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Abstract 

The purpose of this paper was to examine if UN (United Nations) peacekeeping operations 

can be used as a tool to promote great powers own interests and enable power maximization 

for states in the international system. In other words, if great powers really cooperate with 

each other to promote peace or if they only seek to maximize their own power position. 

Based on the assumption that the state’s own interests benefit from its commitment to the 

UN and that it ultimately can increase the state’s power position, it becomes thus important 

to identify a state’s own interests to contribute to an explanation of how states act within 

international institutions. The case of China and its actions in African countries through the 

UN peacekeeping operations MONUSCO and UNMIS are evaluated, to verify if China 

applies to 4 of the 5 assumptions raised in John Mearsheimer’s theory of offensive realism. 

This, to illustrate how states attempt to use economic, military and multilateral means to 

increase their power position in the international system. The conclusion of the analysis is 

that 3 (possibly 4) of Mearsheimer’s assumptions are encountered by China’s actions. After 

demonstrating that China applies to some of the assumptions of offensive realism, this study 

suggests further research concerning the connection between great powers pursuit of power 

and its commitment to UN peacekeeping operations.  

  

Key words: China in Africa, Great Powers, States contributions, United Nations 

peacekeeping, peacekeeping operations, The Democratic Republic of Congo, MONUSCO, 

Sudan, UNMIS. 
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1. Inledning 

Ur realismens synsätt ligger nyckeln till staters säkerhet i det internationella systemet i deras 

möjlighet till att försvara sig vid en attack från andra stater. Stater värdesätter därför makt 

högt i form av population, territorium, ekonomiska resurser och militär kapacitet (Glaser, 

2016, 18). Av den orsaken använder sig stater av ekonomiska, militära och diplomatiska 

medel för att ändra maktbalansen i det internationella systemet till deras egen förmån 

(Mearsheimer, 2001, 34). Från att tidigare ha varit full av misstankar mot fredsinsatser, har 

folkrepubliken Kina sedan år 1971 successivt insett de fredsbevarande insatsernas 

betydelse. Därav har Kina aktivt ökat sitt stöd till FN:s fredsbevarande insatser under 2000-

talet (Ismail & Sköns, 2014, 29). Likaså är Kina ett land som får allt mer internationell 

uppmärksamhet och mycket av den uppmärksamheten riktas mot Kinas ökade förbindelse 

till länder i Afrika (Ismail & Sköns, 2014, 15). 

 

Därutöver har efterfrågan på fredsbevarande personal till FN:s fredsbevarande insatser ökat 

sedan början av 2000-talet, samt har antal och storlek på insatserna sedan dess blivit större. 

Omfattningen och komplexiteten av FN-mandat har också under denna tid förändrats 

(Bellamy & Williams, 2013, 2). I Afrika har således många av världens mest våldsamma 

konflikter ägt rum, däribland konflikterna i Sudan och Demokratiska republiken Kongo (DR 

Kongo) (Söderbaum, 2014, 193-195). Följaktligen, enligt nuvarande information på FN:s 

webbplats har totalt 32 fredsbevarande insatser med FN-mandat utförts på den afrikanska 

kontinenten sedan år 1948. 9 av dessa 32 fredsbevarande insatser är ännu pågående (United 

Nations u.å. a; United Nations, u.å. b). Detta leder vidare till en tankegång angående hur 

stormakter genomför ekonomiska och diplomatiska överväganden för att öka sitt inflytande 

på det internationella arenan.  

 

1.1 Problemformulering 

”All Members of the United Nations, in order to contribute to the maintenance of international 

peace and security, undertake to make available to the Security Council, on its call and in 

accordance with a special agreement or agreements, armed forces, assistance, and facilities, 

including rights of passage, necessary for the purpose of maintaining international peace and 

security.” (UN Charter art. 43)  

 

Ovan är ett citat från FN-stadgan kapitel 7 artikel 43, som beskriver hur medlemsstater ska 

bidra till FN:s fredsbevarande insatser för upprätthållandet av internationell fred och 

säkerhet. Arturo C Sotomayor Velázquez skriver att lite uppmärksamhet har riktats mot att 

försöka utvärdera varför stater väljer att delta och bidra till FN:s fredsbevarande insatser. 
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Dessutom uttrycker Velázquez att många av FN:s medlemsländer misslyckats med att 

uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 43 i FN-stadgan, samt att ett fåtal stater bidragit i 

större utsträckning än andra (Velázquez, 2010, 161). Därav kommer svaret på frågan om 

hur och varför stater väljer att bidra till FN:s fredsbevarande insatser att vara betydelsefullt 

för att förstå FN:s framtida funktion när det gäller lösning av konflikter i världen. Utöver 

detta, om stater egentligen samarbetar med varandra för att främja fred eller om de endast 

söker efter att maximera sin egen maktposition inom det internationella systemet. Vid 

antagandet om att statens egna intressen gynnas via dess engagemang i FN och att detta i 

slutändan kan öka statens maktposition, blir det angeläget att identifiera staters egna 

intressen för att kunna bidra till en förklaring angående hur stater agerar inom internationella 

institutioner. Följaktligen är Kina en stat som genom sin permanenta plats i FN:s 

säkerhetsråd besitter mycket makt i FN. Kan det kinesiska engagemanget i FN:s 

fredsbevarande insatser ytterligare stärka Kinas inflytande på den internationella arenan? 

 

1.2 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att försöka förklara vad stormakter gör för att öka sitt inflytande 

på den internationella arenan. Därtill hur stater kan använda sig av ekonomiska, militära 

och multilaterala medel för att stärka sin makt. Fokus kommer ligga på hur stormakten Kina 

investerar ekonomiskt i Sudan och DR Kongo, i jämförelse med hur Kina röstat i FN:s 

säkerhetsråd när det gäller FN:s fredsbevarande insatser i dessa länder. Detta för att belysa 

hur FN:s fredsbevarande insatser kan användas som ett verktyg för att främja stormakters 

egna intressen och möjliggöra maktmaximering för stater på den internationella arenan. 

 

1.3 Frågeställningar 

Följande frågeställningar med utgångspunkt i syftet avses att besvaras i uppsatsen:  

(1) Varför har Kina förändrat sin inställning gentemot FN:s fredsbevarande insatser 

under 2000-talet på den afrikanska kontinenten? 

(2) Använder stormakten Kina FN:s fredsbevarande insatser UNMIS och MONUSCO 

som ett verktyg för att öka sin maktposition och skydda sina egna nationella 

intressen i enlighet med den offensiva realismens antaganden? 

(3) Tillämpar en stormakt ekonomiska, militära och multilaterala medel för att stärka 

sin makt på den internationella arenan? 
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1.4 Avgränsningar 

Geografiskt kommer uppsatsen att fokusera på två länder i Afrika, eftersom Kina investerar 

mycket ekonomiskt i länder på den afrikanska kontinenten. Studien är sålunda begränsad 

till att avhandla de fredsbevarande insatserna i Sudan (UNMIS) och DR Kongo 

(MONUSCO), i jämförelse med hur Kina investerar i dessa länder. För ytterligare 

motivering angående valet av Kina, de två fredsbevarande insatserna och dessa två länder, 

se under avsnitt 3.1 forskningsdesign. Det optimala för att uppnå full förståelse för Kinas 

ökade bidrag till FN:s fredsbevarande insatser på den afrikanska kontinenten under 2000-

talet, skulle vara att behandla alla fredsbevarande insatser som Kina deltagit i på den 

afrikanska kontinenten under denna tidperiod och se om dess ekonomiska intresse avspeglas 

i dessa insatser. Men på grund av tidsbegränsningen för denna uppsats skulle detta bli ett 

allt för omfattande arbete, därav varför studien enbart fokuserar på Sudan och DR Kongo 

som exempel på hur en stormakt (Kina) agerar på den internationella arenan.   

 

Uppsatsen kommer vidare endast att redogöra för hur Kina röstade i FN:s säkerhetsråd 

gällande en fredsbevarande insats i Sudan (UNMIS) och DR Kongo (MONUSCO) vid 

röstning om att påbörja en insats. Senare beslut och resolutioner som säkerhetsrådet röstat 

om i dessa särskilda fall kommer inte att redogöras för. Detta på grund av att denna uppsats 

endast avser att illustrera hur Kina har röstat i FN:s säkerhetsråd när det gäller att påbörja 

en fredsbevarande insats i Sudan och DR Kongo. Denna illustration angående Kinas 

röstning har betydelse då det insinuerar Kinas villighet att uppnå fred och säkerhet i dessa 

länder, vilket kan frambringa en positiv inverkan på Kinas egna investeringar i dessa länder.  

 

Dessutom, kommer uppsatsen enbart att beskriva upplevda säkerhetshot från Kinas sida, 

som nämns i Kinas vitböcker publicerade av den kinesiska regeringen från år 2010 och 

2014. Detta för att kunna ange något om Kinas syn på säkerhet för den egna staten, särskilt 

i Asien-stillahavsregionen. Till följd därav kommer andra mer konkreta hot som t.ex. 

sanktioner införda emot eller av Kina inte att omnämnas i uppsatsen.  

 

1.5 Definition av centrala begrepp 
 

1.5.1 Fredsbevarande insats 

En fredsbevarande insats går under FN-stadgans kapitel 6, som handlar om fredlig lösning 

av tvister. Fredsbevarande insatser utgår i de flesta fall från ett mandat utfärdat av FN:s 

säkerhetsråd. Båda parter i en konflikt måste vidare ge samtycke när det gäller en 
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fredsbevarande insats. FN kan inte heller framtvinga fred från en sida eller av externa 

aktörer. Lika viktigt är det dessutom att FN:s fredsbevarande styrka ska agera opartiskt i 

konflikten i det land där insatsen äger rum. Insatserna är därmed inriktade på att behålla och 

värna om freden. En fredsbevarande insats innehåller likaså inte några militära eller 

våldsamma åtgärder för att upprätthålla freden, men det finns dock undantag när det 

kommer till fall som handlar om självförsvar eller skydd av civilbefolkningen (Söderbaum, 

2014, 195). 

 

1.6 Disposition 

I kapitel 1 presenterades en inledning till problemområdet. Vidare togs där upp 

problemformulering, syfte, frågeställningar, avgränsningar och centrala begrepp. Härefter 

följer kapitel 2 som omfattar tidigare forskning och teori, samt tillämpning av teorin inom 

ramarna för uppsatsen. I kapitel 3 behandlas uppsatsens metod och material. I kapitel 4 

hittas uppsatsens empiri som är uppdelad i ett antal underkategorier. I kapitel 5 utförs sedan 

en analys av det insamlade empiriska materialet utifrån teoretiska begrepp. Kapitel 6 

redogör för uppsatsens diskussion och slutsatser. Slutligen utgörs kapitel 7 av studiens 

litteraturförteckning.   

2. Teori 

I det kommande kapitalet redovisas inledningsvis tidigare forskning inom detta 

problemområde. Därefter följer en beskrivning av realismen som teori överlag och dess 

gemensamma grundantaganden, följt av John Mearsheimers teori inom den offensiva 

realismen. Vidare följer kritik mot realismen och sist finns ett avsnitt om hur teorin ska 

tillämpas vid analys av insamlad empiri.  

