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Abstract 

Under 2000-talet har Kina på allvar börjat etablera sig som en global supermakt. 
Centralt i Kinas internationella ambitioner är de nya Sidenvägarna, formellt kallat 
Belt & Road-iniative. Officiellt är BRI ett ekonomiskt samarbete som syftar till att 
sammankoppla världen i gemensam infrastruktur och liberala handelsavtal. 
Anklagelser har dock riktats mot Kina att detta är ett svepskäl för säkerhetspolitiska 
syften. Genom att locka in utvecklingsländer i ohållbara lån kan Kinas 
kommunistparti skapa ett radband av satellitstater. Denna uppsats testar denna 
hypotes genom att analysera BRI:s utformning och effekter inom ett antal utvalda 
områden. Sammanfattningsvis består BRI i huvudsak av statliga kinesiska företag 
och har involverat flertalet medlemsländer i riskabla låneavtal. Detta skapar en 
beroendesituation som används för att förstärka kinesisk utrikespolitik utanför 
demokratiska kanaler. Uppsatsen avslutar med att argumentera för hur en modern 
och dynamisk term behövs för denna speciella typ av globalt inflytande. 
 
Nyckelord: Kina, Belt & Road-iniative, Nya Sidenvägen, Ekonomisk Krigföring, 
Debt-Trap Diplomacy, Liberalism, Gråzonsproblematik  
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1 Inledning 

2012 blev isbrytaren MV Xue Long, eller på svenska Snödraken, det första 
kinesiska skeppet att korsa Nordostpassagen (Barents Observer 2017). Kinas 
närmaste landgräns ligger hundratals mil från Norra Ishavet, men i officiella 
policies klassificerar man sig som en Near-Arctic State med rättmätiga intressen i 
området. Närvaron i Arktis är en del i ett återkommande mönster i Kinas agerande: 
En intressesfär bortom det egna landet. I Belt & Road-iniative genomför Kina just 
nu det största infrastrukturella projektet i världshistorien. Namnet är baserat på den 
historiska Sidenvägen, ett nätverk av handelsrutter som kopplade samman Asien 
med Europa under Medeltiden.  

Nya Sidenvägen innefattar handelsvägar över hela Eurasien, upp till Norra 
Ishavet och Afrikas Östkust. Exempel kan vara hamnar i Europa, höghastighetståg 
i Pakistan eller maritima handelsrutter mellan Asien och Östafrika. Totalt sett täcker 
projektet in fyra kontinenter, budgeten uppskattas till 30–70 triljoner svenska 
kronor och satsningen pekas ofta ut som kärnan i Kinas internationella ambitioner. 
Även Sverige har varit aktuellt via planer på en djuphamn i Lysekil. Det var dock 
ett projekt som snabbt avbröts, efter en omfattande diskussion kring Nya 
Sidenvägens säkerhetspolitiska aspekter.  

Alla ser inte positivt på Kinas utrikespolitiska iniativ. En återkommande 
västerländsk kritik är att detta i grunden inte rör sig om välvillig frihandel utan om 
förtäckt säkerhetspolitik, lett av Kinas kommunistparti. Idén är att Kina försöker ta 
över nya områden med ekonomi som medel. Genom att fånga utvecklingsländer i 
skuldfällor kan dessa bli en sorts satellitstat till det moderna Kina.  

Här framhålls ofta demokratiargumentet: Freedom House (2019) klassificerar 
sammanfattningsvis Kina som en auktoritär regim, med en ökande repressiv trend. 
Moderaternas partiledare Ulf Kristersson kallade i Almedalen 2019 Kina för 
världens första ekonomiskt framgångsrika diktatur. Nya Sidenvägen fördöms även 
av EU:s ambassadörer i Beijing och Sveriges försvarsminister Peter Hultqvist 
menar att vi har varit naiva inför Kinas agerande (Sveriges Radio 2018). Så handlar 
Nya Sidenvägen i grunden om ekonomiskt samarbete eller ekonomisk krigföring? 
Hur mäter man i så fall skillnaden? 
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1.1 Vad är Nya Sidenvägen? 

I över 500 år var den ursprungliga Sidenvägen en av världens viktigaste 
handelsrutter. Vägen öppnade cirka 100 år före kristus och var ett förgrenat nätverk 
med start i Kinas dåvarande huvudstad Chang’an (Kjellgren 2011: 22). Längs 
Sidenvägen fraktades bland annat porslin, kryddor och ädelmetaller i karavaner 
mellan Kina, Europa och Afrika. Sidenvägens absoluta storhetstid anses ha varit 
mellan 600 och 800-talet, under den kinesiska Tang-dynastin.   

Som den centrala länken mellan Europa och Asien blev även Sidenvägen en 
mötesplats för kulturer. Tydligast syns detta i Samarkand, i dagens Uzbekistan. 
Samarkand var länge en av Sidenvägens viktigaste knutpunkter och ingick både i 
Kina och Persien under sin historia. Samarkand ingår sedan 2001 i Unescos 
Världsarvslista med motiveringen att det är en crossroad of cultures. Staden är en 
unik blandning av europeisk, persisk och kinesisk kultur och ett historiskt exempel 
på den ursprungliga Sidenvägens inflytande. Runt 1200-talet skulle dock vägens 
betydelse komma att avta. En av de främsta anledningarna anses vara att Europa 
upptäckte sjövägen till Indien genom Godahoppsundet i dagens Sydafrika. Före det 
var man helt enkelt inte säkra på huruvida det var gångbart eller inte att segla runt 
Afrika. När man insåg att det var det började Sidenvägen snabbt tappa betydelse till 
förmån för den växande sjöfarten.  

Nya Sidenvägen som projekt bildades 2013 men har sedan dess genomgått flera 
omdaningar och tillägg. Flera samarbeten med medlemsländerna sträcker sig även 
före 2013, det är bara då ett officiellt övergripande namn tillkom. Inom den 
västerländska mediala bevakningen råder dock en viss begreppsförvirring kring 
Nya Sidenvägen samt specifikt vad som ingår i den. Delvis beror detta på att det är 
ett pågående projekt, med konstanta förändringar. Vidare är projektet splittrat inom 
den kinesiska statsapparaten, fördelat över en mängd olika myndigheter, banker och 
företag (EU 2018: 34). En del av detta är även baserat på språkliga variationer. På 
kinesiska kallas satsningen för Yi Dai Yi Lu – Ett bälte, En väg.  På engelska kallas 
den bland annat för One Belt, One Road, Belt & Road-iniative eller helt enkelt New 
Silk Road. På svenska finns ingen officiell term ännu, i denna uppsats har Nya 
Sidenvägen använts hitills. Från och med nu kommer förkortningen BRI vara den 
enda benämningen i resten av uppsatsen, i syfte att förenkla.   

Det finns alltså en samling olika benämningar att hålla reda på inom ett redan 
mångfacetterat projekt. Det finns heller ingen officiell lista över exakt vilka projekt 
som ingår i BRI. Istället har akademin fått komma överens i sina tolkningar (Miller 
2017: 31). Sammanfattningsvis kan BRI delas upp i tre delar.  

Den första är det Ekonomiska Bältet vars syfte är att sammankoppla Europa, 
Mellanöstern och Asien via landbaserade handelsvägar, i huvudsak via järnväg 
(Miller 2017: 30). Dessa kan i sin tur delas upp i sex olika korridorer, olika 
riktningar nätverket tar från Kina. Här är Pakistan en av Kinas främsta 
samarbetspartners, i egenskap av grannland västerut. Den andra delen är den 
Maritima Sidenvägen (Miller 2017: 32). Denna syftar till att koppla samman Asien 
med Afrikas kust och Medelhavet via djuphamnar, en särskild typ av hamn som 
tillåter stora fartyg (exempelvis containerskepp) att anlägga. Här ingår stora delar 
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av Östafrika, exempelvis Djibouti. Sedan 2018 ingår även den Polara Sidenvägen 
(Tillman, Jian & Nielsson 2018: 346). Det är en maritim sjöfartsled öster om 
Ryssland, upp till Norra Ishavet. Leden fortsätter genom Nordostpassagen och 
därefter mot Europa, nordväst om Norge och Sverige.  

Parallellt med dessa tre huvudsakliga grenar finns även en rad andra iniativ som 
ännu inte räknas in i de officiella projekten. Exempelvis har omfattande IT-
satsningar fått vissa bedömare att börja prata om en Digital Sidenväg (Shen 2018: 
3). Dessa är intressanta, men uppsatsen kommer att vara avgränsad till de etablerade 
definitionerna nämnda ovan. BRI:s praktiska utförande genomförs utav statligt 
ägda kinesiska bolag samt även diverse mellanting – bolag med en fot i det privata 
och en i det offentliga. Uppsatsen kommer att diskutera dessa olika delar under 
Analys.  

1.2 Tidigare forskning 

I den politiska debatten kring Kinas agerande kan två perspektiv ses: De som ser 
BRI som ett genuint samarbetsprojekt, och de som menar att det snarare rör sig om 
ett säkerhetspolitiskt inativ som använder ekonomi som ett verktyg (EU 2018: 28). 
Denna debatt pågår också inom den akademiska sfären. Litteraturen är även den 
lika delad i sin bild av BRI.  

Peter Cai vid Lowy Institute for International Policy menar att även om BRI 
kan innefatta säkerhetspolitiska dimensioner riskerar en analys utifrån det 
perspektivet att missa viktiga aspekter (Cai 2018: 1). Han menar att även om 
projektet är utrikespolitiskt riktat rent praktiskt så är de faktiska motivationerna 
inrikespolitiska och nationalekonomiska till sin natur. Som yttre bedömare kan man 
ha en tendens att överskatta de säkerhetspolitiska faktorerna, då man helt enkelt 
exponeras mer för dessa som en yttre betraktare. De ekonomiska motiv som faktiskt 
finns där blir svårare för omvärlden att köpa om säkerhetspolitiska motiv samtidigt 
är närvarande, även om de är mindre viktiga.  

