kina 

skapat sig resurser som gör att USA inte lika obehindrat som förr kan agera i de 
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asiatiska farvattnen nära Kina. En intervention likt den mot Kina 1996 utanför 

Taiwan är inte lika självklar längre, framför allt inte eftersom Kina är i paritet 

eller övermatchar USA i Kinas närområde inom 6 av 9 militära kapaciteter. USA 

kan inte lika enkelt skaffa sig underrättelser om Kina längre, avlyssningssäker 

satelitkommunikation tillsammans med mer bevakade farvatten och en 

framflyttning av Kinas territorium i Sydkinesiska havet gör 

underrättelseinhämtningen svårare för USA. Därmed ökar också osäkerheten för 

vad Kina tar sig till och planerar härnäst. Till detta kommer en retorik som såväl 

öppet som vid lyckta dörrar utmanar USA och deras ställning som ensam 

supermakt i världen. Att Kina så direkt proklamerar att man skall vara en global 

supermakt inom en snar framtid och att man vill vara ett alternativ till USA som 

internationell samarbetspartner är ju en direkt utmaning mot USA. När man sedan 

i mindre kretsar kungör att man skall vara nummer ett i världen inom såväl 

ekonomi, försvar, forskning, teknik och kultur innebär detta att USA måste 

abdikera från sin tron för att Kina skall inta denna plats. Att USA inte ska reagera 

på denna direkta utmaning förefaller ju otroligt. Snarare är det troligt att man 

fruktar den utveckling som sker. En supermakt som ser en utveckling som hotar 

dess position som nummer ett kommer, enligt denna teori, vidta åtgärder för att 

försvara status quo. Men i ett demokratiskt land som USA förefaller det inte 

finnas så många verktyg för att stävja utvecklingen. Att gå in i Kina militärt 

verkar uteslutet. Det finns inget skäl som skulle kunna accepteras av 

världssamfundet för en sådan operation, i alla fall inte som denna studie kunnat 

finna. Men för att försöka hindra den ekonomiska utvecklingen, som enligt 

studiens undersökning visar på en ekonomisk utveckling som är lika eller större 

än USAs, finns det absolut verktyg att ta till. Exempel på sådana verktyg kan vara 

utökade tullar, handelshinder och i långa loppet handelsembargon vilka i 

slutändan kan leda till just ett handelskrig. I ljuset av denna teori får 

handelskonflikten ett helt annat djup. Handelstvisten kan verka som ett medel för 

att försöka upprätthålla status quo i den ekonomiska sfären.  

 

 

6.4. Handelstvisten utifrån teorin om Ekonomisk 

Nationalism 

 

I teoridelen framgick att staten agerar rationellt mot det som påverkar den såväl 

säkerhetspolitiskt som maktpolitiskt. Indikatorer på ekonomisk nationalism som 

denna studie kommer söka efter är protektionistisk politik i syfte att skydda den 

inhemska industrin och minska dess sårbarhet för utländsk konkurrens.  

 

När USA i början på mars 2018 upprättade sina nya stål- och aluminiumtullar 

gjorde man det med förevändningen att man ville skydda amerikansk stål- och 



 

24 

aluminiumindustri samt för att man hade uppfattat ett hot mot nationens säkerhet. 

Detta uppfattar studien som en tydlig indikator på protektionism för att skydda sin 

industri. Det faktum att staten Kina vid framställning av dessa varor 

subventionerar och kontrollerar processen för att sedan, som EU framhållit, 

utsätta marknaden för osund konkurrens, innebär att USAs inhemska industri inte 

kan konkurrera med de priser som Kina presenterar. Därmed riskerar amerikansk 

industri decimeras om inget görs. USAs svar på detta hot är att införa tullarna, 

troligen för att få upp priset på kinesiska varor med hopp om att den inhemska 

befolkningen skall välja inhemsk produktion när priserna är likvärdiga. 
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7. Diskussion 

I detta kapitel kommer studien resonera kring det resultat analysen gett för att på 

så sätt besvara frågeställningen. Vidare kommer kritik av denna studie tas upp 

samt framtida forskning som kan vara aktuell med anledning av det uppnådda 

resultatet. 

 

Frågeställningen i studien löd: Varför har en handelstvist mellan USA och Kina 

uppstått? Svaret skulle kunna vara mycket enkelt efter analysen, den ekonomiska 

nationalismen synes ge ett fullt tillräckligt svar. Denna ger vid handen att USA 

valt att uppträda och agera protektionistiskt i syfte att skydda sin inhemska 

industri mot utländsk konkurrens. Konkurrensen står framför allt Kina för varvid 

USA infört dessa tullar i ett försök att främja sin egen industri och skydda den 

från subventionerad och prisdumpad kinesisk export. Stora delar av övriga 

världen inbegrips i samma tullar men ges möjlighet att förhandla sig ur dem. 