 

2.1 Tidigare forskning 

För att få en ytterligare förståelse kring Kinas deltagande i FN:s fredsbevarande insatser och 

roll i Afrika, blir det betydelsefullt att granska tidigare forskning inom detta 

problemområde. Följaktligen, har det inte påträffats mycket tidigare forskning kring Kinas 

ökade bidrag till FN:s fredsbevarande insatser och det som funnits fokuserar dessutom i 

huvudsak på Kinas förändrade utrikespolitik eller Afrika överlag, inte specifika länder eller 

fredsbevarande insatser i Afrika.  

 

Chin-Hao Huang har skrivit två artiklar på ämnet Kina och dess bidrag till FN:s 

fredsbevarande insatser. I den första artikeln from Strategic Adjustment to Normative 
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Learning? Understanding China’s Peacekeeping Efforts in Africa, spårar Huang hur den 

kinesiska utrikespolitiken har utvecklats gällande Kinas bidrag till FN:s fredsbevarande 

insatser i Afrika. Enligt Huang är 4/5 delar av Kinas totala bidrag med personal till FN:s 

fredsbevarande insatser stationerade på den afrikanska kontinenten. Likaså menar Huang 

att Kinas allt högre engagemang till fredsbevarande insatser i Afrika gör att Kina kan utöka 

sitt samarbete med Afrika, vilket ökar möjligheten för Kina att få en allt större roll inom det 

internationella samfundet (Huang, 2013, 248). I sin andra artikel Principles and Praxis of 

China's Peacekeeping uttrycker Huang att det kinesiska ökade bidraget till FN:s 

fredsbevarande insatser beror på en kombination av faktorer. Huang menar att Kina har 

blivit allt mer villig att acceptera globala normer. Även att Kina, genom att bidra till FN:s 

fredsbevarande insatser, kan träna sina egna militära styrkor och driva sina ambitioner om 

att bli en stormakt (Huang, 2011, 257). Huangs artiklar är relevanta i förhållande till denna 

studie av den anledningen att han berör Kinas allt högre deltagande till FN:s fredsbevarande 

insatser i Afrika och Kinas strävan efter att bli en stormakt. Därför är det mycket sannolikt 

att denna studie och Huangs artiklar överlappar till viss del. Däremot utgår båda av Huangs 

artiklar från Kinas förändrade utrikespolitik, vilket denna studie inte ämnar göra i lika stor 

utsträckning.  

 

Ytterligare forskning är hämtad från boken Providing Peacekeepers: The Politics, 

Challenges, and Future of United Nations Peacekeeping Contributions av redaktörerna 

Alex J. Bellamy and Paul D. Williams. Boken ställer sig frågan om varför stater väljer att 

bidra till FN:s fredsbevarande verksamhet, samt vilka faktorer som hindrar stater från att 

inte göra mer än de redan gör (Bellamy & Williams, 2013, 2). Boken har dessutom ett 

kapitel som handlar om Kina, skrivet av Chin-Hao Huang (som tidigare nämnt har skrivit 

ett antal artiklar inom problemområdet) och Bates Gill. Detta kapitel fokuserar mycket på 

Kinas förändrade utrikespolitik och kommer fram till likadana slutsatser som Huangs 

tidigare nämnda artiklar.  

 

Arturo C Sotomayor Velázquez skriver vidare i sin artikel Why Some States Participate in 

UN Peace Missions While Others Do Not, om varför vissa stater bidrar till FN:s 

fredsinsatser medan andra inte gör det. Detta gör Velázquez genom en analys av civil-

militära relationer och dess effekt på Latinamerikas bidrag till FN:s fredsbevarande insatser. 

Han uttrycker dessutom att de få studier som finns inom ämnet om staters bidrag till FN:s 

fredsbevarande insatser skiljer sig åt i både metod, teori och resultat. Tidigare forskning har 

enligt honom fokuserat på tre typer av förklaringar till varför stater väljer att bidra till FN:s 
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fredsbevarande insatser; (1) av statens egna intressen, (2) stater som varken är små eller 

stora bidrar mer (som han kallar för middle powers) och (3) på grund av nivån av demokrati 

i landet (Velázquez, 2010, 166-170). Velázquez forskning har därav använts till 

problemformuleringen i denna uppsats, bidragit till ytterligare intresse för detta 

problemområde och medverkat till att finna vidare relevant tidigare forskning inom 

problemområdet.  

 

Därutöver nämner Velázquez, när det gäller staters egna intressen som förklaring till varför 

stater väljer att bidra till FN:s fredsbevarande insatser, Laura Neack som studerat detta 

utifrån ett realistiskt och idealistiskt perspektiv. I sin artikel UN Peace-Keeping: In the 

Interest of Community or Self? uttrycker Neack att hennes studie granskar om en stats 

engagemang i FN:s fredsbevarande insatser beror på en stats åtagande gentemot det 

internationella samfundet eller på statens egna nationella intressen. Neack undersökte18 av 

FN:s fredsbevarande insatser som ägt rum mellan 1948 och 1990, samt hur stater bidrog 

med observatörer och trupper till dessa. Studien inkluderade endast länder som deltog i mer 

än 3 av de 18 fredsbevarande insatserna Neack undersökt. Kina finns dock inte med bland 

dessa (Neack, 1995, 185). Följaktligen, blev hennes resultat att stater som bidrog till FN:s 

insatser och samtidigt gynnade sina egna nationella intressen dominerade inom FN:s 

insatser (Neack, 1995, 181). Neacks forskning blir därav inflytelserik för denna studie, 

eftersom den förväntas beröra samma faktor som utgångspunkt. Det vill säga att stater bidrar 

mer till FN:s fredsbevarande insatser om deras egna intressen gynnas. Neack utförde en 

kvantitativ studie där hon undersökte 18 stycken av FN:s fredsbevarande insatser, till 

skillnad från denna tänkta studie, som har en kvalitativ karaktär och endast berör två av 

FN:s fredsinsatser i på den afrikanska kontinenten som Kina också bidragit till.  

 

2.2 Realism 

Den realistiska teorin är dominerande inom internationell politik och har sina rötter från 

grekisk historia. Likväl är realismen relevant än idag och realistiska argument spelar 

fortfarande en central roll när det kommer till att förklara staters nationella säkerhet, men 

också staters utrikespolitik. Hur stater uppnår säkerhet och möjligtvis andra mål försöker 

realistiska teorier att förklara. Med andra ord ställer sig realismen frågan om stater borde 

välja en konkurrenskraftig eller samarbetsvillig strategi för att uppnå sina mål. Men trots att 

realismen är den dominerande teorin inom internationell politik, avvisar många andra skolor 

(t.ex. liberalismen) åtminstone några av realismens argument och antaganden (Glaser, 2016, 

14).  
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Det är viktigt att påpeka att realismen inte är en enda teori, utan att det förekommer en bred 

variation av realistiska teorier och argument. Det finns dessutom, inom olika realistiska 

teorier, meningsskiljaktigheter kring vad som t.ex. driver internationell politik och hur 

möjligheterna för samarbete mellan stater ser ut. Men trots detta, delar de realistiska 

teorierna ett antal grundantaganden. Ett gemensamt antagande är att det internationella 

systemet är anarkiskt, vilket innebär att det inte finns någon överlägsen auktoritet som 

beslutar över staterna i det internationella systemet. En annan gemensam egenskap är makt, 

det vill säga makten att utveckla militär förmåga. Makt är därmed ett utmärkande 

karaktärsdrag som stater möter, därutöver råder det meningsskiljaktigheter kring vad makt 

egentligen innebär (Glaser, 2016, 14-15). När det kommer till maktbegreppet är det därtill 

viktigt att skilja på absolut och relativ makt. Relativ makt handlar om hur mycket makt en 

stat har i förhållande till andra stater, med andra ord vill stater som söker efter relativ makt 

ha större maktfördelar än potentiella rivaler. Stater som söker efter absolut makt tenderar 

istället att endast bry sig om storleken av deras egen vinst, det vill säga de söker efter makt 

utan att ta hänsyn till hur mycket makt andra stater har i relation till den egna staten 

(Mearsheimer, 2001, 36). Se ytterligare förklaring av maktbegreppet under avsnitt 2.2.1 

Offensiv realism. Realistiska teorier erkänner därför stater som rationella aktörer, vilket 

betyder att stater vanligen fattar beslut som stämmer överens med deras egna nationella 

intressen. Ytterligare, ser realismen stater som nyckelaktörer i det internationella systemet 

och detta system karaktäriseras av risken för krig. Detta medför att stater förhåller sig till 

varandra i termer av makt och militär kapacitet (Glaser, 2016, 14-15). Men även fast de 

olika realistiska inriktningarna delar dessa grundantaganden så skiljer de sig åt i hur de 

besvarar de grundläggande frågorna inom realismen (Mearsheimer, 2001, 22), se tabell 1 

för skillnader mellan de tre huvudsakliga realistiska inriktningarna.  

 

 Klassisk realism Defensiv realism Offensiv realism 

Vad orsakar att stater 

konkurrerar om makt? 

Strävan efter makt är 

självfallet för stater 

Strukturen av det 

internationella systemet 

Strukturen av det 

internationella systemet 

Hur mycket makt vill stater 

ha? 

All makt de kan få. Stater 

maximerar relativ makt med 

hegemoni som deras ultimata 

mål.  

Inte mer än vad de redan har. 

Stater koncentrerar sig på att 

upprätthålla balansen av 

makt. 

All makt de kan få. Stater 

maximerar relativ makt med 

hegemoni som deras ultimata 

mål.  

Tabell 1. Sammanfattning av realismens huvudsakliga inriktningar (Mearsheimer, 2001, 22) 
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2.2.1 Offensiv realism 

En inriktning inom realismen är offensiv realism, vilket är den typ av realism som denna 

uppsats kommer att utgå ifrån vid analys. John Mearsheimer, som är en förespråkare för den 

offensiva realismen, argumenterar för att stater möter osäkerhet när det gäller andra staters 

intentioner, likaså att stater bör anta det värsta gällande dessa intentioner. Dessutom anser 

han att stater söker efter att utöka sin makt och stärka sin maktposition inom det 

internationella systemet. Det bästa sättet för en stormakt att säkerhetsställa sin egen 

överlevnad är därför genom att maximera sin makt och sträva efter att bli en hegemoni 

(Mearsheimer, 2001, pp. 30-31). Följaktligen, utgår Mearsheimers offensiva realism ifrån 

fem antaganden angående det internationella systemet; (1) Det internationella systemet är 

anarkiskt (2) Stater har i sig vissa offensiva militära förmågor, vilket ger dem de medel som 

behövs för att kunna attackera andra stater (3) Stater kan aldrig vara säkra på andra staters 

intentioner (4) För stater är det huvudsakliga målet överlevnad och (5) Stater är rationella 

aktörer (Mearsheimer, 2001, 30-31).   

 

Det första antagandet, att det internationella systemet är anarkiskt, betyder att det inte finns 

en överordnad myndighet som bestämmer över staterna. Suveränitet utgör därför en viktig 

del när kommer till stater, eftersom det inte finns någon högre uppsatt maktbefogenhet som 

kan besluta över staterna. Detta betyder inte att det internationella systemet är kaosartat, 

utan endast att det inte finns en överstatlig myndighet som kan straffa stater på likadant sätt 

som t.ex. en regering kan göra mot sin befolkning (Mearsheimer, 2001, 30).  