En liknande analys görs av Nazrul Islam i Silk Road to Belt Road. Han 
argumenterar för att även om projektet har både ekonomiska och säkerhetspolitiska 
dimensioner är det i slutändan att betrakta som liberalt sinnat, detta på grund av det 
massiva kulturella utbyte som uppstår längs BRI (Islam 2018: 3-22). Iniativet har 
en tendens att blanda ekonomier, språk och kulturer på ett gynnsamt sätt, i linje med 
klassiska liberala värderingar.  

Zhang, Alon & Latterman i China's Belt and Road Initiative tangerar någonting 
liknande. De menar att även om BRI är Kinas projekt i grunden kan det heller inte 
ses som ett enkom kinesiskt eller nationalistiskt projekt. Detta då mängden andra 
deltagande länder och deras betydelse är så pass stor (Zhang, Alon & Latterman  
2018: 17-33). Här kan man argumentera för att projektets infrastrukturella krav helt 
enkelt är samarbetsalstrande till sin natur. Det vore inte praktiskt genomförbart 
annars. Det här är verkligen ett bra argument rent principiellt, men samtidigt har 
Kina stött på en hel del utmaningar i sina försök till samarbeten. EU har länge varit 
en av de främsta kritikerna mot BRI. Ett exempel är en rapport där 27 av 28 
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kinesiska EU-ambassadörer gemensamt kritiserar Kinas projekt. 
Sammanfattningsvis menar man att BRI är ett hot mot frihandel och raka motsatsen 
till EU:s liberala syfte. Denna rapport är inte offentlig, då den är en del av det dolda 
diplomatiska utbytet mellan parterna, men tyska Handelsblatt har en artikelserie om 
den inklusive intervjuer med de berörda diplomaterna. Detta kommer att 
återkopplas till under Analys. Svenska FOI argumenterar för hur BRI är militärt 
motiverat, via en analys av Kinas närvaro i Arktis. Genom att etablera sig längs 
Nordostpassagen är man inte längre beroende av det internationella Malackasundet 
för oljeimporter (Granholm 2016: 70). Här eliminerar man en stående risk av 
kapade energiimporter i ett framtida konfliktscenario. Marc Lantgeine håller med 
och argumenterar för hur Kinas expansion i Arktis följer prospekteringsområden 
för naturresurser (Lantgeine 2014: 9).  

I detta perspektiv är BRI ett säkerhetspolitiskt projekt, i syfte att säkra 
strategiska nyckelpositioner. Detta sammanfattas bland annat i den militära 
modellen String of Pearls. String of Pearls, formulerad av amerikanska 
försvarsdepartementet tillsammans med indiska säkerhetsrådgivare, bedömer att 
Kinas nätverk av hamnar i Indiska Oceanen följer militär-strategiska mönster 
(Miller 2017: 163). Via BRI kontrollerar Kina nya kuststräckor som kommer vara 
av taktisk betydelse i framtida konfliktscenarion, bland annat via dess närhet till 
internationella farleder för oljetransporter. Sammanfattningsvis finns alltså två vitt 
skilda perspektiv på samma utrikespolitiska projekt, både inom debatten och 
forskningen.  

1.3 Inom- och utomvetenskaplig relevans  

Även om EU har fördömt projektet diplomatiskt har de heller ingen klar 
handelsplan för exakt hur Kina ska bemötas, och utesluter heller inte samarbete helt. 
Även USA befinner sig i samma situation. Bland annat pratar bedömare om en wait 
and see-approach (Utrikespolitiska Institutet 2019). Kina är en så pass viktig 
maktspelare och BRI ett så omfattande projekt att ingen vill bränna broar i nuläget. 
Här anser jag att en hög utomvetenskaplig relevans uppstår. Det politiska 
beslutsfattandet är uppe i luften i nuläget. Här kan akademiska analyser av Kinas 
agerande spela en viktig roll genom att addera nya perspektiv på ett mångfacetterat 
projekt. Här kan man även peka på att det förefaller finnas ett generellt underskott 
av svensk litteratur kring BRI, särskilt ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. 
Inomvetenskapligt anser jag att ett specifikt perspektiv saknas, och det är en analys 
specifikt inriktad på BRI:s arbetsmetoder. Detta är alltså en mer pragmatisk 
ingångsvinkel, snarare än att bedöma Kinas intentioner och resonera kring möjliga 
motiv. Genom att titta på hur samarbetet är utformat och hur de deltagande länderna 
påverkas (både ekonomiskt och politiskt) kan slutsatser dras kring hur BRI 
egentligen bör betraktas. För att göra detta krävs först en dynamisk syn på 
ekonomins roll i världspolitiken.  
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2 Teori 

Uppsatsen har hitills tecknat två synsätt på Kina och BRI. Kina med allierade länder 
menar att det rör sig om välmenande handelssamarbeten, medan kritiska 
västerländska röster pekar på hur detta egentligen är ett verktyg för andra syften. 
Min målsättning är att fånga detta i teori. Två teoretiska skolor kommer att 
presenteras. En representerar den officiella bilden av BRI medans den andra 
representerar västvärldens varnande bild. Båda delar ekonomi som centralt medel, 
men med helt olika intentioner.  
 

2.1 Ekonomiskt samarbete 

Inom internationella relationer som ämne finns ett antal teoretiska modeller att 
bedöma världspolitiken. Dessa är att betrakta ungefär som glasögon, någonting man 
betraktar genom. En av de mest klassiska och etablerade är liberalismen, som 
sammanfattningsvis kan ses som en sorts internationell variant av de klassiska 
liberala värderingarna kring frihandel och demokrati. Liberalismen ser världen som 
ett plussummespel. Det innebär att stater kan samarbeta med varandra på ett sätt 
som gynnar båda och tillsammans för världen framåt (Jarvis & Holland 2015: 26). 
Detta beror inte nödvändigtvis på altruistiska motiv hos parterna. Snarare uppstår 
en situation där den andres väl ligger i bådas intressen: Att handla med sin granne 
är helt enkelt lönsammare än att skjuta på honom.  

Ett av de främsta verktygen för att göra detta är ekonomiska samarbeten. Genom 
att handla med varandra ökar båda parter sin tillväxt och skapar en situation där 
båda gynnas av den andres väl – genom detta ökar stabiliteten i världspolitiken. 
Exempelvis gavs EU Nobels Fredspris 2012 med just den motivationen. EU började 
som ett samarbete kring råvaror (den så kallade Kol & Stålgemenskapen) och 
fortsatte till ett fullfjädrat frihandelsprojekt och tullunion. Enligt Nobellkomittén 
har detta i över 60 år bidragit till fred, försoning, demokrati och mänskliga 
rättigheter i Europa.  

Detta återkopplar i sin tur till ett djupare idéarv som kan spåras till 1700-talet 
och den tyska filosofen Immanuel Kant (Jarvis & Holland 2015: 241). Tanken var 
att i framtiden skulle ett tillstånd av evig fred uppstå, där fria stater bara bytte varor 
och tjänster och ingen anledning att underminera varandra längre förekom. En 
liknande analys i vår tid görs av Francis Fukuyama i den klassiska Historiens slut 
och den sista människan (1992). Fukuyama argumenterar för hur vi efter Kalla 
Krigets slut har sett det sista av storpolitiken. Världen kommer i framtiden enbart 
att vara en liberal marknadplats där demokratier handlar och samarbetar med 
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varandra. De principer som genomsyrar EU kommer att gå igen i allt. Här kommer 
en ny period i världspolitiken att börja. Genom ekonomiskt samarbete och 
globalisering byggs en säkrare värld. Kina själva presenterar BRI som en del utav 
detta. I en öppningskonferens 2017 menade Xi Jingping att målet med projektet är 
att skapa en ny modell för win-win samarbeten samt att återuppväcka den 
ursprungliga Sidenvägens anda av handel och fredligt kulturellt utbyte (EU 2018: 
26). Denna bild delas även utav Taiwans före detta premiärminister Lien Chan som 
menar att vi bör se med optimism på Kinas iniativ, och fokusera på samexistens och 
delat välstånd. Xi Jingping har också i närtid tryckt på behovet av transparans och 
noll-tolerans gentemot korruption, koncept som känns igen från exempelvis EU 
(Time 2019). Kina framhåller även ofta BRI:s roll i bekämpandet av global 
fattigdom (The Economist 2018). 

Detta syns även i den officiella marknadsföringen av BRI som fokuserar på en 
liberal tematik. Kinesisk media använder ett positivt bildspråk där samarbete och 
kultur betonas. Detta är bland annat någonting som Haiqing Huang vid Lunds 
Universitet analyserar i Chinas Image in the Belt & Road-iniative. Huangs 
sammanfattande slutsats är att Kina strävar efter att framställa BRI som ett fredligt 
och anvarsfullt handelsprojekt (Huang 2018: 47). Ett av de tydligaste exempelen på 
det syns i det återkommande uttrycket Silk Road Spirit, som återkopplar till den 
historiska Sidenvägen och dess roll i fredligt utbyte mellan världsdelar. Silk Road 
Spirit innebär ”fred och samarbete, öppenhet och inkludering samt ömsesidigt 
lärande och framsteg” (Huang 2018: 48).  

Sammanfattningsvis är detta alltså en optimistisk tolkning av både Kina och 
världsutvecklingen i stort. BRI blir ett sätt att inkludera utvecklingsländer i den 
globala ekonomin. Kinas närvaro innebär en moderniserad infrastruktur med 
utländska investeringar, vilket kan kickstarta en regional tillväxt som motverkar 
världsfattigdomen. I takt med att välståndet ökar, ökar även stabiliteten i regionen 
och världen blir säkrare. Kina tjänar på denna uppgörelse men det gör även folket i 
Djibouti: Ett så kallat plussummespel. Globalisering kan dock genomföras i andra 
syften.  