Detta i rak motsats till Kina som inte ges samma möjlighet. Men ett sådant svar 

ger bara förklaringskraft till symptomet, att en handelstvist uppstått, men inte 

särskilt mycket till de bakomliggande orsakerna. De mer djupt liggande orsakerna 

som ligger bakom beslutet att införa tullarna är vad denna studie försökt finna 

genom det realistiska perspektivet.  

Hypotesen i studien, som lyder: Handelskrig mellan USA och Kina är en 

naturlig utveckling då Kina utmanar USA som ekonomisk supermakt, har gett 

mer förklaringskraft till dessa orsaker. Studien har tydligt visat att Kina utmanar 

USA som supermakt och att man redan idag är i paritet eller till och med passerat 

USA ekonomiskt. Thucydides fälla, som i mångt och mycket besvarat hypotesen, 

visar på hur konflikter kan uppstå mellan den aspirerande makten och den 

dominerande makten. När Kina och USA sätts in i denna teori får 

handelskonflikten ett helt annat djup än när man relaterar den till enkom 

ekonomisk nationalism. Här visas på den konflikt och stress som uppstår när den 

aspirerande maktens allt tydligare krav på mer att säga till om och den 

dominerande maktens rädsla för att tappa eller förminska sin makt. Om en makt 

skall vinna mer inflytande måste en annan makt släppa på sitt inflytande. Studien 

har visat på flera exempel på sådana potentiella konflikter. Kinas ökande 

inflytande i Asien på USAs bekostnad, Kinas upprättande av BRICS och AIIB 

som utmanar USA via IMF och världsbanken, Kinas skapande av en ny sidenväg 

som kan flytta världens ekonomiska centra till den asiatiska sfären är bara några 

exempel. Kina utmanar USAs hegemoni och verkar vilja skapa en egen 

hegemonisk stabilitet i Asien. Denna utveckling gör såklart USA orolig, att släppa 

på sitt inflytande och makt är inget som faller sig naturligt för världens mäktigaste 

makt. Men samtidigt finns det inte så många verktyg i arsenalen för att stävja 

utvecklingen. Som studien visat väljer USAs allierade att knyta upp sig mot Kinas 
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alternativ när det passar dem. Utsikterna för att få igenom ekonomiska sanktioner 

mot Kina eller förbjuda andra att idka handel med Kina synes små och direkt 

orimliga, särskilt om man ser på problemet ur ett realistiskt perspektiv. Då är varje 

stat sig själv närmst och gör vad som är bäst för den och dess invånare. När Kina 

lockar med lägre priser på sina exportprodukter, visar att man vill satsa i länderna 

infrastrukturellt och därmed skapar såväl jobb som inkomster för andra nationer, 

är det svårt för USA att begära att de skall ta deras parti istället, framför allt om 

förevändningen är att de inte vill tappa makt gentemot Kina utan bibehålla sin 

dominans över alla andra länder.  Kvar finns de verktyg USA själv kan spela ut. 

En militär lösning, att använda all sin militära makt för att slå ner Kina genom ren 

råstyrka och ta tillbaka den makt som förlorats, skulle rent krasst kunna vara en 

lösning. USA har fortfarande världens största militära resurs även om Kina växer 

sig starkare dag för dag. Men en militär aktion verkar inte trovärdig. Det finns 

inget stöd för en sådan handling. Troligtvis är USA ej heller intresserad av ett 

fullskaligt krig med Kina, det skulle kosta för mycket i såväl ekonomi som 

människoliv och anseende. Den läxan har man redan dragit vid kriget mot Irak 

2003. Vad USA valt att göra är att införa tullar på flera kinesiska exportprodukter. 

Utifrån det perspektiv som studien valt att genomföra sin undersökning är detta en 

fullt begriplig aktion i ett led att bibehålla status quo. Den naturliga följdfrågan 

blir då, vad händer härnäst?  

När Kina och USA fortsättningsvis drabbar samman, vilket om man ser till 

Thucydides fälla kommer att ske, vad innebär det för världen? För även om båda 

länderna vill undvika krig så vill ingen av dem backa för att låta den andre få mer 

eller bibehålla sin makt. Om man skall tolka relationen mellan Kina och USA 

utifrån Thucydides fälla kommer länderna allt mer frekvent att drabbas av 

meningsskiljaktigheter och småkonflikter. Detta kommer att skapa en strukturell 

stress länderna emellan. En stress som riskerar att leda till krig. 