 

Det andra antagandet avser att stater potentiellt är skadliga för varandra, genom att de 

innehar vissa offensiva militära förmågor. Detta fastän vissa stater har en starkare militär 

och kan till följd därav utföra mer skada gentemot andra stater. De vapen som en stat har 

till sitt förfogande identifierar ofta en stats militärmakt. Å andra sidan även om en stat inte 

har några vapen, så betyder befolkningsstorleken synnerligen mycket eftersom individer i 

denna stat handgripligen kan attackera en annan stat (Mearsheimer, 2001, 30-31). En stat 

som har en stor befolkning kan därmed använda sin befolkning för att bygga en stor armé. 

En stor befolkning har också en ekonomisk inverkan, eftersom en stor befolkning kan 

producera stor rikedom som är ytterligare en aspekt som behövs för att kunna utveckla en 

stark militär. Mearsheimer påpekar dock att endast en stor befolkning inte alltid garanterar 

rikedom (Mearsheimer, 2001, 61-62).  
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Mearshimer tar i sin teori upp två typer av makt; latent makt och militär makt. Latent makt 

handlar om de socio-ekonomiska förhållanden som behövs för att en stat ska kunna utveckla 

militärmakt. Denna typ av makt bygger på en stats välstånd och storlek på populationen. 

Nämligen, konstaterar han, att en stat som har högt välstånd och en stor befolkning innehar 

de resurser som krävs för att utveckla en stark militär. Med andra ord behöver stater pengar, 

teknologi och personal för att kunna utveckla en stark militärmakt. Staters latenta makt 

refererar enligt Mearsheimer till ”the raw potential it can draw on when competing with 

rival states” (Mearsheimer, 2001, 55-56). Vidare när det gäller en stats rikedom finns det 

meningsskiljaktigheter kring hur detta ska mätas på bästa sätt. Däremot mäter Mearsheimer 

detta genom indikatorn bruttonationalprodukt (BNP), som är den vanligaste indikatorn att 

använda för att mäta en stats välstånd. Dock medger han att BNP inte alltid är den bästa 

indikatorn i och med att den mäter en stat övergripande rikedom, vilket gör att den inte alltid 

fångar upp de ekonomiska resurser som en stat behöver för att kunna utveckla en stark 

militär och åstadkomma teknologisk utveckling (Mearsheimer, 2001, 62). Militärmakt 

emellertid är baserad på en stats storlek och styrka när det gäller främst dess militära armé. 

Att ha en stor och mäktig armé är därmed en viktig del inom begreppet militärmakt 

(Mearsheimer, 2001, 55-56). Ytterligare kan stater på både militärt, ekonomiskt och 

diplomatiskt vis förskjuta maktbalansen till deras egen fördel. Som Mearshimer uttrycker 

det ”one state’s gain in power is another state’s loss”, vilket innebär att det hela tiden pågår 

ett nollsummespel mellan stater. Dessutom slutar stater aldrig att söka efter ytterligare makt 

i det internationella systemet, eftersom det är svårt att beräkna hur mycket makt en stat 

behöver över sina rivaler för att kunna känna sig fullständigt trygg och säker (Mearsheimer, 

2001, 34).  

 

Det tredje antagandet, i Mearsheimers teori, syftar till att stater aldrig kan vara säker på att 

andra stater inte kommer att använda sig utav sina offensiva militära förmågor för att 

attackera en annan stat. Detta innebär inte att alla stater har fientliga intentioner, utan avser 

endast att det aldrig går att vara helt säker på andra staters intentioner. Det går alltså inte att 

vara helt säker på att en stats handlingar på den internationella arenan, inte är motiverade 

av aggressioner gentemot en annan stat. Följaktligen, kan staters intentioner likaså förändras 

från dag till dag, vilket pekar ännu mer mot att stater aldrig kan var säker på andra staters 

avsikter (Mearsheimer, 2001, 31).  

 

Det fjärde antagandet om att staters huvudsakliga mål är att överleva, innebär att en stat är 

mån om att skydda sin territoriella integritet och självständighet över deras politiska 
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ordning. Om en stat blir besegrad av en annan stat, hamnar den erövrade staten mest troligt 

i en position där andra motiv inte kan utövas. Därav varför säkerhet är det primära målet för 

staters överlevnad, trots att andra mål också är angelägna (Mearsheimer, 2001, 31). 

Mearsheimer skriver vidare att en stat som uppnår hegemoni, kommer att erhålla mest 

säkerhet i det internationella systemet. Därmed blir det viktig att skilja på begreppen 

hegemon (övermakt) och hegemoni. Mearsheimer definierar att vara hegemon som “a state 

that is so powerful that it dominates all the other states in the system. No other state has the 

military wherewithal to put up a serious fight against it”. Detta innebär att en stat som är 

hegemon är den enda stormakten i det internationella systemet. En stat som har mer makt 

än andra stater behöver alltså inte vara en hegemon, eftersom hegemon innebär att det inte 

finns några andra stormakter förutom staten själv (Mearsheimer, 2001, 40). Hegemoni 

däremot definierar Mearsheimer som dominans i systemet, oftast som dominans över hela 

världen. Utöver detta, menar han dock att det går att sträva efter hegemoni i särskilda 

regioner som t.ex. Europa. Därav måste en skilja på global hegemon som innebär att en stat 

dominerar hela systemet och regional hegemon som innebär att dominera särskilda 

regioner/områden (Mearsheimer, 2001, 40).  

 

Det femte antagandet att stater är rationella aktörer, innebär att stater överväger andra staters 

preferenser och hur deras egna beteenden kommer att påverka de andra staterna. Stater 

behöver också överväga hur andra staters beteenden påverkar deras egen möjlighet till 

överlevnad. Vidare, måste stater vara uppmärksamma på effekterna av deras handlingar 

både på lång och kort sikt (Mearsheimer, 2001, 31). Mearsheimer uttrycker därutöver att 

internationella institutioner som t.ex. FN, endast finns och är till för att främja staters egna 

intressen. Han fastslår att det är de starkaste staterna inom det internationella systemet som 

skapar institutionerna, av den orsaken att de starkaste makterna vill behålla och stärka sina 

maktpositioner inom det internationella systemet (Mearsheimer, 2001, 364). Nämligen, kan 

fred i världen enbart stärka en stats välstånd och säkerhet inom det internationella systemet. 

Detta betyder att stater inte arbetar för att främja fred för sin egen skull, utan de söker efter 

att maximera sin egen del av världsmakten som ofta krockar med målet om att skapa en 

stabil världsordning. Därtill skriver Mearsheimer att stater arbetar hårt för att stoppa krig 

där den egna staten kan falla offer. I dessa fall drivs staten av sitt sökande efter makt, inte 

av att faktiskt främja fred oberoende av statens egna intressen (Mearsheimer, 2001, 48-49). 

Samarbete mellan stater är sålunda svårt att uppnå och upprätthålla, eftersom stormakter ser 

varandra som rivaler och försöker uppnå makt på andra staters bekostnad. Detta leder till 
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att stater vid samarbete hela tiden måste tänka i termer av kostnader och vinster 

(Mearsheimer, 2001, 52). 

 

Avslutningsvis skriver Mearsheimer att dessa fem antaganden bildar starka 

grundantaganden för hur stater agerar i förhållande till varandra inom det internationella 

systemet. Mearsheimer yttrar att detta resulterar i att tre olika beteenden hos stater kan 

urskiljas utifrån de fem antagandena; rädsla, självhjälp och maktmaximering (Mearsheimer, 

2001, 32). Följaktligen, har Mearsheimers teori valts ut av den orsaken att den beskriver det 

internationella systemet, hur stater använder sig av t.ex. FN för att gynna sina egna intressen 

och hur stater agerar för att öka sitt inflytande på den internationella arenan, vilket samtliga 

är grunder som tydligt kan kopplas till denna studies syfte. 

 

2.2.2 Kritik mot realismen 

Eftersom realismen som sådan fokuserar på stater som nyckelaktörer, är realistiska teorier 

inte inriktade på att lägga vikt vid det politiska systemet i varje stat eller politiska ledares 

påverkan vid staters beslutsfattande. Realistiska teorier lägger därmed inte heller vikt vid 

internationella normer eller institutioner som påverkar staters ageranden på den 

internationella arenan (Glaser, 2016, 14). Mearshieamer uttrycker själv att hans offensiva 

realism som teori, har sina begränsningar och nackdelar. Han uttrycker att hans teori 

förenklar verkligheten genom att betona vissa faktorer. Dessutom ignorerar eller ägnas lite 

tid åt vissa faktorer som t.ex. individer och politiska överväganden. Varför 

säkerhetskonkurrensen mellan stormakterna var mer intensiv mellan 1945 och 1963 än 

mellan 1963 och 1990, är vidare ett exempel på ett fall som den offensiva realismen inte 

kan förklara. Enligt Mearshiemer tenderar teorin också att fokusera så pass mycket på stater 

som aktörer, att den ägnar lite uppmärksamhet åt vem som styr landet (politiska ledare) trots 

att detta har en påverkan på hur och varför en stat fattar sina beslut (Mearsheimer, 2001, 10-

11).  

 

2.3 Tillämpning av teorin  

Denna studie har en teoriprövande ansats, vilket innebär att teorin prövas på det insamlade 

empiriska materialet. Detta betyder att teorin har en framstående roll i studien och att fallet 

som den ska testas på måste motiveras omsorgsfullt (Esaiasson et al, 2017, 41). I denna 

studie kommer fallet Kina användas för att testa det som den offensiva realistiska teorin 

förutsätter. Nedan redovisas vilka teoretiska begrepp som kommer att används vid analys 

och med hjälp av detta vilken information som behöver hämtas från det insamlade empiriska 
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materialet. Det handlar i huvudsak om begrepp som kan operationaliseras inom ramen för 

uppsatsen och därför kommer 4 av Mearsheimers grundantaganden att användas vid 

uppsatsens analys.  

 

Militära förmågor och säkerhet – Det andra antagandet inom Mearsheimers teori är att 

stormakter innehar vissa offensiva militära förmågor. Detta innebär att starka stater i sig har 

de resurser som krävs för att utveckla en stark militär. Maktbegreppet får därmed starka 

kopplingar till en stats militära förmågor och säkerhet. Här kommer även Mearsheimers 

tredje antagande in, att stater aldrig kan vara säker på andra staters intentioner. Detta 

eftersom det största hotet mot en stat utgörs av andra stater. Makt och säkerhet har därför 

en stark koppling, eftersom realismen anser att desto mer makt en stat har desto mer säker 

är den. Vidare, för att besvara detta behövs information gällande Kinas militära kapacitet 

och dess militära strategi. Övriga tecken som letas efter i materialet på att Kina strävar efter 

att öka sitt lands säkerhet är om Kina rustar upp sitt försvar, känner sig hotade av andra 

stater eller har ett allt större militärt inflytande i andra länder (med fokus på Afrika).  