2.2 Ekonomisk krigföring 

Hybridkrigföring är en paraplyterm för att beskriva krigföring som inkluderar icke-
traditionella medel. Exempel kan vara informationspåverkan, cyberattacker eller 
ekonomisk krigföring. Det råder en inomvetenskaplig debatt kring huruvida detta 
verkligen är ett nytt fenomen eller bara ett uppdaterat ord för att beskriva medel 
som alltid använts i olika former (Käikhö 2016: 623). Debatten förefaller dock vara 
överens om att den moderna krigföringen mycket riktigt har breddats i sina metoder. 
En kinesisk variant av hybridkrigföring ges i boken Unrestricted Warfare från 
1999. Unrestricted Warfare skrevs av två officerare vid kinesiska armén (officiellt 
Folkets Befrielsearmé) och kan betraktas som en sorts manual över kinesisk 
hybridkrigföring. John Van Messel vid amerikanska marinen poängterar att 
Unrestricted Warfare varken är unik eller först i sin analys (Van Messel 2004: 2). 
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Det är snarare den kinesiska versionen av en återkommande analys över den 
samtida säkerhetspolitiken. Författarna, Qiao Lang och Wang Xiangsui, börjar med 
att argumentera för hur världen har förändrats. Värdspolitiken just nu är inte 
jämförbar med någon annan tidsperiod. De främsta skälen är globalisering, 
kärnvapenbalans och teknisk utveckling. Efter Kalla Krigets slut tonades 
kärnvapenhotet ner och IT-utvecklingen tog fart på allvar. Världen idag är 
globaliserad och digitaliserad på ett helt nytt sätt. Författarna pratar om hur 
historiska konflikter hade ett fysiskt slagfält, en geografisk plats där kriget 
utkämpades. Idag är slagfältet hela samhället (Lang & Xiangsui 1999: 40). Detta 
speglas även i krigets utövare. Där det förr var begränsat till soldater och officerare 
deltar hela samhällsstrukturen i den moderna krigföringen: IT-experter, 
myndighetspersonal, akademiker, ekonomer och så vidare (Lang & Xiangsui 1999: 
46). Som kontrast pekar de på hur Rysslands då toppmoderna stridsflygplan Suchoj 
SU-27 samtidigt aldrig har använts i en skarp situation. Sammanfattningsvis har 
samhällets förändrats och säkerhetspolitiken med det. Det betyder dock inte 
nödvändigtvis att världen har blivit säkrare.  

En av de metoder författarna menar kommer spela störst roll i framtidens 
krigföring är ekonomisk påverkan (Lang & Xiangsui 1999: 51). Detta är alltså en 
typ av obegränsad, eller hybrid, krigföring. Via ekonomisk påverkan finns chansen 
att såra ett land djupare än via väpnade angrepp. När 2000-talet sammanfattas tror 
författarna att ekonomins roll som vapen kommer vara ett av de centrala temana 
(Lang & Xiangsui 1999: 52). 

Som exempel på hur ekonomi kan användas nämner de resursackumulering och 
påverkan genom ekonomiskt bistånd (Lang & Xiangsui 1999: 55). Genom att ta 
över ett områdes naturresurser kan man störa fientliga inkomstkällor samtidigt som 
man skapar egna. Genom att stötta ett område ekonomiskt kan man etablera en inre 
kontroll, som samtidigt inte syns utåt.   

Avslutningsvis menar författarna även att krigets slutmål har förändrats. Att 
besegra motståndaren är ett fyrkantigt koncept som inte riktigt representeras på det 
moderna slagfältet. Ett mer träffande slutmål är att påverka motståndaren på ett sätt 
som i slutändan gynnar ens egna intressen som stat (Lang & Xiangsui 1999: 57). 
Detta är i linje med ekonomisk krigföring som koncept. Här besegrar man inte en 
motståndare i traditionell mening, man skapar snarare en relation som är långsiktigt 
mer gynnsam för den egna parten.  

Ekonomisk krigföring är ett koncept som ofta återkommer i debatten kring BRI, 
dock ofta i olika skepnader. I en rapport från försvarsdepartementet varnar 
exempelvis USA för att Kina använder sig av predatory economics för att uppnå 
strategiska mål (Department of Defence 2018: 6). Ekonomisk krigföring som 
koncept är inte helt lätt att få grepp om. Det är etablerat, men diffust och ingår ofta 
i det större teoretiska ramverk som är hybridkrigföring. Ett av de mest kända 
historiska exemplen är Minister of Economic Warfare, en engelsk myndighet under 
andra världskriget som ansvarade för handelsblockaderna mot Nazityskland. Ett 
annat historiskt exempel är de så kallade belägringsekonomierna som uppstod i 
exempelvis Sarajevo under 1990-talet (Agrell 2005: 168). Kärnan är att man på 
något sätt använder ekonomi som ett verktyg för att skapa sig ett övertag gentemot 
en annan stat. Den vanligaste kategoriseringen av ekonomisk krigföring som 
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koncept är ofta som en sub-kategori till hybridkrigföring. Exempelvis är det en 
uppställning som svenska FOI gör, där ekonomisk påverkan nämns som en tänkbar 
typ av hybridkrigföring bredvid exempelvis informationspåverkan (Jonsson 2018: 
13). Samma teoretiska struktur används alltså även av kinesiska källor.  

En metod som ofta förekommer i debatten kring Kina är det nyare konceptet 
Debt-Trap Diplomacy. Detta kan även kallas Debt-Book Diplomacy, Debt-Based 
Diplomacy eller på svenska Skulddiplomati. Idén är följande (Parker & Chefitz 
2018: 3-4). En skuldsatt regering befinner sig i en potentiellt sårbar situation. Som 
långivare kan man exempelvis frysa lånen, kräva en orealistisk avbetalning och 
därmed påverka landets ekonomi i olika riktningar. Lån mellan länder kan bli ett 
sorts internationellt ekonomiskt styrmedel. Här har man helt enkelt en hållhake på 
ett annat land. Det kräver dock att låntagaren har gått med på ett ta ett riskabelt lån 
från första början, exempelvis via korruption eller andra typer av kortsiktigt 
politiskt beslutsfattande. Lang & Qiangsui nämner även dem Debt-Trap 
Diplomacy, genom att resonera kring hur ett land kan skapa hållhakar på ett annat 
via lån och bistånd (Lang & Xiangsui 1999: 51).  

Min bedömning av teorins struktur är följande: Hybridkrigföring är den 
övergripande modellen för icke-reguljära angrepp. Ekonomisk krigföring är en av 
kategorierna, och skulddiplomati en möjlig metod inom denna sub-kategori. Det 
finns alltså en sorts trappa av definitioner som utmynnar i metoder.  

Här uppstår sammanfattningsvis en helt annan bild av Kina. BRI skulle kunna 
vara ett sätt att placera utvecklingsländer i skuldfällor, som sedan utnyttjas för att 
utöka den kinesiska statens internationella intressesfär. Regeringarna lockas in med 
löften om internationella investeringar och infrastruktursatsningar, men fastnar 
sedan i en beroendesituation där deras naturresurser och geografiska positioner 
utnyttjas av en främmande makt. 

Liberalism och ekonomisk krigföring kan sägas vara varandras teoretiska 
motpoler. Istället för att ekonomiskt globalisera världen i ett samarbetsbaserat 
plussummespel gör man det här i syfte att kontrollera andra stater i ett 
säkerhetspolitiskt nollsummespel. Inom liberalismen är ekonomin en delad källa till 
tillväxt och fred, inom hybridkrigföringen ett tänkbart vapen. Där liberalismen är 
en relativt positiv berättelse om världspolitiken är detta också ett betydligt blekare 
scenario. I både den politiska debatten, den tidigare forskningen och i teorin finns 
alltså två bilder av Kina och BRI. Målet med denna uppsats är att undersöka vilken 
av dessa som är mest realistiskt.  
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3 Metod 

3.1 Forskningsfråga  

Den frågeställning jag har formulerat är 
 
§ Är BRI ett ekonomiskt samarbete eller ett fall av ekonomisk krigföring? 

 
Målet med frågeställningen är att fånga upp motsättningen kring BRI, både i 
forskningen och i den politiska debatten som diskuterats i tidigare kapitel. Målet är 
att studera vilket av dessa två alternativ som bäst beskriver Kinas agerande. Detta 
är en frågeställning jag skulle beskriva som förklarade till sin natur (Teorell 2016: 
27). Detta då jag söker förstå Kinas agerande. Detta är dock en frågeställning med 
flera gråzoner. Var går gränsen mellan de två? Och måste det vara antingen eller? 
Detta kommer diskutera i följande kapitel.  

3.2 Fallstudie & Avgränsning 

Den metod jag kommer använda för att besvara min frågeställning är en fallstudie, 
specifikt en enfallsstudie där studieobjektet är BRI. Det finns ett antal kommentarer 
att göra kring enfallsstudie som metod samt dess specifika relevans för 
frågeställningen. Först och främst bör fallet vara väl avgränsat, i syfte att undvika 
en för spretig forskningsdesign (Yin 2007: 3). Här kommer min avgränsning att 
vara BRI i sig: Kinas utrikespolitiska projekt Belt & Road-iniative, definierat i 
uppsatsen i kapitel 1.2. Yin rekommenderar en enfallsstudie vid ett antal olika 
omständigheter. Ett av dem om det är ett tänkbart kritiskt fall (Yin 2007: 61-63). 
Ett kritiskt fall är ett fall med potentialen att vara avgörande eller utvecklande för 
teorin som prövas. Detta vill jag argumentera för att BRI har potentialen att vara, i 
den pågående världspolitiska debatten om Kinas syfte och i det breddade 
säkerhetsbegreppet. Forskningsdesignen är kvalitativ till sin natur, vilket innebär 
att jag som författare arbetar med subjektiva variabler och tolkar ämnets kvalitéer 
(Teorell 2016: 264). Vid en första anblick skulle uppsatsen kunna framstå som 
tvärvetenskaplig, en korsning mellan Freds & Konfliktvetenskap och 
nationalekonomi. Jag vill dock argumentera för hur detta i grunden är närmare 
Freds & Konfliktvetenskap. Ingångsvinkeln är säkerhetspolitisk och ekonomin 
behandlas i huvudsak som en del i en stats säkerhetspolitiska verktygslåda.  
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3.3 Material & Disposition 