 

Slutsatsen som denna studie kommer fram till, efter att ha sett problemet utifrån 

ett realistiskt perspektiv, är att handelstvisten uppkommit dels därför att USA 

uppträder protektionistiskt men även därför att USA fruktar den kinesiska 

utvecklingen och vad den kan komma att innebära för USA som supermakt. I ett 

försök att stävja och kyla ner kinesisk frammarsch har USA valt att upprätta tullar 

på delar av kinesisk export. Stora delar av världen dras med i denna kraftmätning 

men det är tydligt och till och med klargjort av USA själv, att Kina är huvudmålet 

för dessa tullar. 

 

Syftet med studien var att sätta handelskonflikten i en vidare kontext utifrån 

realismens teorier om makt och relationer stater emellan, i detta fall USA och 

Kina. Detta anser sig författaren ha följt tydligt genom arbetets gång.  

 

Den metod studien använde, teorikonsumerande enstaka fallstudie utifrån ett 

realistiskt perspektiv, har varit ett bra verktyg för att finna förklaringskraft till 

frågeställning och hypotes. Den inomvetenskapliga anknytningen anser studien ha 

uppnått i och med nyttjandet av Allisons teori och forskning. Anknytningen till 

samhällsdebatten finns då det är ett samhälleligt uppkommet problem som studien 
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besvarat och den belyser hur handelstvisten kan förstås i ett större perspektiv. Den 

kvalitativa textanalysen stöttade studien i att hitta de väsentliga delar av teorin 

som gav förklaringskraft till problemet. Nyttjandet av flera teorier inom realismen 

upplevevs ha korsbefruktat studien, mer än en teori bekräftar förhållandet 

länderna emellan och kan på olika sätt förklara uppkomsten av handelstvisten. 

 

Kritik mot studien kan vara att det realistiska perspektivet kan anses väl snävt för 

att förklara handelstvisten. Det kan finnas andra orsaker, som ensamma eller 

tillsammans ger en bättre förklaring till varför handelstvisten uppstått. Men 

studien har ansett att det helt enkelt varit för snävt om tid och utrymme för att 

fylla studien med än fler teorier och resultat. Författaren har även ansett att det 

sätt som handelstvisten utspelar sig på bäst kan förklaras med realismens teorier 

om stater och makt. Vidare kan studien kritiseras för att forska om ett problem 

som det inte finns särskilt mycket vetenskaplig empiri om. Studien har valt att 

tackla denna problematik genom att försöka hålla sig till erkända källor och gärna 

svenska sådana, detta i syfte att inte få en allt för färgad bild av handelstvisten. 

Det har varit svårt att få fram material som ger en bred nyanserad bild av 

problemet och här är studien övertygad om att detta kommer att produceras 

framgent av forskare och vetare. Slutligen ser studien en farhåga i användandet av 

Allisons forskning av Kinas utveckling och ambition. Allison är amerikan och kan 

anses partisk i sin forskning och använda sig av data och referenser som stödjer 

honom i sin bok. Men studien har ansett att hans forskning är fullgod för att lyfta 

fram den utveckling och ambition som Kina står för. Det är också så att studien 

hoppas erhålla en god inomvetenskaplig anknytning i och med nyttjandet av 

Allisons forskning. Den tid och det omfång denna forskning bygger på 

överglänser vida vad denna studie skulle kunna åstadkomma varvid studien ansett 

detta material vara rena guldgruvan för den empiri studien behövt om Kina.  

 

Framtida forskning kan absolut ta vid där studien slutade. När handelstvisten visar 

sin fulla vidd och antingen ebbar ut eller eskalerar finns all anledning att fortsätta 

forska utifrån denna studies angreppsvinkel. Möjligheten att med samma 

problemformulering forska med ett liberalistiskt perspektiv, framför allt utifrån en 

ekonomisk liberalistisk synvinkel, ser författaren som fruktsam då denna kanske 

kan ge en alternativ eller, om den sammanförs med ekonomisk nationalism, 

bredare förklaring till varför handelstvisten uppstått. Det kan även vara fruktbart 

att genomföra studien utifrån en strikt handelsteoretisk ansats. Vidare kan det vara 

intressant att studera andra områden där Kina och USA ställs på vars sin sida om 

ett problem. För om man skall tro teorin i denna studie kommer det komma fler 

tvister och konflikter länderna mellan.  
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