 

Makt och statens överlevnad – Staters strävan efter makt är centralt inom realismen, 

kopplat till maktbegreppet kommer därför både det som Mearsheimer definierar såsom 

militärmakt och latentmakt att studeras. Det fjärde antagandet i Mearsheimers teori handlar 

om att staters främsta mål är överlevnad, vilket kan sättas i förbindelse till maktbegreppet. 

Mearsheimer använder BNP som ett mått för en stats välstånd, men diskuterar också att 

detta inte alltid är det bästa måttet. Därav varför detta kommer att kompletteras i uppsatsen 

genom att även se på HDI (Human development index), ett annat mått som ger en mer 

fullständig bild över en stats välstånd. Den information som behöver hämtas gällande Kinas 

latenta makt är således landets storlek på populationen, HDI och BNP. Dessutom när det 

gäller militär makt behövs som tidigare nämnt information om Kinas militära kapacitet.  

 

Utöver antagande 2–4 som beskrevs här ovanför, kommer dessutom Mearshiemers femte 

antagande om att stater är rationella aktörer att få en framstående roll i analysen utav det 

insamlade materialet. Detta kan sättas i förbindelse till studiens syfte; att belysa hur FN:s 

fredsbevarande insatser kan användas som ett verktyg för att främja stormakters egna 

intressen och möjliggöra maktmaximering för staterna. De ovan beskrivna begreppen och 

antagandena blir därav avgörande utgångspunkter för hur empirin kommer att angripas vid 

analys. Vidare, eftersom studien har en teoriprövande ansats kan studien bidra till att 

förklara huruvida teorins antaganden stämmer överens med verkligheten.  
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3. Metod och material 

I detta kapitel presenteras metodvalen för denna studie. Kapitlet är uppdelat i 3 kategorier 

med respektive underkategorier. I varje avsnitt presenteras de val som har tagits i 

förhållande till forskningsdesign, tillvägagångsätt och material. Därtill presenteras även 

svagheter och nackdelar med de gjorda valen, samt deras påverkan för studiens slutsatser. 

 

3.1 Forskningsdesign 

Forskningsdesignen anses vara den övergripande formgivningen av uppsatsen och det som 

bör eftersträvas är att formge uppsatsen på det sätt som på främsta sätt uppfyller syftet 

(Ahrne & Svensson, 2015, 18). Uppsatsens forskningsdesign är i form av en fallstudie, där 

Kina är det fall som studeras för att granska om detta är ett fall som stämmer överens med 

den offensiva realismens förutsättningar. Kina har valts ut som fallstudie av den orsaken att 

Kina är ett land som med utgångpunkt i sin storlek, sin ökade förbindelse till Afrika, sin 

tilltagande ekonomiska utveckling och sitt permanenta medlemskap i FN:s säkerhetsråd har 

framstående inflytande på den internationella arenan. Sudan och DR Kongo har sedan valts 

ut som exempel av den anledningen att de är fall som kan visa på hur stormakter använder 

sig av ekonomiska, militära och multilaterala medel för att stärka sin makt på den 

internationella arenan. Dessa länder är också representativa fall, eftersom Kina investerar i 

stor omfattning i afrikanska länder när det kommer till olja och mineraler/naturresurser. 

Sudan är rikt på olja och DR Kongo är rikt på mineraler/naturresurser. Med andra ord 

representerar dessa exempel en bredare kategori av fall på den afrikanska kontinenten och 

utgör därmed en passande kontext för att besvara denna studies syfte/frågeställningar. 

Därtill är Sudan och DR Kongo afrikanska länder som Kina investerar mycket ekonomiskt 

i, som FN:s säkerhetsråd genomfört fredsbevarande insatser i under 2000-talet och som 

Kina bidragit genomsnittligt till personalmässigt.   

 

Frågor som ställs med hur eller varför är i allmänhet av förklarande karaktär. Yin anser att 

en fallstudie som forskningsdesign lämpar sig när det formulerade forskningsproblemet 

avser frågor som rör hur eller varför (Yin, 2007, 22-23). Vidare är fallstudier som 

forskningsdesign lämplig när en är ute efter att skapa en djupare förståelse om det unika 

fallet eller situationen, vilket kan utgöra en viktig del för framtida forskning inom det valda 

problemområdet (Merriam, 1994, 49). I denna uppsats passar därför en fallstudie som 

forskningsdesign, eftersom en av frågeställningarna som avses besvaras är varför Kina har 

förändrat sin inställning gentemot FN:s fredsbevarande insatser på den afrikanska 

kontinenten under 2000-talet. Studien är därutöver ute efter att skapa en djupare förståelse 
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kring stormakters agerande för att öka sitt inflytande och maktposition på den 

internationella arenan genom ekonomiska, militära och multilaterala medel.  

 

En potentiell svaghet med att genomföra en fallstudie där endast ett land, i detta fall Kina, 

undersöks är att ett fall efter mer noggrann undersökning kan visa sig vara annorlunda än 

vad en förväntat sig från början. Följaktligen, kommer det bli viktigt att noggrant granska 

det valda fallet för att minimera risker för att få eller ge en felaktig bild av den information 

som hämtas för det valda fallet i studien (Yin, 2007, 63). Merriam hävdar likaså att en 

svaghet när det kommer till utförandet en fallstudie är forskarens betydelse. Merriam menar 

att det finns risk för ”bias” som kan påverka de slutsatser som studien kommer fram till 

(Merriam, 1994, 47). Både på grund av författaren av denna uppsats egen förförståelse, men 

också av författarna av de olika källornas egna föreställningar. Följaktligen, har detta har 

varit i åtanke vid val av källor och i största möjliga mån har detta försökts att undvikas, 

genom att inte aktivt söka efter källor som styrker min egen uppfattning kring detta 

problemområde.  

 

3.2 Tillvägagångssätt 

Uppsatsen metodologiska tillvägagångsätt kommer att ha en kvalitativ karaktär för att skapa 

en djupare förståelse för hur en stormakt agerar för att öka sin maktposition på den 

internationella arenan. En kritik som ofta lyfts fram gällande kvalitativ metod är 

generaliserbarheten. Eftersom kvalitativ metod endast fokuserar på specifikt utvalda fall, 

blir det enligt Ahrne och Svensson svårt att generalisera resultatet av studien (Ahrne & 

Svensson, 2015, 26). Men eftersom denna studie har en teoriprövande ansats, kan 

generaliserbarheten för studien avgöras utifrån de teoretiska antagandena. Med andra ord 

om teorin lyckas ge en korrekt bild av de väsentliga samband som undersöks, det vill säga 

att med hjälp av samma teori ska samma företeelse fast under andra förhållanden fungera i 

stort sett likadant (Wallén, 1996, 64). Därtill, kommer en kvalitativ studie åt stora delar av 

samhällslivet som inte kan mätas genom statistik eller siffror, det är t.ex. svårt att beskriva 

hur makt utövas genom kvantitativa data (Ahrne & Svensson, 2015, 12). Därav passar sig 

den kvalitativa karaktären, eftersom syftet med denna studie är att försöka förklara vad 

stormakter gör för att stärka sitt inflytande på den internationella arenan.  

 

Uppsatsen kommer att vara upplagd som en litteraturstudie där de vetenskapliga artiklar, 

böcker och andra typer av källor som är av relevans för studien, granskas i ett försök att 

besvara studiens frågeställningar/syfte. Studien går därmed till stor del ut på att granska 
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sekundära data. Till denna studie lämpar sig därav en litteraturstudie bäst eftersom Kinas 

engagemang i FN:s fredsbevarande insatser på den afrikanska kontinenten inte möjliggör 

för andra typer av metoder som t.ex. intervjumetod, på grund av tidsbegränsningen och 

problematiken kring att hitta lämpliga intervjupersoner som skulle kunna bidra till att uppnå 

denna studies syfte. Den som utför en litteraturstudie ska därmed kritiskt granska och 

systematiskt söka efter relevant litteratur för det problemområde som ska studeras. 

Litteraturstudien bygger därför på insamlandet av vetenskapliga artiklar, rapporter och övrig 

litteratur som anses vara relevant i förhållande till syftet för studien. Vidare, anser Eriksson 

m.fl. att all relevant litteratur som kan bidra till att besvara frågeställningar och uppnå syftet 

för studien bör inkluderas för att uppnå bästa resultat. Men nämner också att detta inte alltid 

är möjligt av praktiska eller ekonomiska orsaker. Därför menar de att resultatet av 

litteraturstudien beror på insamling och inkludering av den litteratur som forskaren kan 

finna, samt de kriterier som ställs för den litteratur som ska inkluderas i uppsatsen (Eriksson 

Barajas et al. 2013, 31). Med hänsyn därtill måste urvalet av litteratur/källor både beskrivas 

och motiveras för att litteraturstudien ska bli tillförlitlig (Eriksson Barajas et al. 2013, 81-

82). 

 

3.2.1 Kriterier för utvald litteratur 

Utifrån studiens syfte fastställdes kriterier för sökningen efter litteratur. Följande kriterier 

användes med hänsyn därtill vid sökandet efter relevant litteratur för studien: 

 Publicerade mellan 1990–2018 

 Skrivna på engelska eller svenska 

 Relevanta i förhållande till denna studies syfte och frågeställningar  

 Har en relevant överskrift och abstract 

 Ska finnas i fulltext 

 Ska vara referentgranskad, på engelska ”peer reviewed”  

Anledning till varför litteratursökningen är begränsad till årtalen 1990–2018 beror på att 

denna studie fokuserar på Kinas inställning gentemot FN:s fredsbevarande insatser under 

2000-talet. Därav anses litteratur skriven innan år 1990 inte vara relevant för att besvara 

frågeställningarna och uppnå denna studies syfte. Vidare, för att säkerhetsställa källornas 

innehållsmässiga och vetenskapliga kvalitet används kravet om att artiklarna ska vara 

referentgranskade (Eriksson Barajas et al. 2013, 62).  
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3.2.2 Litteratursökning 

Litteraturen i denna uppsats har sedan valts ut genom att söka med ämnesspecifika sökord 

på webben via Umeå universitetsbibliotekets sökfunktion (databas), men också via andra 

databaser tillgängliga via Umeå universitets webbplats som JSTOR och IBSS för att hitta 

lämplig litteratur. Sökningarna utfördes med hjälp följande sökord och en kombination av 

dessa: ”Kina i Afrika” ”China peacekeeping” ”States contributions to UN” ”China’s 

investment in Sudan” och ”China’s investment in the Democratic Republic of Congo”.  

Dessa sökord valdes ut av den orsaken att de anses vara relevanta för att uppnå syftet och 

besvara frågeställningar för denna studie. En bör därför vara medveten om att de valda 

sökorden påverkar studiens val av material och dess slutsatser. Sökningen genomfördes 

därefter utifrån kriterierna för utvald litteratur och sorterades efter relevans.  

 

3.2.3 Urval och bearbetning av artiklar 

Eftersom sökningarna i de olika databaserna tillgängliga via Umeå universitet, resulterade 

i ett stort antal träffar, lästes de 20 första överskrifterna igenom för att bedöma relevansen 

utifrån titel. Om artikeln ansågs ha en relevant titel lästes således sammanfattningen 

(abstract) igenom. Efter att ett första urval gjorts utifrån relevansen av titel och abstract 

lästes artiklarna i sin helhet, och till följd därav valdes de material ut som ansågs kunna 

hjälp till att uppnå syftet samt besvara denna studiens frågeställningar. Vidare, har en del av 

källorna valts ut av den anledningen att de refereras till i de andra artiklarna/böckerna som 

använts för studien.  