För att besvara min frågeställning kommer jag att undersöka och diskutera den 
ekonomiska och politiska utvecklingen i BRI:s deltagande länder. För att göra detta 
kommer jag använda mig av ett urval av rapporter och nyheter i syfte att diskutera 
tendenser. Här kommer jag sträva efter att använda så objektiva källor som möjligt, 
detta genom att prioritera etablerade medier samt oberoende ekonomiska institut. 
Detta är dock så kallade sekundärkällor, material som redan bearbetats i tidigare 
steg. Detta ökar den inneboende subjektiviteten (Dulić 2011: 36-37). Detta får dock 
anses nödvändigt för den praktiska genomförbarheten, då ämnet kräver en tung och 
nutida empirisk förankring. Det kan dock förebyggas något genom att även 
inkludera kinesiska perspektiv, så underlaget inte blir strikt västerländsk. Uppsatsen 
har använt kinesisk litteratur i teorin samt kommer använda kinesisk media i 
analysen. Uppsatsens analys kommer täcka ett antal vitt skilda geografiska områden 
i sin empiri. Anledningen är att jag som författare strävar efter ett helhetsgrepp på 
BRI som utrikespolitiskt samarbete: Här ingår Europa, Afrika och Asien. Det är 
därmed eftersträvansvärt att koppla in samtliga i analysen, samtidigt som man 
måste balansera utrymmesfrågan. Ett antal tabeller har placerats i uppsatsen för att 
sammanfatta och illustrera resonemang. Dessa är numrerade, namngivna samt 
inkluderade i referensförteckningen. Ett snabbare historiskt perspektiv är 
inkluderat, jämte definitionen av BRI. Anledningen är att jag som författare 
bedömer att den historiska Sidenvägen är av vikt för att förstå debatten kring den 
nuvarande. Detta då Kina ofta drar historiska paralleller i sin marknadsföring. Då 
materialet består av många olika typer av källor har jag sorterat 
referensförteckningen efter underkategorier, i syfte att underlätta källkontroll för 
dig som läsare. I nästa kapitel följer en sammanfattande tabell över uppsatsens 
akademiska utformning. 
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3.4 Sammanfattning 

 
 

 
 

Figur 1 – Uppsatsens akademiska utformning 

Ämnesområde Kinas utrikespolitiska iniativ Belt & Road-
iniative (BRI).  

Teori Liberalismen ställd mot ekonomisk 
krigföring. 

Frågeställning Är BRI ett ekonomiskt samarbete eller ett 
fall av ekonomisk krigföring? 

Metod Kvalitativ enfallsstudie av BRI.  

Material Nyhetsartiklar och rapporter i syfte att spåra 
politiska och ekonomiska utvecklingar hos 
medlemsländer.   
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4 Operationalisering 

Syftet med en operationalisering är att konkret förtydliga hur teorin ämnar förklara 
frågeställningen. Detta genom att tilldela så kallade operationella indikatorer 
(Esaiasson m fl 2017: 59). En operationell indikator är teorin omsatt till konkreta, 
användbara koncept för att besvara frågeställningen. I mitt fall är frågan: Hur mäter 
man skillnaden mellan ekonomiskt samarbete och ekonomisk krigföring? 

4.1 Var går gränsen? 

Både liberalismen och ekonomisk krigföring kan sägas följa vad Max Weber 
refererar till som idealtyper (Esaiasson m fl 2017: 158). En idealtyp är teorin dragen 
till sin spets, i sin mest renodlade form. Denna typ av scenario kanske inte ens 
nödvändigtvis finns representerat i verkligheten men det kan vara användbart för 
att visualisera teorin. I en idealbild av Lang & Xiangsuis teori om obegränsad 
krigföring applicerar en stat enbart ekonomisk politik som ett militärt verktyg. Det 
finns inga som helst intentioner av samarbete som inte bara är en front för andra 
syften. I en idealbild av liberalismen existerar bara fredlig frihandel och 
globalisering. Det finns inga som helst politiska intentioner om att styra eller 
påverka i önskvärd riktning, allting handlar om att låta de liberala värderingarna om 
flöda fritt. Mot bakgrund av den komplicerade världspolitiken förefaller ingen av 
dessa som ett realistiskt scenario ensamt. Båda saknar gråzoner. Det är även svårt 
att hitta rena exempel på dessa ytterligheter. Detta berör även Willhelm Agrell, i 
kommentaren kring hur icke militär-maktutövning är svår att mäta (Agrell 2005: 
172). Även en transparent, demokratisk aktör som exempelvis EU bedriver en 
riktad utrikespolitik och säkerhetspolitik där ekonomi är ett medel. Efter andra 
världskriget genomförde USA de så kallade Marshallplanerna, ett ekonomiskt 
iniativ för att hjälpa återuppbyggandet av Europa. Historiskt sett ses ofta 
Marshallplanerna som ett försök att stoppa kommunismens utbredning i Europa 
genom att kickstarta en blomstrande marknadsekonomi. Är detta ett fall av 
samarbete eller säkerhetspolitik? Jämförelser har också gjorts mellan BRI och just 
Marshallplanerna, exempelvis av Oscar Angestav vid Uppsala Universitet som 
sammanfattningsvis menar att båda är ett exempel på så kallad mjuk maktutövning 
(Angestav 2019: 40). Mitt mål med min teorianvändning är istället följande. Genom 
att etablera dessa idealtyper skapar man ett diskussionsunderlag där BRI och Kina 
kan ses ur olika perspektiv. Målet med uppsatsen är samtidigt att även nå ett svar 
utöver att allting är relativt. Diskussionen kommer att avslutas med att resonera 
kring vilken av dessa två ytterligheter Kina är närmast. En gråzon kan tendera i en 
riktning. 
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4.2 Analysområden 

Min bedömning av teorin är att ekonomisk krigföring är ett etablerat akademiskt 
koncept inom ramarna för hybridkrigföring. Samtidigt saknas konkreta etablerade 
bedömningskriterier för att hitta och beskriva ekonomisk krigföring. Detta är 
någonting som existerar inom anslutande modeller. Exempelvis kan 
hybridkrigföring delas upp i olika faser med specifikt definierande kännetecken 
inom varje. I avsaknad av dessa kommer denna uppsats att använda ett eget schema 
för att analysera BRI. Målsättningen med designen är att fånga upp de avgörande 
skillnader mellan samarbete och angrepp som går att härleda från teorin. Genom att 
göra detta kan slutsatser dras kring huruvida BRI bäst bör beskrivas. Detta innebär 
att studien kommer att vara teoriutvecklande till sin karaktär (Esaiasson m fl 2017: 
43). Som författare behöver jag lyfta teorin ett steg framåt för att göra den 
användbar för min forskningsfråga. Framförallt ekonomisk krigföring är ett koncept 
jag anser passar väl för teoriutvecklande forskning, någonting som kommer att 
kommenteras i kapitel 5.2. Sammanfattningsvis har fyra analysområden utformats. 
Dessa kommer först motiveras och diskuteras, för att därefter ställas upp i ett 
sammanfattande schema inför analysen.  

4.2.1 Vilka deltar i samarbetet? 

 
Den fria marknaden är en av liberalismens mest centrala aspekter. En av de mest 
klassiska sammanfattningarna av den fria marknadens funktion görs av Adam 
Smith i The Theory of Moral Sentiments. Smith pratar om en osynlig hand som 
påverkar marknadsutvecklingen i en gynnsam riktning (Smith 1759: 165). Detta 
genom att ständigt balansera tillgång, efterfrågan och utbud efter aktörernas 
önskemål. Den osynliga handen är helt enkelt summan av alla beslut från alla 
deltagare på marknaden. För att den osynliga handen ska kunna göra sitt jobb krävs 
dock att offentliga (och andra typer av statliga) aktörer tar ett kliv tillbaka. Detta då 
dessa inte omfattas av det effektiviserande tryck som privata aktörer utsätts för. 
Detta kallas ibland även för laisesz faire, franska för låt gå. Mot bakgrund av detta 
är det relevant att studera vilken typ av aktörer som deltar i BRI. Inkluderas 
regionala företag på ett sätt som leder till tillväxt i det lokala näringslivet? Det skulle 
i så fall understödja Kinas liberala marknadsföring. Sammanfattningsvis: Vilka är 
BRI.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 14 

4.2.2 Hur ser den ekonomiska utvecklingen ut? 

 
Målet med denna del är att analysera BRI:s utfall. Påverkas parterna lika? Eller är 
samarbetet i huvudsak gynnsamt för en part? En av de mest återkommande 
anklagelserna mot Kina berör konceptet riskabala lån. Genom att binda upp 
utvecklingsländer i ohållbara lån kan man skapa en hållhake på landets regering. 
Det är detta som kallas Debt-Trap Diplomacy, se sida 8. En måttstock för att värdera 
lån ges i begreppet Debt Sustainability. Detta resonerar kring huruvida ett lån är 
nationalekonomiskt hållbart eller inte genom att kontrastera det mot låntagarens 
ekonomiska situation (Hurley, Morris & Portelance 2018: 3). Om låntagaren (i det 
här fallet en stat) har en stabil nationalekonomist sits med goda utsikter att i 
framtiden betala av lånet har man en hög Debt Sustainability. Om lånet innebär en 
nationalekonomisk risk med osannolika möjligheter för staten att i framtiden lösa 
har man en låg Debt Sustainability: Sammanfattningsvis ett ohållbart 
nationalekonomiskt upplägg. Detta är alltså en internationell, statlig variant av 
samma principiella bedömning exempelvis en bank gör vid vanliga privatlån. En 
diskussion kring detta kan indikera huruvida anklagelsen om predatory economics 
och Debt-Trap Diplomacy är rimlig och ge en övergripande insyn i BRI:s funktion.  

4.2.3 Hur ser möjligheterna att avsluta samarbetet ut? 

 
Deltagande i ekonomiska samarbeten bör vara frivilligt, och således även möjligt 
att avbryta via demokratiska verktyg. Exempelvis folkomröstade vi i Sverige om 
medlemskap till Europeiska Unionen 1994 och Storbritannien röstade sig ur 
densamme 2016. Att diskutera möjligheterna att avbryta ett samarbete kan ge en 
intressant inblick i samarbetets natur. Om det är görbart via demokratiska verktyg 
(exempelvis folkomröstningar) adderar det till bilden av ett samarbetsprojekt. Om 
det inte går, av olika skäl, adderar det till den mer varnande bilden av BRI. Detta är 
mätbart genom att analysera specifikt relationen mellan Kina och Sri Lanka. Sri 
Lankas väljare har försökt att avbryta samarbetet med Kina, genom valet 
2015. Detta kommer diskuteras i kapitel 5.3.  
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4.2.4 Sker en politisk påverkan? 

 
Det centrala målet för ett ekonomiskt samarbete bör vara att generera ekonomisk 
tillväxt, gynnsam för båda parterna. Denna punkt kommer att analysera huruvida 
Kina använder BRI till någonting ytterliggare. Är samarbetet strikt ekonomiskt eller 
medför det även politiska konsekvenser? En författare som bidragit till området är 
svenska Gunnar Sjöstedt som definierar ett antal metoder för ekonomiska 
påtryckningar (Agrell 2005: 163). Bland annat nämner han positiva sanktioner: 
Erbjudanden om ekonomisk vinst i utbyte mot politiska eftergifter. Han nämner 
även utpressning, som är en liknande mekanism men utan den positiva belöningen. 
Fokus ligger snarare på hot om negativ utfall. Om den ena aktören är så pass svag 
att ett beroendeförhållande uppstår får den andra parten plötsligt en oerhörd makt 
(Agrell 2005: 170). Är detta någonting som förekommer i deltagande länder? 
Därutöver kommer en diskussion kring BRI:s säkerhetspolitiska effekter på berörda 
regioner att genomföras. Målsättningen är en helhetsbild av BRI:s praktiska 
funktion som ett mellanstatligt samarbete.  

4.3 Sammanfattning 

 
 

 
Figur 2 – Uppsatsens Analysschema 
 

Vilka deltar i samarbetet? Finns det en fri marknad och ett levande 
näringsliv som inkluderar regionala aktörer? 

Hur ser den ekonomiska 
utvecklingen ut? 

Är den positiv eller negativ? Påverkas båda 
parterna lika? Är lånen hållbara och 
nationalekonomiskt sunda?  

Hur ser möjligheterna att 
avsluta samarbetet ut? 

Går medlemsskapet i BRI att påverka 
demokratiskt? Vad händer om man 
försöker?  

Sker en politisk påverkan? Använder Kina relationen med länderna till 
någonting? Sker en upptrappande eller 
stabiliserande effekt i den berörda 
regionen? 
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5 Analys 

5.1 Vilka deltar i samarbetet? 

Även om EU har uttryckt internationell kritik gentemot Kina är det ett synsätt som 
inte efterlevs utav alla medlemsstater. De EU-stater som samarbetar med BRI är i 
nuläget (Juli 2019) Grekland, Ungern och Italien. Detta är dock ett samarbete som 
mött skarpt kritik från resterande EU-medlemmar. Bland annat har Hollands 
premiärminister Mark Rutte kritiserat Italien för naivitet (The Guardian 2019). 
Utanför den politiska debatten kring Kina har dock Italien tänkbara motivationer 
till samarbetet. Den italienska ekonomin befinner sig i en stagnering sen Eurokrisen 
och regeringen hoppas att kinesiska investeringar ska bidra till att vända trenden. 
Bland annat planeras djuphamnar i kuststäderna Genoa och Palermo.  

Vad består då risken i? Vad är det Italien är potentiellt naiva inför? EU:s 
diplomater i Beijing lyfter fram två centrala aspekter: Övervikten av statliga 
kinesiska företag samt bristen på transparens och rimliga konkurrensvillkor detta 
medför (Handelsblatt 2018).  

Drygt 90 procent av alla europeiska projekt inom BRI utförs utav kinesiskt-ägda 
företag (The Global Times 2018). Detta är karaktäristiskt sett till Kinas 
företagsstruktur och offentliga sektor. Av 500 företag på Fortune 500 är 109 
kinesiska (World Economic Forum 2018). Bara 15 procent av dessa är dock 
privatägda. Resten är kinesiska staten och så kallade SOE:s – State Owned 
Enterprises. BRI har alltså sammanfattningsvis en klar lutning gentemot kinesiska 
statliga aktörer. Internationell expansion av statliga företag har också varit en 
utmärkande strategi för Kinas regering de senaste decennierna, bland annat kan det 
tidiga 2000-talets policies Go Out och Go West nämnas.  

En liknande trend ses i Afrika. Flera nationalekonomer pekar på hur Kina 
kringgår lokala företag i utbrytandet av naturresruser (Zhang, Alon & Latterman  
2018: 159). 27 av 38 kinesiska storföretag i Afrika är så kallade SOE:s (Brautigam  
2011: 67). Praktiskt sett innebär det att lokala afrikanska företag inte inkluderas i 
den internationella ekonomin via BRI. Istället går man direkt mot naturresurserna, 
via SOE:s. Detta kan göra prospekteringen kortsiktigt sett mer effektiv, men den 
liberala och samarbetsbaserade aspekten uteblir.  

Denna typ av statliga överrepresentation resulterar i ett antal praktiska hinder i 
samarbetet med EU. Exempelvis genomfördes en budgivning kring ett 
järnvägsprojekt mellan Belgrad i Serbien och Budapest i Ungern dolt (The Global 
Times 2017). Detta går emot EU:s direktiv om transparens vilket innebar att 
projektet stoppades då det rör sig inom EU:s inre marknad. Europeiska företag har 
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även kritiserat BRI för bristen på rimliga konkurrensmöjligheter (Handelsblatt 
2018). Då BRI i grunden organiseras av Kina har dessa valmöjligheten att prioritera 
egna alternativ. Om europeiska företag ändå vill konkurrera måste de även göra det 
mot kinesiska villkor vad gäller exempelvis ersättning, arbetstid, arbetsrättsfrågor 
och liknande som kan skilja sig markant mellan den europeiska och kinesiska 
marknaden.  

För att den osynliga handen och den fria marknaden ska kunna verka fullt ut 
krävs att offentliga aktörer tar ett kliv tillbaka. Anledningen är att dessa inte fullt ut 
påverkas av den osynliga handens effekter. Ett statligt företag har exempelvis 
ekonomiska garantier från staten bakom sig och är därmed inte ansvariga inför 
ägare samma sätt. Pressen att fatta korrekta beslut är därmed mindre eftersom de 
marknadsekonomiska konsekvenserna av fel beslut är mindre allvarliga – det 
drabbar skattebetalare istället för aktieägare. Här uppstår inte det effektiviserande 
tryck som är den osynliga handen. Detta går också att se i datan kring SOE:s som 
övelag tenderar vara övervärderade och strukturellt mindre effektiva än sina privata 
konkurrenter (World Economic Forum 2019).  Detta är samtidigt ett problem Kina 
förefaller vara medvetna om, då det parallellt med BRI pågår en reform av Kinas 
offentliga företagsstruktur (South China Morning Post 2019). Slutmålet är mycket 
riktigt en större mängd privata inslag inom SOE:s i syfte att effektivisera, samtidigt 
som man behåller det statliga inflytandet.  

Denna företagstruktur genererar dock en del frågetecken kring vad BRI i 
grunden är. Frågan är varför SOE:s prioriteras från första början om det är en 
mätbart mindre effektiv företagsform. Detta samtidigt som Kina har problem med 
finansiering av BRI (se sida 20). En möjlig förklaring är att det ger den kinesiska 
staten en betydligt större kontroll över BRI och dess medlemsländer. Privata företag 
kanske prioriterar vinst över statens intressen. SOE:s arbetar istället efter ledorden 
yijing cuzheng (politik via ekonomi) och zhengjing jiehe (kombinera ekonomi och 
politik) samt med kinesiska staten som slutgiltig uppdragsgivare (Zhang & Yin 
2019). Om arbetet istället skulle utföras av privata aktörer finns risken att BRI helt 
enkelt utvecklar ett separat näringsliv utanför den egna statens kontroll. Det är 
samtidigt det som är liberalism. Via ett arbete centrerat kring SOE:s kan detta 
undvikas, men Kina väljer då en mer kostsam och mindre liberal väg i utbyte mot 
statlig kontroll. 

5.2 Hur ser den ekonomiska utvecklingen ut? 

Både positiva och negativa ekonomiska utvecklingar går att spåra i BRI:s 
deltagande länder. Exempelvis upplevde Pakistan den största ekonomiska tillväxten 
på decennier under åren 2015 och 2016, efter kinesiska investeringar i hamnstaden 
Gwadar (Pakistan Ministry of Finance 2016). Detta parallellt med kinesiska lån. 
Detta är givetvis en djup forskningsfråga, eftersom det är svårt att avgöra vilken 
tillväxt som hade skett även utan Kinas inblandning. Samtidigt är det rimligt att 
anta att utländska investeringar överlag påverkar i positiv riktning. Via BRI har 
Kina blivit en framstående intressent i Afrika. Totalt sett har afrikanska länder en 
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innestående skuld till Kina på 284 miljarder svenska kronor (Jubilee Debt 
Campaign 2018). De störst belånade länderna är Angola, Etiopien, Kenya och 
Kongo i den ordningen. Lånen är dock intressant nog till största delen så kallade 
soft loans, lån med låg eller ingen ränta. USA har uttryckt sig skarpt kritiskt mot 
Kinas approach. Bland annat har USA:s statssekreterare Rex Tillersson 
argumenterat för hur Kinas låne-policy gentemot Afrika skapar en 
beroendeställning, ökar korruptionen samt äventyrar miljöskyddet (BBC 2018). 
Kina bemöter detta genom att kalla det för en amerikansk smutskastningskampanj 
och att Kinas intressen i Afrika bygger på att lånen betalas tillbaka, jämförbart med 
hur vilken långivare som helst resonerar.  

Abel Kinyondo vid University of Dar es Salaam menar att det sino-afrikanska 
samarbetet har problem i grunden. Först och främst är flera av de aktuella länderna 
i Afrika så pass små marknadsspelare att de inte har någon reell kontroll över sin 
export (Kinyondo 2019: 131). Vidare är afrikansk ekonomi i nuläget låst bakom 
omfattande tullsystem, vilket bromsar det marknads-ekonomiska utbytet (ibid).  