 

3.2.4 Validitet och reliabilitet 

Det är således viktigt att ta upp validiteten som en aspekt vid utförandet av kvalitativa 

studier. Med validiteten menas att studien faktiskt mäter det som den är avsedd att mäta 

(Bergström & Boréus, 2012, 41-43). Vidare är en annan aspekt som är viktig att ta hänsyn 

till reliabiliteten, som innebär att någon annan ska kunna utföra studien på samma sätt och 

komma fram till samma resultat. Med andra ord om olika personer utför studien på samma 

sätt och alla kommer fram till samma slutsatser, så har studien hög reliabilitet (Boréus, 2015, 

42-43). Detta är begrepp som varit viktiga att ha i beaktande vid valet av material för denna 

studie, likaså vid beskrivningen av studiens metod. Genom att jämföra Kinas agerande i 

FN:s säkerhetsråd när det gäller de fredsbevarande insatserna i Sudan och Dr Kongo ökar 

således validiteten för studien, i kontrast till, om endast en fredsbevarande insats hade valts 

ut. Då generaliserbarheten för studiens resultat kan avgöras utifrån teoretiska antaganden, 

ökar även validiteten om studien lyckas påvisa att en stormakt (som Kina) använder sig av 
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ekonomiska, militära och multilaterala medel för att stärka sin makt. Dock så kan detta 

innebära utmaningar beträffande generalisering, då det inte alltid är självklart vilka stater 

som räknas som stormakter. Vidare, att de vetenskapliga artiklarna som använts i studien är 

referentgranskade och skrivna av forskare/experter inom området är också en fördel som 

styrker studiens tillförlitlighet. Följaktligen, anser jag att studien möter det som den avsett 

att mäta, trots min medvenhet om min egen förförståelse och tolkningar.  

 

3.3 Material och källkritik 

Vid arbete med texter och dokument är det viktigt att hantera källorna på ett gott sätt. Den 

text som används för att styrka en uppgift för att bevisa något anses vara en källa. Ofta 

handlar källorna om t.ex. protokoll, intervjuer eller vetenskapliga artiklar (Bergström & 

Boréus, 2012, 43). Dokument som skriftlig källa är vidare högst relevant för en fallstudie. 

Yin påpekar att dokument alltid bör granskas med försiktighet, av den orsaken att de inte 

ska uppfattas som riktiga återgivningar av det som faktiskt ägt rum. Dessutom kan många 

dokument och protokoll vara redigerade ett antal gånger innan de publiceras. Därför blir det 

viktigt för forskaren att ta ställning till dokumentets validitet, det vill säga hållbarhet och 

riktighet. Följaktligen bör forskaren vara medveten om att varje dokument har framställts 

för ett visst syfte och målgrupp (Yin, 2007, 113-115). När det gäller god källhantering är 

det betydelsefullt med källkritik. Med källkritik menas att bedöma trovärdigheten och 

äktheten när det gäller innehållet från en källa (Bergström & Boréus, 2012, 43). Det blir 

därför viktigt att vara källkritisk vid val av litteratur att inkludera i denna studie.  

 
Det empiriska materialet till denna uppsats utgår ifrån både primärkällor och 

sekundärkällor. Materialet har således valts ut i förhållande till studiens frågeställningar och 

syfte. Primärkällor som använts i uppsatsen är FN:s stadga, mötesprotokoll från FN:s 

säkerhetsråd och Kinas olika vitböcker/policys. Övriga fakta är hämtad från sekundärkällor 

som t.ex. FN:s webbplats, Världsbankens webbplats, SIPRI:s webbplats, böcker och 

vetenskapliga artiklar. Men också Eng.mod.gov.cn som är den officiella engelskspråkiga 

webbplatsen för Kinas ministerium för nationellt försvar (MND), som innehåller 

information gällande Kinas beväpnade styrkor, dess handlingsplaner och deras vitböcker. 

När det gäller information hämtad från FN:s stadga och FN:s webbplats, har den engelska 

versionen använts, detta eftersom den engelska versionen är originalkällan. Då studien till 

stor del är baserad på material framtaget av FN själv eller Kinas ministerium för nationellt 

försvar, anses dessa källor ha hög trovärdighet samt äkthet. Sekundärkällorna används 

därutöver främst till empiri gällande t.ex. att FN styrs av dess medlemsländer samt Kinas 
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investeringar i Afrika. Sekundärkällorna har valts ut källkritiskt och med medvetenhet om 

att författarna av t.ex. de olika böckerna eller vetenskapliga artiklarna kan ha egna 

uppfattningar samt förståelse för Kina, staters ageranden och FN. Vidare, kan det utvalda 

materialet påverka denna studies slutsatser, eftersom endast de 20 första artiklarna i 

resultatet av litteratursökningarna lästes igenom. Detta antal valdes ut av den anledningen 

att en genomgång av alla träffar i sökningarna skulle innebära allt för omfattande arbete 

inom ramen för denna uppsats. Följaktligen, har studien utgått från en mängd olika 

källor/dokument från olika forskare och organisationer, vilket bidrar till att skapa god grund 

för att studien verkligen mäter det som den är avsedd att mäta.  

4. Empiri 

I detta avsnitt av uppsatsen kommer insamlat material att presenteras utifrån de ekonomiska, 

militära och multilaterala medel som en stat har till sitt förfogande. Detta innebär först en 

presentation av Kinas bilaterala avtal med Afrika och Kinas officiella Afrika policy. Sedan 

följer Kinas ekonomi och investeringar, särskilt i Sudan och DR Kongo. Därefter Kinas 

militära strategi och folkrepubliken Kina i FN. Vidare presenteras information om FN:s 

säkerhetsråd samt röstning i säkerhetsrådet gällande situationen i Sudan och DR Kongo. 

Slutligen, följer en kort översiktlig presentation av FN-mandaten för de två valda 

fredsbevarande insatserna UNMIS och MUNOSCO.  

 

4.1 Kinas bilaterala avtal med Afrika 

Bilateralt förser Kina med finansiell, teknisk och materiell support till afrikanska länder som 

återhämtar sig efter en konflikt. Detta bilaterala stöd sker parallellt med Kinas investeringar 

beträffande kinesiska företag i Afrika (Ismil & Söns, 2014, 32). FN har därför i en av deras 

officiella rapporter anmärkt Kina för att FN inte vet mycket om detaljerna kring dess 

bilaterala avtal med afrikanska länder, där den kinesiska fredsbevarande personalen också 

befinner sig. Därför går det att ifrågasätta om dessa bilaterala avtal kompletterar Kinas 

fredsbevarande aktiviteter och FN:s freds- och säkerhetsaktiviteter i Afrika (Ismail & 

Sköns, 2014, 32).  

 

Kina har förpliktelser gällande en mängd olika säkerhetsrelaterade aktiviteter i Afrika. Detta 

inkluderar militärt samarbete, kapacitetsbyggnad, vapenöverföring och fredsinsatser (Ismail 

& Sköns, 2014, 23-24). Likaså har Kina starka militära förbindelser med länder som t.ex. 

Ghana, Nigeria, Sudan, Sydafrika, Uganda, Zambia och Zimbabwe. Afrikansk personal blir 

också given militär träning utav Kina. Dessutom ger den kinesiska regeringen ekonomiskt 
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stöd i form av stipendier eller lån till afrikanska länder för att utveckla dess militära 

infrastruktur. Afrikanska Unionen (AU) och subregionala organisationers freds- och 

säkerhetsaktiviteter sponsras allt mer av Kina, och 2012 på AU summit, tillkännagav Kina 

att de skulle bidra med 100 miljoner dollar till AU över tre år. Detta för att förbättra 

samarbetet kring afrikansk fred och säkerhet (Ismail & Sköns, 2014, 24-25). Mycket kritik 

har därav uppkommit på senare tid från det internationella samfundet på grund av Kinas 

freds- och säkerhetsrelaterade aktiviteter i Afrika. Kritiken beror mest på Kinas 

vapenförsäljning till vissa afrikanska länder som t.ex. DR Kongo och Sudan (Ismail & 

Sköns, 2014, 28-29). 

 

4.1.1 Kinas Afrika policy 

“… By this African Policy Paper, the Chinese Government wishes to present to the world the 

objectives of China's policy towards Africa and the measures to achieve them, and its proposals for 

cooperation in various fields in the coming years, with a view to promoting the steady growth of 

China-Africa relations in the long term and bringing the mutually-beneficial cooperation to a new 

stage” (Ministry of Foreign Affairs: the People's Republic of China, 2006). 

 

År 2006 publicerade Kina sin första vitbok gällande Kinas officiella Afrika policy. I detta 

politiska dokument betonas att det ekonomiska samarbetet mellan Kina och Afrika, ska utgå 

från att båda parter vinner något på samarbete. Samarbetet med Afrika ska alltså vara 

ömsesidigt fördelaktigt (Curtis, 2013, 555). Utbytet mellan Kina och Afrika bygger enligt 

policyn på principer som uppriktighet, jämlikhet och ömsesidig nytta, men också solidaritet 

och gemensam utveckling. Enligt denna policy samarbetar Kina med afrikanska länder 

inom en mängd olika områden som t.ex. politik, ekonomi, utbildning/forskning/kultur/hälsa 

samt fred och säkerhet. Det uttrycks även att Kina stödjer AU och andra regionala 

organisationer när det gäller att lösa regionala konflikter i afrikanska länder. Den kinesiska 

regeringen kommer likaså att tillhandahålla afrikanska länder med bistånd efter Kinas 

kapacitet. Ytterligare kommer Kina uppmana FN:s säkerhetsråd att bidra till en lösning av 

regionala konflikter i Afrika, därav kommer Kina aktivt stödja och delta i FN:s 

fredsbevarande insatser på den afrikanska kontinenten (Ministry of Foreign Affairs: the 

People's Republic of China, 2006). Kritiker av Kinas ökade engagemang i Afrika anser dock 

att det kinesiska engagemanget är grundat i självintresse, och att denna policy är till större 

fördel för Kina än för Afrika (Curtis, 2013, 555). 
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4.2 Kinas ekonomi och investeringar  

Idag har Kina den näst största ekonomin i världen med sin population på 1,3 miljarder 

invånare. Därmed spelar Kina en allt större roll i och har stort inflytande över 

världsekonomin. Sedan den globala finanskrisen 2008 har landet således varit den största 

bidragsgivaren till världens ekonomiska tillväxt. Men trots detta räknas Kina fortfarande 

som ett utvecklingsland. Detta eftersom dess inkomst per capita fortfarande bara är en 

bråkdel av det i avancerade länder och dess marknadsreformer är ofullständiga. Sedan deras 

marknadsreformer 1978, har Kina skiftat från en centralplanerad ekonomi till en 

marknadsbaserad ekonomi. Till följd därav har landet genomgått en snabb ekonomisk och 

social utveckling. Kinas ekonomiska expansion är den snabbaste i världshistorien eftersom 

deras BNP i genomsnitt har uppgått till nästan 10 procent per år (The World Bank, 2018). 

Kinas BNP har under 2000-talet ökat markant enligt data hämtad från Världsbankens 

databas, se figur 1.  

 

 

Figur 1. Kinas BNP mellan år 2000–2016 (The World Bank, 2018) 

 
För att komplettera BNP som ett mått på en stats välstånd, används måttet Human 

development index (HDI). Detta eftersom Mearsheimer själv nämner i sin teori att BNP 

som mått inte alltid är det bästa. HDI innehåller 3 dimensioner av mått på mänsklig 

utveckling; förväntad livslängd, utbildningsnivå och BNP. Enligt nuvarande information 

hämtad från United Nations development programme (UNDP) ligger Kina på plats 90 i 

HDI, utav de 188 länder som det finns tillgängliga data för. Följaktligen, har Kinas HDI-

värde ökat mellan år 1990 och 2015 från 0,499 till 0,738 en ökning på 47,8 %. (United 

Nations Development Programme, 2016). Kina har därav sedan år 2000 långsamt utvecklats 

och förbättrat sin plats i detta index (se figur 2).  
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Figur 2. Kinas utveckling HDI (United Nations Development Programme, u.å) 

 

4.2.1 Investeringar i Sudan 

Kina blir allt mer involverad i Sudan som är ett oljerikt land och är den största investeraren 

där. Kina har därav investerat mycket i Sudan när det gäller olja. Det kinesiska statligt ägda 

företaget China National Petroleum Corporation (CNPC), äger den största andelen (40%) i 

Sudans störta oljebolag; the Greater Nile Petroleum Operating Company. CNPC:s vinst var 

cirka 150 000 oljefat per dag och förväntades producera 15 miljoner ton råolja per år. Detta 

var det största kinesiska projektet som bedrevs utomlands år 2006 (Taylor, 2006, 950). 

Global Witness rapporterade år 2009 avvikelser mellan oljeproduktionssiffror publicerade 

av Sudans regering i Khartoum och stora oljebolag inklusive CNPC. Denna slutsats skriver 

Global Witness, leder till frågan om vilka siffror gällande oljeproduktion som är de rätta. 

Global witness publicerade rapport ‘Fuelling Mistrust: The need for transparency in Sudan's 

oil industry’, kommer fram till att det behöver skapas en genomskinlighet när det kommer 

till Sudans oljeindustri, eftersom oljesiffrorna publicerade av Sudans Khartoum regering 

och det kinesiska oljebolaget CNPC inte matchar med varandra (Global Witness, 2009, 55). 

Mängden olja som Sudans regering i Khartoum angav år 2007 var 9% mindre än det som 

angavs i CNPC:s årsredovisning (Global Witness, 2009, 6). Det krävs därför politisk vilja 

för att oljesifforna ska granskas mer noggrant (Global Witness, 2009, p. 55).   

 

Den kinesiska involvering i Sudans inbördeskrig genom vapenexport till Sudan har också 

fått mycket kritik. Denna kritik har riktats mot Kina, eftersom de är det enda landet som 

exporterar vapen till Sudan utan att ha genomgått ett multilateralt avtal som innehåller 

principer för t.ex. mänskliga rättigheter. Istället bedriver Kina en politik som är angelägen 

om att tillhandahålla den sudanesiska regeringen med vapen och stridsflygplan. Utöver den 

vinst Kina tjänar på exporteringen av vapen till Sudan, så bidrar detta till att landet kan 

skydda de kinesiska investeringarna gällande Sudans olja (Taylor, 2006, 949). Kina har 
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därför starkt kritiserats av internationella organisationer däribland Amnesty International, 

som meddelande i juni år 2000 att Kina överfört militär utrustning till beväpnade styrkor i 

länder där denna utrustning använts för att kränka mänskliga rättigheter (Taylor, 2006). 

Kina anser att de inte gör något fel i att skicka vapen till andra länder (som till Sudan) 

eftersom det som pågår där är en intern angelägenhet för den suveräna staten, och menar att 

vapen således kommer att stärka denna stat. Vilket medför att det politiska läget blir under 

kontroll i det land där Kina också utför investeringar (Taylor, 2006, 952).  

 

Följaktligen, för att mäta ett lands utländska investeringar kommer måttet FDI (foreign 

direct investments, på svenska utländska direktinvesteringar) att användas. FDI kan mätas i 

så kallade stocks, en stock av FDI mäter den totala nivån av utländska direktinvesteringar 

vid en förutbestämd tidpunkt vanligen i slutet av ett år. Det finns två typer av FDI, den 

inåtriktade och den utåtriktade. Den utåtriktade motsvarar värdet av de inhemska 

investerarnas kapital till utländska ekonomier och den inåtriktade motsvarar värdet av 

utländska investerares eget kapital till företag som är bosatta i rapporteringsekonomin 

(Organisation for Economic Co-operation and Development, 2018). Kinas inåtriktade FDI-

stock beträffande Sudan låg år 2015 på 24,412.08 miljoner amerikanska dollar och den 

utåtriktade saknas det data för (China Power, 2018 a). Vidare, låg Kinas export till Sudan 

år 2014 på 1928,61 miljoner amerikanska dollar och 2016 på 2129,23 miljoner (China 

Africa Research Initiative, 2018).   

 

4.2.2 Investeringar i DR Kongo 

DR Kongo är ett land med mycket naturresurser, som erbjuder en marknad för Kinas 

tillverkade varor och infrastrukturutveckling (Kabemba, 2016, 74). Därför är DR Kongo är 

ett land där Kina kan bedriva handel och ingå ekonomiskt partnerskap utan politisk 

inblandning, detta på grund av förekomsten av landets omfattande naturresurser. I DR 

Kongo hittas en tredjedel av världens reserver av det metalliska grundämnet kobolt, vilket 

gör att DR Kongo är världens största producent av detta ämne. Därutöver är DR Kongo 

också en av de största producenterna av koppar (Curtis, 2013, 551-552). För DR Kongo är 

Kina således en finansieringskälla när det gäller t.ex. infrastruktur, vilket Kina bedömer är 

en situation som båda länderna gynnas av. Men mycket av den kinesiska handelspolitiken 

handlar likafullt om att säkra sin tillgång till mineraler och energikällor (Kabemba, 2016, 

74).  
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Under 2008 skrev en sammanslutning av 5 kinesiska företag under ett avtal med regeringen 

i DR Kongo. Detta avtal var det största av de kinesiska investeringarna i Afrika angående 

infrastruktur i utbyte mot mineraler vid denna tidpunkt. Dock fick undertecknandet av detta 

avtal mycket kritik. Kritiker uttryckte att avtalet gynnade kinesiska intressen främst och att 

de ignorerade både sociala- och miljökonsekvenser. Avtalet ignorerade också good 

governance, korruption och andra fredsrelaterade problem, som Kina ansåg inte ingår i de 

kinesiska angelägenheterna. De som var för avtalet menade däremot att det kinesiska 

engagemanget i DR Kongo genom handel var ett nytt tillvägagångssätt för fredsbyggande, 

med fokus på både utveckling och återuppbyggnad. Något som betraktades från Kinas sida 

skapa en situation som båda länderna vinner på. Ytterligare hävdades det att det kinesiska 

biståndet skulle leda till infrastrukturell utveckling och bidra till större investeringar samt 

tillväxt för den kongolesiska staten, med andra ord skulle det kinesiska engagemanget 

åstadkomma fred i landet. Detta, till skillnad från, det västerländska engagemanget i DR 

Kongo som inte lyckats främja fred och skapa en hållbar utveckling i landet (Curtis, 2013, 

552). Det finns således många olika kinesiska ekonomiska intressen i DR Kongo, både 

statligt ägda företag och privata kinesiska individer som söker efter ekonomiska möjligheter 

(Curtis, 2013, 558).  

 

Global Witness har under flera års tid undersökt hur handeln av mineraler finansierar 

olagliga aktiviteter bland beväpnade grupper och militära enheter i östra delarna av DR 

Kongo. Med särskilt fokus på mineraler som tenn, tantal, volfram och guld (Global Witness, 

2018). Under år 2007 undertecknades ett stort avtal mellan två kinesiska statligt byggda 

företag och DR Kongos statliga kopparföretag angående naturresurser i utbyte mot 

infrastruktur. Denna överenskommelse var enligt Global Witness värd mer än den 

dåvarande kongolesiska statsbudgeten och var den största överenskommelsen av sitt slag 

vid denna tid (Global Witness, 2011, 4). De kongolesiska företaget lovade att ge de 

kinesiska företagen upp till 10 miljoner ton koppar och hundratusen ton kobolt från gruvor 

belägna i sydöstra provinsen Katanga. Detta i utbyte mot, att de kinesiska parterna lovade 

att ge 9 miljarder amerikanska dollar för att finansiera byggandet av vägar, järnvägar, 

sjukhus och dammar. Totalt kunde intäkterna från gruvorna uppnå som minst 20 miljarder 

amerikanska dollar, men kunde även komma upp i 120 miljarder dollar. Detta motsvarade 

ungefär 4 till 11 gånger DR Kongos BNP vid denna tidpunkt (Global Witness, 2011, 4). 

 
Som tidigare nämnts kan ett lands utländska direktinvesteringar mätas genom måttet FDI. 

Kinas inåtriktade FDI-stock beträffande DR Kongo var 2015 på 19,982.1 miljoner 
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amerikanska dollar och den utåtriktade var samma år på 1,992.137 miljoner. DR Kongo var 

också mellan år 2005 och 2016, en av de fem största mottagarländerna i Afrika av kinesiska 

investeringar (China Power, 2018 a). Vidare, låg Kinas export till DR Kongo år 2014 på 

1362,04 miljoner amerikanska dollar och 2016 på 992,47 miljoner (China Africa Research 

Initiative, 2018).  

 

4.3 Kinas militära strategi och kapacitet 

“The Chinese Dream is to make the country strong. China's armed forces take their dream of making 

the military strong as part of the Chinese Dream. Without a strong military, a country can be neither 

safe nor strong.” (Ministry of National Defense of the People's Republic of China, 2016)  

 

Ovanstående är ett citat från Kinas vitbok från 2014, som tyder på att Kinas har som mål är 

att bygga en stark militär eftersom detta innebär statens säkerhet. Kinas beväpnade styrkor 

kommer därför att aktivt engagera sig i regionala och internationella säkerhetssamarbeten, 

för att effektivt kunna säkra landets utomeuropeiska intressen. Det uttrycks vidare i denna 

vitbok att många externa aktörer har en negativ inverkan på Kinas stabilitet och ytterområde, 

i och med att tyngdpunkten för världens ekonomi flyttas allt snabbare till Asien-

stillahavsregionen. USA är en stat som enligt Kina fortsätter att förstärka sin militära 

närvaro och militära allianser i Asien-stillahavsregionen. Japan i sin tur fortsätter se över 

sin militär- och försvarspolitik, en utveckling som orsakar stora utmaningar för andra länder 

i regionen. Några av Kinas grannländer utför också provocerande handlingar genom att 

illegalt ockupera kinesiska öar och rev, vilket Kina anser gör intrång på deras suveränitet. 