I en ekonomisk rapport för Center for Global Development sammanställer John 
Hurley, Scott Morris och Gailyn Portelance hållbarheten i kinesiska lån till 
deltagande BRI-medlemmar, detta baserat på data från Internationella 
Valutafonden (IMF). Sammanfattningsvis bedömer de att 23 deltagande länder 
befinner sig i en högrisk-grupp vad gäller Debt Distress, varav åtta är i en 
ytterliggare riskzon. Debt Distress är resultatet av en låg Debt Sustainability, se sida 
15. Kort sagt är lånens hållbarhet så låg att det börjar ha en krisartad inverkan på 
statens ekonomi. Ett av de främsta exemplen som framhålls är Djibouti (Hurley, 
Morris & Portelance 2018: 16). Den senaste rapporten från IMF betonar den 
extremt riskabla lånepolicy som den djiboutiska regeringen utövar, bland annat har 
den totala statsskulden gått från 50 till 85 procent av BNP, högst bland alla 
utvecklingsländer i världen. Övriga exempel som kan nämnas är Maldiverna, Laos, 
Montenegro, Mongoliet, Tajikistan, Kyrgyzstan och Pakistan som alla befinner sig 
i en högriskgrupp för Debt Distress (Hurley, Morris & Portelance 2018: 17-18). 
Denna analys får även medhåll från Fitch Ratings som i en rapport bedömer 
kreditvärdet hos 27 medlemsstater som ”junk” och varnar för att investeringarna 
förefaller vara politiskt motiverade, snarare än resultatet av finansiella bedömningar 
(Hurley, Morris & Portelance 2018: 7). Sammanfattningsvis skapar alltså BRI en 
situation där ett tiotal medlemsländer (samtliga utvecklingsländer) enligt oberoende 
nationalekonomiska bedömare placerar sig själva i ohållbara statsskulder. Här kan 
man väga in att världen befinner sig i en global högkonjunktur som kan antas 
påverka hållbarheten positivt.  

Kina har dock tagit ett antal iniativ för att motverka Debt Distress, detta genom 
att helt sonika skriva av ett antal skulder. Två exempel som kan nämnas är 
Tajikistan, och Sri Lanka. Vad dessa fall har gemensamt är dock att de har följts av 
politiska eftergifter. Tajikistan gav exempelvis bort mark i utbyte mot avskrivna 
lån. Området ligger i de så kallade Pamir-bergen på gränsen mellan Kina och 
Tajikistan, en region som varit omstridd sedan 1900-talet. Sri Lanka har en specifik 
relation till Kina som kommer diskuteras i kapitel 5.3.  

Om man vänder på frågan och studerar hur BRI har påverkat Kina syns en 
intressant utveckling: Kinesiska staten står inför ett antal frågetecken vad gäller 
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BRI:s finansiering. Inom BRI finns ett antal projekt vissa bedömare beskriver som 
så kallade vita elefanter, en ekonomisk term som beskriver ett prestigeprojekt som 
i huvudsak inte genomförs av vinstintressen (Bloomberg 2018).  Exempel inom 
BRI kan vara Mattala Rajapaksa International Airport i Sri Lanka som kostade 282 
miljoner dollar att bygga. Kapaciteten ligger på en miljon resenärer om året, under 
2016 användes den av 4700 (Adelaide Now 2018). Ett annat exempel kan vara två 
oljeraffinaderier utanför Kara-Balta i Kyrgyzstan som inte bär kostnaden på 490 
miljoner. Det finns till och med planerade förluster i BRI:s kalkyler, bland annat 
inom den så kallade Ekonomiska Korridoren mellan Kina och Pakistan (Finacial 
Times 2016). Tom Miller vid den Kina-baserade analysfirman Gavekal 
Dragonomics menar att BRI:s statliga placerare uppskattar 80 procentiga förluster 
i Pakistan, 50 procent i Myanmar och överlag 30 procent i resterande Centralasien. 
Samtidigt är BRI svårfinansierat på grund av valutakonvertering (Bloomberg 
2017). Lånen kan ges antingen i Kinas egna valuta Renminbi, men då riskerar 
Renminbi internationaliseras och därmed påverkas i högre utsträckning av globala 
konjunktursvängningar. Detta minskar den kinesiska statens inrikespolitiska 
styrmedel. Lånen kan istället ges i amerikanska dollar. Då undviks den risken, men 
då måste projektet istället finansieras från den så kallade valutareserven. Det är 
heller inte den funktion en valutareserv är avsedd att ha i ett land, den ska snarare 
kunna erbjuda likvida medel opåverkade av den egna valutans svängningar. 
Sammanfattningsvis återstår det att se huruvida Kina kommer lyckas upprätthålla 
BRI:s visioner, eller om det kommer att sluta som ett prestigeprojekt som rinner ut 
i sanden av praktiska utmaningar.   

Detta kan också vara en tänkbar förklaring till att BRI tenderar vikta gentemot 
statliga företag, så kallade SOE:s (se föregående kapitel). En SOE har ekonomiska 
garantier från kinesiska staten medans privata aktörer arbetar utan skyddsnät. 
Privata aktörer kan således vara mindre benägna att ge sig in i ett skuldtyngt projekt 
med negativa utfall, eftersom deras bedömning är rent marknadsmässig och inte 
påverkad av politiska intentioner. Övervikten av SOE får i så fall en dubbelsidig 
förklaring. Via SOE:s behöver Kina inte oroa sig över att sälja in BRI inför privata 
investerare. Det blir snarare som att ge en myndighet instruktioner.  

Den sammanfattande analys denna uppsats gör av BRI ekonomiska 
implikationer är följande: Beroende på medlemslandsland kan både en positiv eller 
negativ ekonomisk utveckling ses. Att Kina själva bedömer BRI som en förlustaffär 
i nuläget kan dock ses som ett argument för att utfallet överlag har varit negativt. 
BRI har också resulterat i ohållbara skuldsättningar för minst åtta medlemsländer. 
Konsekvenserna av detta hålls i schack av skuldavskrivningar, men dessa har en 
tendens att komma med politiska eftergifter. Detta kan man argumentera för talar 
emot att Kinas intressen ligger i att lånen avbetalas (se föregående sida). Om man 
konsekvent accepterar återbetalningar i formen av politiska eftergifter snarare än 
pengar. Det skulle i så fall även förklara BRI roll som en tänkbar vit elefant. Om 
drivkraften i grunden inte är ekonomisk utan snarare säkerhetspolitisk är det 
naturligt att projektet får stå tillbaka när regeringen drabbas av sparkrav. Det är helt 
enkelt en sorts försvarsutgift.  
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5.3 Hur ser möjligheterna att avsluta samarbetet ut? 

Ett rimligt motargument mot riskabla lån är att deltagande i BRI (och därmed att 
acceptera lånen) är frivilligt. Det är helt enkelt någonting medlemsländerna själva 
har valt. Detta kapitel kommer att fokusera på denna aspekt genom att analysera 
medlemsskapets mekanismer ur demokratisynpunkt.  

2009 tog det Sri Lankesiska inbördeskriget slut, en konflikt som skördat drygt 
70 000 dödsoffer. Även om våldet till slut upphörde hade årtionden av strider lett 
till att landet fortfarande var ekonomiskt ödelagt. Det drabbades även hårt av 
jordbävningen i Indiska Oceanen 2004. I ett försök att öka tillväxten har Sri Lanka 
de senaste åren knutit allt närmare band med Kina. Centralt i samarbetet är 
Magampura Mahinda Rajapaksa Port, en hamn i kuststaden Hambantota uppkallad 
efter Sri Lankas dåvarande president. I en analys av BRI är Sri Lanka ett intressant 
fall av ett specifikt skäl: Det är det enda land som hitills har gjort ett konkret försök 
att avbryta det kinesiska samarbetet.  

Magampura Mahinda Rajapaksa Port finansierades till 85 procent med 
kinesiska lån från statliga Exim Bank of China och öppnade officiellt 2010. 
Konstruktionen genomfördes av China Harbour Engineering samt Sinohydra 
Corporation. Flertalet ekonomiska bedömningar varnade för att hamnprojektet, som 
budgeterat av den dåvarande Sri Lankesiska regeringen, inte var ekonomiskt 
gångbart (New York Times 2018). Efter ett par år i drift hade också hamnen 
problem med att hålla sin budget, vilket lett till svårigheter för Sri Lankesiska staten 
att betala av lånen till Kina (ibid). Valet 2015 förlorade den Sri Lankesiska-
regeringen väljare som ställde sig kritiska gentemot Kinas inflytande vilket leder 
till ett maktskifte.  

Regeringsskiftet tillsammans med ekonomiska svårigheter gjorde att 
hamnprojektet i Hambantota lades på is (ibid). Detta ledde till att Kina krävde en 
återbetalning av lånet, om inte hamnprojektet omedelbart återupptogs. Då kapitalet 
för återbetalning saknades gjordes en uppgörelse där Kina istället övertog driften 
av hamnen, via ett så kallat leasing-avtal till statliga China Merchants Port Holdings 
Company under en tidsperiod på 99 år. Kort sagt: Kina skriver av delar av lånen, 
mot att de får äga hamnen under de kommande århundradet.  

Slutresultatet innebär att kinesiska staten är de facto ägare av en helt ny 
kuststräcka i Indiska Ocenan. Sammanfattningsvis har detta lett till internationella 
anklagelser om att detta var Kinas ursprungsplan (Bloomberg 2018). Detta skulle i 
så fall återkoppla till den så kallade String of Pearls-modellen, teorin om att BRI:s 
nätverk av hamnar följer taktiska mönster (se sida 4). Sri Lanka har en unik 
strategisk position i Indiska Oceanen och att kontrollera en hamn i området har ett 
högt militärt värde teoretiskt sett. 