Andra externa aktörer beblandar sig även i frågor angående Stillahavsregionen, trots att de 

enligt Kina inte har något där att göra. Taiwan är ytterligare en stat som nämns ha en 

påverkan på Kinas långsiktiga utveckling. Förbindelserna mellan Kina och Taiwan har 

under de senaste åren haft en fredlig utveckling, men trots detta är Taiwan fortfarande ett 

stort hot mot Kina. I och med ökningen av Kinas nationella intressen är deras nationella 

säkerhet mer utsatt för oroligheter. Exempel på utsattheter som Kina således står inför är 

terrorism, allvarliga naturkatastrofer och säkerheten för dess personal samt tillgångar 

utomlands (Ministry of National Defense of the People's Republic of China, 2016).  

 
“China places the protection of national sovereignty, security, territorial integrity, safeguarding of 

the interests of national development, and the interests of the Chinese people above all else.” 

(Ministry of National Defense of the People's Republic of China, u.å.) 
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Kinas policy för dess försvarspolitik antyder att Kina sätter landets säkerhet och dess 

befolknings intressen över allt annat. Kinas policy för deras försvarspolitik åskådliggör 

också att landet strävar efter att bygga ett starkt nationellt försvar och en stark militär 

(Ministry of National Defense of the People's Republic of China, u.å.). Kinas internationella 

politik och säkerhetssamarbeten grundas på Kinas vitbok (policy) för nationellt försvar, som 

uppdateras vartannat år (Ismail & Sköns, 2014, 19). Kina bedriver således en strategi för 

aktivt försvar och i enlighet med denna strategi, lutar sig Kina på att dess befolkning ska 

kunna utgöra en stående arme. Vilket gör att Kina får en kombination av redan utbildad 

militär och en kraftfull reservkraft som består av dess befolkning, om landet skulle behöva 

försvara sig mot utomstående hot från andra stater (Ministry of National Defense of the 

People's Republic of China, u.å.). Vidare, enligt Kinas vitbok från 2010 hade Folkets 

befrielsearmé (PLA) totalt i december år 2010 genomfört 4 gemensamma militära övningar 

tillsammans med utländska trupper. Detta anser Kina bidrar till ömsesidig förtroende och 

samarbete, dessutom påskyndar det PLA:s modernisering (Ministry of National Defense of 

the People's Republic of China, 2017).  

 

Enligt information hämtad från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 

är Kina ett av de 10 länderna i världen med högst militära utgifter. Tillsammans med USA, 

Ryssland, Saudiarabien, Indien, Frankrike, Tyskland och Sydkorea stod Kina för nästan tre 

fjärdedelar av den totala summan (73 %) av världens militära utgifter år 2016. Dessutom 

spenderade Kina 215 miljarder dollar på militära utgifter under 2016, vilket var det näst 

hösta av de 10 länderna som spenderade mest. Enligt SIPRI inkluderar militära utgifter; 

pengar som läggs på vapen, löner, pensioner, utrustning och forskning/utveckling. I Asien-

stillahavsregionen är Kina det land som lägger mest pengar på militära utgifter, vilket 

innebar en ökning från år 2015 på 4,5 procent. Därtill har denna siffra ökat 64 % sedan år 

2007 i Asien-stillahavsområdet (Stockholms internationella fredsforskningsinstitut [SIPRI], 

2016), se figur 3.  
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Figur 3. Kinas militära utgifter under en 10 årsperiod (SIPRI, 2016) 

 
År 2000 låg Kinas vapenexport enligt data från världsbanken, på 302 tusentals amerikanska 

dollar och 2017 på 1 131 tusentals dollar, vilket visar att Kinas vapenexport har ökat under 

2000-talet (The World Bank, 2018). Ytterligare värt att nämna är Kinas innehav av 

kärnvapen. SIPRI fastställer att Kina har ett beräknat lager på cirka 260 

kärnvapenstridsspetsar, ett lager som långsamt ökar. I fredstid förmodas att landet lagrar 

sina kärnvapen i lagringsanläggningar och att dessa inte är klara för omedelbar lansering. 

190 landbaserade ballistiska missiler och kärnvapensatta flygplan anses för närvarande vara 

de enda som är aktiva av Kinas planerade land, flyg- och sjöfartskärnvapen (SIPRI, u.å.). 

 

4.4 Folkrepubliken Kina i FN 

Sedan folkrepubliken Kinas medlemskap i FN år 1971, har Kina avstått från åtgärder 

gällande fredsbevarande insatser som tagits upp i säkerhetsrådet. Kina var under 1970-talet 

och 1980-talet skeptisk mot FN:s fredsbevarande insatser. Denna skeptiska inställning 

grundade sig i den traditionella förståelsen om staters suveränitet, som tidigare var en norm 

inom det internationella samfundet. Med andra ord innebär suveränitetsbegreppet att varje 

stat har rätt att styra över sitt eget territorium utan inblandning från externa aktörer. Därtill 

går suveränitetsbegreppet att finna i FN-stadgan, som säger att det är förbjudet att använda 

militära styrkor utom i fall som gäller självförsvar eller när säkerhetsrådet godkänner det, 

t.ex. vid vissa typer av hot mot den internationella freden och säkerheten. Kina var under 

denna tidsperiod ett land som synnerligen indikerade på staters suveränitet och därmed 

ifrågasatte FN:s ingripande i internationella konflikter (Huang, 2011, 258). Kinas 

utrikespolitik har sedan demonstrationerna på Himmelska fridens torg i Kina 1989 och 

under mitten av 1990-talet utvecklats, samt blivit mer överensstämmande med globala 

sammarbetsnormer än tidigare. Kinas militära styrka PLA följer också allt mer principerna 

för FN:s fredsbevarande verksamhet, vilket Huang menar är en uppmuntrande trend för den 

förändring som skett när det kommer till den kinesiska utrikespolitiken. Sedan 2000-talet 
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har Kina därav aktivt ökat sitt stöd till FN:s fredsbevarande insatser genom att bidra till 

dessa med medel i form av ingenjörer, militära observatörer, transport och logistikmaterial, 

civilpolis och medicinsk personal (Huang, 2011, 257). 

 

“Tough, brave and devoted, the Chinese peacekeeping troops have fulfilled various tasks entrusted to them by 

the UN in a responsible and professional way. They have built and repaired over 8,700 km of roads and 270 

bridges, cleared over 8,900 mines and various explosive devices, transported over 600,000 tons of cargo across 

a total distance of 9.3 million km, and treated 79,000 patients.” (Ministry of National Defense of the People's 

Republic of China, 2017)  

 

Ovanstående är ett citat från Kinas vitbok för nationellt försvar från 2010, som visar vad 

Kinas personal ute på fredsbevarande insatser har genomfört. I detta dokument står det 

också att Kina skickade 5 observatörer till FN:s fredsbevarande insats UN Truce 

Supervision Organization (UNTSO) år 1990, som var den första av FN:s fredsbevarande 

insatser som Kina deltog i. Fram till och med december år 2010 hade Kina bidragit med 

17 390 militär personal till 19 av FN:s fredsbevarande insatser. Vid samma tidpunkt hade 

PLA 1955 stycken officerare som tjänstgjorde i 9 olika FN-uppdragsområden. År 2010 var 

Kina därav den permanenta medlem i FN:s säkerhetsråd som skickat högst antal personal 

till FN:s fredsbevarande insatser (Ministry of National Defense of the People's Republic of 

China, 2017). Vidare, är Kina den permanenta medlemsstat i FN:s säkerhetsråd som i 

genomsnitt bidrar med flest trupper till FN:s fredsbevarande insatser (Fung, 2016).  

 

4.5 Finansiering av FN:s fredsbevarande verksamhet 

Finansieringen av FN:s fredsbevarande insatser är ett gemensamt ansvar för alla av FN:s 

medlemsstater. Trots detta är det FN:s säkerhetsråd som beslutar om åtgärder som ska vidtas 

för att upprätta och utöka FN:s fredsbevarande insatser. Enligt artikel 17 kapitel 5 i FN:s 

stadga, är varje medlemsstat enligt lagen skyldig att betala sin andel till FN:s fredsbevarande 

verksamheter. Utgifterna för FN:s fredsbevarande insatser fördelas genom 

Generalförsamlingen till medlemsstaterna utifrån en formel fastställd av medlemsstaterna 

själva. Medlemsstaternas ekonomiska välstånd är en faktor som formeln tar hänsyn till. 

Dessutom får de fem permanenta medlemsstaterna i FN:s säkerhetsråd stå för en större andel 

av utgifterna, på grund av deras särskilda ansvar när det gäller upprätthållandet av 

internationell fred och säkerhet. Vidare, baseras budgeterna för FN:s fredsbevarande 

verksamheter utifrån mandatet från FN:s säkerhetsråd. Det vill säga att budgeten anpassas 

efter de resurser som krävs för att uppnå målen för den särskilda insatsen. Detta innebär att 
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varje enskild fredsbevarande insats har sin egen budget. Se tabell 2 här nedanför gällande 

FN:s största finansiärer, varav Kina är en av dem (United Nations, 2017). 

 

Medlemsland Procent 
USA 28,47 % 
Kina 10,25 % 
Japan 9,68 % 
Tyskland  6,39 % 
Frankrike 6,28 % 
Storbritannien 5,7 % 
Ryssland 3,99 % 
Italien 3,75 % 
Kanada 2,92 % 
Spanien 2,44 % 

Tabell 2. De 10 största finansiärerna av FN:s fredsbevarande verksamhet år 2017 (United Nations, 2017) 

Faktum är att inga exakta siffror har hittats angående vad Kinas ekonomiska bidrag till FN:s 

fredsbevarande insatser mer specifikt går till. Under 2018 kommer Kina att bidra med en 

andel på 7,9 % till FN:s allmänna budget. I tabell 3 visas dessutom de bidrag från 10 

medlemsstater (som också är de största finansiärerna av FN:s fredsbevarande verksamhet) 

till FN:s budget för år 2018.  

 

Medlemsland Procent 
USA 22,00 % 
Kina 7,921 % 
Japan 9,680 % 
Tyskland 6,389 % 
Frankrike 4,859 % 
Storbritannien 4,463 % 
Ryssland 3,088 % 
Italien 
Kanada 
Spanien 

3,748 % 
2,921 % 
2,443 % 

Tabell 3. Bidrag från 10 av medlemsstaterna till FN:s budget under år 2018 (ST/ADM/SER.B/973) 

Kinas ekonomiska stöd till FN har under de senaste årtiondena ökat avsevärt. Idag är Kina 

den näst största bidragsgivaren till FN:s fredsbevarande verksamhet och den tredje största 

bidragsgivaren till FN:s allmänna budget (China Power, 2018 b).  

 

4.6 FN:s säkerhetsråd 

”The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, 

or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in 

accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security” (United 

Nations, 1945) 
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Ovanstående är ett citat från FN-stadgan artikel 39 kapitel 7 som framställer säkerhetsrådets 

huvuduppgifter. Vidare, består FN:s säkerhetsråd av 15 medlemmar, varav 5 är permanenta 

och resterande 10 är ickepermanenta. De 5 permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd 

är Kina, Frankrike, Ryssland (Sovjetunionen), Storbritannien och USA. 

Generalförsamlingen väljer därefter ut de resterande 10 medlemmar som får sitta en period 

om två år (UN Charter art. 39). 