Detta har i sin tur haft ett antal negativa följder på BRI:s framtoning. Bland 
annat har Burma, Nepal och Pakistan krävt omrevideringar av pågående 
samarbeten, i syfte att undvika en skuldfälla och efterföljande politiska oroligheter. 
Baluchiska separatister har bland annat attackerat kinesiska ambassaden i Karachi, 
Kina är för dem en symbol för överstatlighet och ett hot mot drömmen om 
självständighet (Foreign Policy 2018) Här finns ett antal resonemang att göra ur 
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demokratisynpunkt. Mahinda Rajapaksa, som genomförde affären med Kina är 
bortröstad, men skuldsättningen och relationen till Kina finns kvar. Även om Sri 
Lankesiska-folket röstat bort den regering som genomförde uppgörelsen med Kina 
lever uppgörelsen i sig kvar, eftersom statlig skuldsättning helt enkelt står över 
politiska mandatperioder. Politiska mandatperioder varar i ett par år (i Sri Lankas 
fall sex) medans statliga lån kan leva kvar betydligt längre. Kort sagt innebär det 
att beslut fattade av den sittande regeringen rörande samarbeten med Kina plötsligt 
kan bli mer eller mindre permanenta eftersom skuldsättningen är så pass hög. Under 
2019 behöver Sri Lanka betala av cirka 50 miljarder kronor samt 15 procent av 
statsskulden går direkt till Kina (Wall Street Journal 2019). Under Mahinda 
Rajapaksas ledning tre-dubblades statsskulden (New York Times 2018). Detta är 
inte kortsiktigt lösligt oavsett ledarskap.  

Detta är en svår fråga, men det finns ett antal alternativa scenarion både för Kina 
och Sri Lankas-regering. Exempelvis hade man kunnat genomföra 
folkomröstningar kring huruvida det är rätt beslut att ingå internationella avtal med 
så pass långtgående konsekvenser för landet. Genom att lyfta det beslutet ur 
händerna på enskilda politiker garderar man sig också mot riskerna för korruption, 
möjligheten att enskilda politiker i beslutsfattande roller utsätts för en yttre 
påverkan. Det finns exempelvis en pågående debatt kring Mahinda Rajapaksas 
egentliga roll i BRI. Bland annat menar New York Times att hans kampanj mottagit 
dolda utbetalningar från kinesiska företag, i utbyte mot en mer pro-kinesisk politisk 
hållning (New York Times 2018). En generell pro-kinesisk attityd har också varit 
utmärkande för hans ledarskap, detta till skillnad från en mer pro-indisk hållning 
som är det traditionella alternativet i Sri Lankesisk politik. Hans stiftelse Pushpa 
Rajakapsa Fund donationer på 20 million Sri Lankesiska-rupees från kinesisk-ägda 
Colombo International Container Terminals Limited (Sri Lankan Guardian 2018).  

Sammanfattningsvis är BRI ett utrikespolitiskt samarbete som kan gå snabbt att 
kliva in i, men vara betydligt svårare att ta sig ur. Detta eftersom samarbetets 
utformning innefattar långsiktiga lån som ger den större parten ett avgörande 
inflytande. Detta är delvis naturligt, sett till de konsekvenser lån som koncept 
medför. Hillary Clinton sammanfattar exempelvis denna dynamik med citatet 
”How do you deal toughly with your banker?” (Parker & Chefitz 2018: 6). Om man 
är skyldig någon pengar har den parten helt enkelt en svårdebatterad överhand.  

Samtidigt har Kina heller inte gjort någonting för att öka det demokratiska 
underlaget för samarbetet. Sri Lankas väljare har i praktiken gjort allting som går 
att göra för att undvika samarbetet, röstat emot det, men det påverkar inte resultatet. 
Detta har avslutningsvis även lett till utökade politiska oroligheter i Sri Lanka, i 
våldsamma drabbning mellan lokal polis och protestanter kritiska mot det kinesiska 
samarbetet (South China Morning Post 2017). Samtidigt bör nämnas att Sri Lanka 
klassificeras som en demokrati av Freedom House, så kallat partly free (2019). 
Folket i Sri Lanka har ett visst politiskt inflytande, bland annat genom fria val. 
Möjligheterna till framtida demokratisk påverkan på det kinesiska samarbetet för 
folket i exempelvis Sudan eller Uzbekistan är därmed rimligtvis mindre.  
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5.4 Sker en politisk påverkan? 

En återkommande kritik som riktats mot Kina är hur BRI inte innefattar några 
former av etiska eller demokratiska kravprofiler. Så länge det är en bra affär kan 
man samarbeta med alla (Kinyondo 2019: 140) Detta kan sägas vara rimligt 
affärsmässigt men effekterna på regioner är en separat fråga. Sammanfattningsvis 
skulle två stråk av politiska effekter från Belt & Road-iniative kunna säga ses. Den 
ena rör sig om mer koncentrerad politisk påverkan, medans den andra är mer 
storpolitiska effekter som är resultatet av Kinas närvaro.   

Deltagande i BRI kommer först och främst med ett stående diplomatiskt krav, 
och det är att avsäga Taiwans självständighet (Kinyondo 2019: 140). Taiwan 
(officiellt Republiken Kina) och Kina har varit i en känslig politiskt situation sedan 
1940-talet med landets autonomi i fokus. Därefter finns en serie politiska åtgärder 
som Kina kräver i enskilda fall.  

Exempelvis avbokade Sydafrika ett statsbesök med Dalai Lama efter kinesiska 
påtryckningar (The Telegraph 2014). Den nuvarande Dalai Laman har varit i en 
politisk konflikt med den kinesiska regeringen i nästan hela sitt liv, detta rörande 
Tibets självständighet. Ett liknande exempel är Ungern som, efter sitt medlemskap 
i BRI 2014, inte vill skriva under gemensam kritik rörande mänskliga rättigheter 
som EU formulerat gentemot Kina (Sveriges Radio 2017). Detta kan argumenteras 
vara i linje med Sjöstedts tidigare nämnda definition om positiva sanktioner: Man 
får tillgång till kinesiska investeringar, men bara om man accepterar krav inom 
andra områden (Agrell 2005: 170).  

Utöver detta kan en upptrappande effekt sägas ske i ett antal berörda regioner. 
Indiska bedömare beskriver bland annat Kinas framflyttning i Indiska Oceanen som 
agressivt och hotfullt (India Times 2017). BRI har skapat en nästan fullständig 
kinesisk inringning av Kina på olika nivåer, dels via hamnar i Indiska Oceanen 
(String of Pearls) men även via samarbeten med Indiens grannländer Sri Lanka och 
Pakistan. Kinesiska ubåtar har även anlagt i området, exempelvis i Sri Lankas 
huvudstad Colombo (Nikkie Asian Review 2018). Det har lett till farhågor om att 
ett säkerhetsdilemma ska uppstå i regionen, en upptrappande spiral där Indien måste 
bemöta Kinas framflyttning med sin egen. Med minskad säkerhet och stabilitet i 
området som följd. En tänkbar sådan skulle kunna ses i Indiens officiella bemötande 
av BRI, som uttrycker sig kritiskt gentemot projektet baserat på territoriell 
självständighet samt understryker behovet av framflyttade positioner gentemot 
Kina (Baruah 2018: 3).   

Samma mönster upprepas även i Arktis som i debatten kring resten av BRI. 
USA:s statssekreterare Mike Pompeo beskriver bland annat Kinas agerande som 
aggressivt samt menar att Near-Arctic State är en påhittad term – det finns arktiska 
stater och icke-arktiska stater, men inga mellanting (The Guardian 2019). 
Avslutningsvis varnar han för att Arktis håller på att bli ett nytt Sydkinesiska Havet, 
en annan region kännetecknad av militär upprustning och säkerhetspolitiska 
ställningskrig.  

En av de centrala diskussionsfrågorna inom detta är Kinas relation med Sudan. 
Kina är Sudans främsta handelspartner och länderna åtnjuter i övrigt ett utbrett 
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samarbete, både inom handel och diplomati. Där tillkommer även ett omfattande 
järnvägsprojekt, mellan Port Sudan och Khartoum, Sudans huvudstad. Sudan 
befinner sig dock i en spänd intern politisk situation. Sudan har sedan 2003 haft ett 
pågående inbördeskrig, den så kallade Darfurkonflikten, uppkallad efter en region 
i området. Konflikten står förenklat mellan den sudanesiska regimen och 
rebellstyrkorna SLA (Sudans Befrielsearmé) med milisgrupper på båda sidor.  

Detta är en relation som mött kraftig kritik från människorättsgrupper. Kina 
tillämpar officiellt sett en non-interference policy, vilket innebär att man inte lägger 
sig i sudanesisk inrikespolitik (Large 2008: 93). Relationen är, så att säga, strikt 
affärsmässig. Parallellt med detta genomför Kina dock en omfattande vapenexport 
till Sudans regering (ibid). Enligt Human Rights First stod Kina för drygt 90 procent 
av Sudans vapenimport under 2000-talet. Man har även byggt kinesiska 
vapenfabriker i landet. Det innebär att Kina, i praktisk mening, är allierad med en 
sida i konflikten. Då Kina är permanent medlem FN:s säkerhetsråd uppstår här en 
intressekonflikt. Sudans regering är tydliga med att de betraktar en fredsbevarande 
FN-styrka i landet som en västerländsk agression. Kina är i sin tur allierad med den 
sudanesiska regeringen och har förmågan att blockera internationella försök till 
fredsbevarande insatser, vilket man också har gjort (Askouri 2007: 48). Detta kan 
sägas vara ett spelteoretiskt rimligt agerande från Kina. Den sudanesiska regimen 
är en handelspartner och ett regeringsskifte eller maktvakuum hade riskerat avsluta 
samarbetet.  

Här kan ett antal saker sägas om BRI. Om man ser analysen att Kinas 
vapenexporter till landet har stärkt den sudanesiska regimen så har Kinas samarbete 
med Sudan bidragit till ett mer spänt säkerhetsläge i Afrika, med ökat humanitärt 
lidande som följd. Här kan även ett möjligt incitament för deltagande länder 
utkristallisera sig. Genom att ingå i BRI, och därmed vara allierad med Kina, 
försäkrar man sig mot interventioner som kan hota ens regim. Sammanfattningsvis 
har BRI medfört en politisk utveckling som överlag är fördelaktig för den kinesiska 
regeringen. BRI innebär att ett hundratal medlemsländer omfattas av kinesiska 
kravprofiler som överlag minskar den internationella kritiken gentemot Kina. Kinas 
närvaro i exempelvis Arktis och Sudan har hjälpt föra storpolitiken in i regionen 
och försvagat FN:s handlingskraft inför inomstatliga konflikter. Mot bakgrund av 
detta bedömer jag som författare det sammanfattningsvis svårmotiverat att beskriva 
BRI ett enkom ekonomiskt samarbete.  
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6 Slutsats 

Den sammanfattade analys jag gör är att Kinas agerande tenderar närmare 
teoribildningen om ekonomisk krigföring, snarare än den liberala bild presenterad 
i officiell retorik. Näringslivet kring BRI är i huvudsak centrerat kring statliga 
kinesiska företag, på ett sätt som missgynnar lokala aktörer. Kina har placerat ett 
antal länder i riskabala skuldsituationer. Dessa mildras av skuldavskrivning, men 
med dessa följer ofta politiska eftergifter. Kina själva förefaller kategorisera BRI 
som en förlustaffär i nuläget, vilket jag bedömer adderar till teorin om att detta inte 
genomförs av renodlade handelsintentioner. Sådana borde rimligtvis inte vara 
olönsamma att genomföra. Skuldsättningen BRI orsakar förefaller skapa ett 
maktförhållande som ger kinesiska staten möjligheter till internationell politisk 
påverkan. Detta används bland annat för att åsidosätta valresultat i medlemsländer 
men även för att förstärka kinesisk utrikespolitik. En sammanfattande återkoppling 
till mitt analysschema hade kunnat se ut såhär:  
 

 
 
              

 
Figur 3 – Sammanfattning av uppsatsens analys 

Vilka deltar i samarbetet? Det finns en klar övervikt av statliga 
kinesiska aktörer, så kallade SOE:s. Detta på 
bekostnad av marknadskonkurrens och 
transparens.  

Hur ser den ekonomiska 
utvecklingen ut? 

Varierar beroende på land. 8-23 
medlemsländer befinner sig i en kritisk 
skuldsituation baserad på data från IMF. Kina 
själva har problem med finansiering av BRI. 

Hur ser möjligheterna att 
avsluta samarbetet ut? 

De hållhakar på regeringars ekonomi lånen 
innebär har gett Kina förmågan att åsidosätta 
lokala valresultat. Då majoriteten av 
medlemmarna samtidigt är utvecklingsländer 
blir demokratisk påverkan av BRI 
komplicerat.   

Sker en politisk påverkan? BRI har sammanfattningsvis stärkt den 
kinesiska statens utrikespolitiska 
hållningar. En upptrappning har skett i 
Indiska Oceanen, Sydkinesiska Havet och 
Arktis samt försvagat FN inför konflikter i 
tredje världen.  
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6.1 Diskussion 

Denna uppsats analys antar sammanfattningsvis ett förhållandevis kritiskt 
perspektiv gentemot Kina och BRI. Det kan vara ett ställningstagande värt att 
kommentera i sig, särskilt då det är en bild av BRI som Kina själva tar konsekvent 
avstånd ifrån. Exempelvis understryker talespersoner från kinesiska regeringen 
återkommande att BRI är enkom ett ekonomiskt samarbete och att Kina inte är 
intresserade av säkerhetspolitiska spel (South China Morning Post 2018). Som 
författare bedömer jag dock att det finns ett antal saker BRI hade kunnat göra 
annorlunda i syfte att förebygga denna anklagelse. Exempelvis hade man kunnat 
dra tillbaka SOE:s till förmån för ett mer privat och regionalt förankrat näringsliv. 
Man hade kunnat etablerat en transparent lånepolicy som av princip inte delade ut 
ohållbara lån till utvecklingsländer. Samarbetet med Sri Lanka hade kunnat 
användas för att skapa ett positivt exempel över Kinas intentioner, detta genom att 
avpassa samarbetet baserat på valresultat. Medlemsskap i BRI hade kunnat 
innefatta en klausul över att landets egna utrikespolitik är off-limits. BRI ger Kina 
ett utrikespolitiskt styrmedel, men denna hade inte behövt nyttjas. Dessa realistiska 
modifikationer hade kunnat göra anklagelser om ekonomisk krigföring, Debt-Trap 
Diplomacy eller dold säkerhetspolitik betydligt mindre trovärdiga.  

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Som författare ser jag ett specifikt ämne med utrymme för fortsatt forskning: Vad 
jag anser saknas inom ämnets litteratur är en etablerad teoretisk modell för 
ekonomisk krigföring. Denna uppsats teoretiska underlag etablerar ekonomisk 
krigföring, men det är resultatet av en sammanställning från olika källor. 
Hybridkrigföring är ett etablerat fält, där ekonomisk påverkan ingår som en tänkbar 
kategori. Men under den, och i metoder som exempelvis Debt-Trap Diplomacy 
finns ett kunskapsunderskott. Jag anser att vi behöver etablerade modeller och 
kriterier för att identifiera och särskilja ekonomisk krigföring från ekonomiska 
samarbeten. Detta hade kunnat nyansera debatten kring Kina och lett till en ökad 
medvetenhet kring icke-reguljära metoder för maktutövning – exempelvis 
ekonomiska. En reflektion jag även gör som författare är att terminologin kring 
ekonomisk krigföring är något för offensiv. Krigföring som term leder tankarna till 
våld och andra typer av angrepp. En mer neutral term hade kunnat bidra till att 
nyansera ämnet, detta genom att betona den gråzon tekniken rör sig inom. Det hade 
även passat bättre tematiskt inom hybridkrigföringens ramverk, där man 
exempelvis pratar om informationspåverkan eller makt utan våld (Agrell 2005: 
163). 
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6.3 Konsekvenser för världspolitiken 

När Kinas president Xi Jingping diskuterade BRI under en öppningskonferens 2017 
valde han att beskriva iniativet som Globalisering 2.0 (Utrikespolitiska Institutet 
2019). Tanken är att detta i grunden inte är någonting negativt eller hotfullt. Istället 
är det naturligt att ekonomi och nationella intressen glider ihop i takt med 
moderniseringen. Detta är någonting som ibland brukar kallas för 
gråzonsproblematik, i en mindre positiv terminologi.  

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap definierar gråzonsproblematik 
som en modern typ av säkerhetspolitik där aktiviteterna riktas mot samhället som 
helhet (2019: 2). Man skulle kunna argumentera för att gråzonsproblematik är 
resultatet av hybridkrigföring. Om metoderna för angrepp är diffusa blir de också 
mer svårtolkade. Detta är också någonting Lang & Qiangsui beskriver även om sker 
med andra ord. Bland annat pekar de på hur framtidens krigföring kommer att vara 
svårgreppad och svårtydd för civilsamhället (Lang & Qiangsui 1999: 26) 

Ett av de mest intressanta exemplen på det anser jag kunna ses i relationen 
mellan Kina och BRI:s deltagande länder. Det nästan alla medlemsländer har 
gemensamt är att de befinner sig i en utsatt ekonomisk situation. Antingen är de 
utvecklingsländer, eller industriländer med en stagnerad tillväxt. En sak de däremot 
äger är naturresurser och strategiska nyckelpositioner, exempelvis ädelmetaller 
eller kuster i Indiska Oceanen. Dessa kan i praktiken säljas till en annan stat, även 
om de sker via omvägar som utländska investeringar och lån. För en lokal regering 
kan detta vara ett kortsiktigt rimligt agerande. Man byter tillgångar man inte kan 
utnyttja fullt ut mot en kortsiktig ekonomisk injektion inför nästa val. På köpet får 
regeringen också en allierad intressent i FN:s säkerhetsråd och garantier gentemot 
utländsk inblandning. 

De långsiktiga ekonomiska implikationerna är ett problem för framtida 
regeringar. De långsiktiga säkerhetspolitiska implikationerna är någonting 
hypotetiskt och kanske bara relevant för andra länder. Här uppstår en sorts 
säkerhetspolitisk marknadsekonomi. Detta återkopplar avslutningsvis till en 
reflektion författarna till Unrestricted Warfare gör tidigt i boken. Även om mycket 
har förändrats har världen inte nödvändigtvis blivit säkrare. Bara annorlunda.   
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Teori Liberalismen ställd mot ekonomisk 
krigföring. 

Frågeställning Är BRI ett ekonomiskt samarbete eller ett 
fall av ekonomisk krigföring? 

Metod Kvalitativ enfallsstudie av BRI.  

Material Nyhetsartiklar och rapporter i syfte att spåra 
politiska och ekonomiska utvecklingar hos 
medlemsländer.   
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Figur 1 – Uppsatsens akademiska utformning 
 
 

 
Figur 2 – Uppsatsens Analysschema 

 
 
              

 
Figur 3 – Sammanfattning av uppsatsena analys 

Vilka deltar i samarbetet? Finns det en fri marknad och ett levande 
näringsliv som inkluderar regionala aktörer? 

Hur ser den ekonomiska 
utvecklingen ut? 

Är den positiv eller negativ? Påverkas båda 
parterna lika? Är lånen hållbara och 
nationalekonomiskt sunda?  

Hur ser möjligheterna att 
avsluta samarbetet ut? 

Går medlemsskapet i BRI att påverka 
demokratiskt? Vad händer om man 
försöker?  

Sker en politisk påverkan? Använder Kina relationen med länderna till 
någonting? Sker en upptrappande eller 
stabiliserande effekt i den berörda 
regionen? 

Vilka deltar i samarbetet? Det finns en klar övervikt av statliga 
kinesiska aktörer, så kallade SOE:s. Detta på 
bekostnad av marknadskonkurrens och 
transparens.  

Hur ser den ekonomiska 
utvecklingen ut? 

Varierar beroende på land. 8-23 
medlemsländer befinner sig i en kritisk 
skuldsituation baserad på data från IMF. Kina 
själva har problem med finansiering av BRI. 

Hur ser möjligheterna att 
avsluta samarbetet ut? 

De hållhakar på regeringars ekonomi lånen 
innebär har gett Kina förmågan att åsidosätta 
lokala valresultat. Då majoriteten av 
medlemmarna samtidigt är utvecklingsländer 
blir demokratisk påverkan av BRI 
komplicerat.   

Sker en politisk påverkan? BRI har sammanfattningsvis stärkt den 
kinesiska statens utrikespolitiska 
hållningar. En upptrappning har skett i 
Indiska Oceanen, Sydkinesiska Havet och 
Arktis samt försvagat FN inför konflikter i 
tredje världen.  
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