 

Vidare styrs FN:s säkerhetsråd av dess medlemsstater, vilket innebär att säkerhetsrådet inte 

i sig själv kan välja vilka angelägenheter som FN ska delta i. Detta leder till att vissa 

konflikter får mer uppmärksamhet än andra i säkerhetsrådet. Dessutom når beslut gällande 

en del hot mot den internationella freden och säkerheten aldrig säkerhetsrådet eller övervägs 

inte (Wallensteen & Johansson, 2004, 31). Många våldsamma konflikter som ägt rum efter 

det Kalla kriget hade år 2004 inte uppmärksammats i FN:s säkerhetsråd. Exempel på sådana 

konflikter är Algeriet, Burma/Myanmar, Sri Lanka och Sudan (Wallensteen och Johansson, 

2004, 22). Därav varför det finns en rädsla om att säkerhetsrådet är ett forum där vissa starka 

medlemsstater styr. I grunden bygger därmed FN:s säkerhetsråd på viljan av samarbete 

mellan medlemsstaterna (Wallensteen & Johansson, 2004, 31). 

 

4.6.1 Röstning i Säkerhetsrådet 

De 5 permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd har vetorätt enligt artikel 27 av FN-

stadgan när besluts ska tas i säkerhetsrådet. Varje medlemsland i säkerhetsrådet har en röst 

var och för att ett beslut ska gå igenom krävs det 9 röster av 15, inklusive de 5 permanenta 

medlemmarnas röst (UN Charter art. 27). Att de 5 permanenta medlemmarna i 

säkerhetsrådet har vetorätt innebär att om någon av de 5 permanenta medlemmarna röstar 

emot ett beslut, så kommer inte beslutet eller resolutionen att gå igenom. En permanent 

medlem som inte håller med fullständigt om ett beslut kan även välja att avstå från att rösta, 

men detta medför att beslutet kan gå igenom om det får de 9 rösterna som krävs för att ett 

beslut ska tas (United Nations, u.å. c).  

 

4.6.2 FN:s säkerhetsråd beträffande UNMIS och MONUSCO 

1983 startade det senaste inbördeskriget i Sudan mellan den norra och södra sidan. 

Regeringen och Sudan folkets befrielsearmé (SLA) stod på motsatta sidor i konflikten. 

Dessa sidor krigade över resurser, makt, religionens roll i staten och självbestämmande. 

Många människor hamnade på grund av detta på flykt och fick fly från landet, andra dödades 

eller avlivades. Flera försök har därefter under åren gjorts för att försöka främja fred i landet 
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(United Nations, u.å. d). Den 24 mars 2005 träffades FN:s säkerhetsråd således för att rösta 

angående läget i Sudan. På mötet skedde en omröstning genom att räcka upp handen. 15 av 

medlemsländerna röstade för att påbörja en insats i Sudan och därmed antogs resolution 

1590 (S/PV.5151).  

 

Många hutuer flydde under folkmordet i Rwanda 1994 till Kivu-regionerna (tidigare Zaire) 

i DR Kongo. Kivu-regionerna var då ett område bebott av många etniska tutsier. Under 

ledning av Laurent Désiré Kabila, startade därefter ett uppror år 1996 mot president Mobutu 

Sese Sekos styrkor. Kabilas styrkor lyckades med hjälp från Rwanda och Uganda ta över 

huvudstaden Kinshasa år 1997. Därefter återtog landet sitt gamla namn DR Kongo. 1998 

startade åter ett uppror mot Kabila-regeringen av rebellgruppen Samling för kongolesisk 

demokrati (RCD). Rebellerna som efter några veckor hade lyckats ta över stora delar av 

landet fick stöd av både Rwanda och Uganda. FN:s säkerhetsråd krävde ett eldupphör och 

att utländska styrkor skulle återkallas från DR Kongo, med uppmaningen om att 

utomstående stater inte bör störa landets interna angelägenheter. I juli år 1999 påbörjade FN 

sin fredsbevarande insats the United Nations Organization Mission in Democratic Republic 

of the Congo (MONUC) i DR Kongo, med utgångspunkt från resolution 1279. Detta efter 

undertecknandet av Lusaka-avtalet i juli år1999, som var ett avtal mellan DR Kongo och 

fem andra regionala stater; Angola, Namibia, Rwanda, Uganda och Zimbabwe. 

Inledningsvis gick MONUC ut på att observera och upprätthålla kontakten med alla parter 

i avtalet angående ett eldupphör. Säkerhetsrådet utvidgade sedan MONUC:s mandat i ett 

antal resolutioner till att övervaka genomförandet av avtalet, vilket bidrog till att insatsen 

fick nya åtaganden (United Nations, u.å. e). Vidare, träffades FN:s säkerhetsråd den 28 maj 

2010 i New York säkerhetsråd för ett möte gällande situationen i DR Kongo. Under detta 

möte röstade FN:s medlemsländer om att anta resolution 1925, som innebar att påbörja en 

fredsbevarande insats i DR Kongo (MONUSCO). Utfallet av omröstningen blev att 15 

länder röstade för en insats i DR Kongo (S/PV.6324). Den 1 juli 2010 genom resolution 

1925 bytte insatsen därför namn från MONUC till MONUSCO (United Nations, u.å. e). 

 

4.7 FN:s mandat  

I detta avsnitt redogörs kort för FN-mandaten angående de två utvalda fredsbevarande 

insatserna UNMIS och MOSCO. För att på så vis ge en bild av vad FN:s fredsbevarande 

insatser i dessa länder gick/går ut på.  
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4.7.1 UNMIS  

FN:s fredsbevarande uppdrag i Sudan (UNMIS), påbörjades den 24 mars 2005 i och med 

att säkerhetsrådet antog resolution 1590. Insatsen skulle gå ut på att stödja genomförandet 

av det omfattande fredsavtalet. Detta innebar att underlätta och samordna för återvändande 

av flyktingar och internt fördrivna personer. Men även att bidra till internationella insatser 

för att skydda och främja mänskliga rättigheter i Sudan (United Nations, u.å. d). Kina bidrog 

sammanlagt med 435 stycken personal till FN:s fredsbevarande insats UNMIS. Kinas 

personal till denna fredsbevarande insats var i form av 275 ingenjörer, 100 transporttrupper 

och 60 stycken medicinsk personal (Ministry of National Defense of the People's Republic 

of China, 2017).  

 

4.7.2 MONUSCO 

FN:s fredsbevarande insats i DR Kongo (MONUSCO) påbörjades den 1 juli år 2010 i 

enlighet med säkerhetsrådets resolution 1925. MONUSCO är en fortsättning på FN:s 

tidigare fredsbevarande insats MONUC. Den nya insatsen går ut på att skydda 

civilbefolkningen, humanitär personal och människorättsförsvarare som hotas av fysiskt 

våld. Dessutom ska FN stötta den sittande regeringen i DR Kongo i dess försök att skapa 

stabilitet och fred i landet (United Nations, u.å. f). Följaktligen, enligt nuvarande siffror 

hämtade från FN:s webbplats, bidrar Kina med 218 stycken kontingentstyrkor och 7 stycken 

experter på uppdrag till FN:s fredsbevarande insats MONUSCO, som är en fortsättning på 

den tidigare fredsbevarande insatsen MONUC i DR Kongo. Totalt har därav Kina bidragit 

med 225 stycken personal till MONUSCO (United Nations, u.å. g).   

5. Analys 

I detta kapitel sker en analys av det insamlade empiriska materialet i förhållande till den 

offensiva realismens förutsättningar och teoretiska begrepp. Kapitlet är uppdelat i 3 

underkategorier utefter tillämpningen av teorin. 

 

5.1 Militära förmågor och säkerhet 

Angående Mearsheimers andra antagande om att stater innehar de resurser som krävs för 

att utveckla en stark militär, går det att se utifrån det insamlade empiriska materialet att Kina 

innehar många av de resurser som Mearsheimer menar krävs för att utveckla en stark militär. 

Kina besitter den personal (både utbildad militär och dess befolkning på 1,3 miljarder) och 

de förmögenheter som behövs för att kunna satsa på statens säkerhet, såväl som militära 

förmågor. Utifrån Kinas policy för försvar är det likaså påtagligt att Kina är beredd att 
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använda dess befolkning som en stående reservkraft vid ett uppenbart hot från en annan stat, 

med andra ord kommer Kinas befolkningen att utgöra en stående armé. Vilket för övrigt 

verkar stämma bra överens med Kinas mål enligt deras vitbok från 2014, således att de vill 

utveckla en stark militär och stridsstyrka. Informationen hämtad från SIPRI:s hemsida, om 

att Kina är ett av de 10 i världen som spenderar mest pengar på militära utgifter och dess 

innehav av kärnvapen stärker även detta antagande ytterligare. Därav kan Mearsheimers 

andra antagande, om att stater innehar vissa offensiva militära förmågor, bedömas vara 

uppfyllt i Kinas fall.  

  

Vidare, pekar det ovan nämnda mot att Kina i stor omfattning investerar på säkerhet för den 

egna staten. Dessutom leder en stark militär till att staten kan skydda sig mot andra staters 

oförutsägbara intentioner, som är Mearsheimers tredje antagande. Vilket Kina uppenbart 

verkar klara av att göra enligt deras vitbok från 2014 och policy för försvar. Kopplat till 

detta antagande går det också att se på Kinas upplevda hot från andra stater. Enligt Kinas 

vitbok från 2014 är USA, Japan och Taiwan stater som hotar Kinas säkerhet i Asien-

stillahavsregionen. Dessa upplevda hot från andra stater i Asien-stillahavsregionen pekar 

likväl mot Mearsheimer tredje antagande, att stater aldrig kan vara säker på andra staters 

intentioner. Detta eftersom det största hotet mot en stat utgörs av andra stater och deras 

ageranden. Kina bedriver dessutom mycket utvecklings- och säkerhetssamarbeten i 

afrikanska länder. Vilket inkluderar militärt samarbete, kapacitetsbyggnad, 

vapenöverföring och deltagande i fredsinsatser på den afrikanska kontinenten. Kina 

erbjuder även militärträning till afrikanska länder, vilket indikerar att Kina får allt större 

militärt inflytande i länder på den afrikanska kontinenten. Mearsheimer konstaterar likaså 

att staten får mest säkerhet genom att sträva efter hegemoni. Han skiljer på global och 

regional hegemon, där regional hegemon innebär att en stat dominerar ett särskilt område 

eller region. I Kinas fall går det att tolka Kina som en regional hegemon i 

Asienstillahavsregionen, eftersom Kina verkar vara den stat i detta område som spenderar 

mest pengar på militära utgifter. Detta påvisar att Kina inte gärna vill ha konkurrens från 

andra stater och strävar efter särskild makt i Asien-stillahavsområdet, vilket demonstrerar 

att Mearsheimers tredje antagande också kan betraktas som uppfyllt. 

 

5.2 Makt och statens överlevnad 

Angående Mearsheimers fjärde antagande om att staters främsta mål är överlevnad, går det 

utifrån det insamlade empiriska materialet att urskilja att Kina är en stat som innehar mycket 

makt, särskilt i Asien-stillahavsregionen. Kina är som tidigare nämnt det land i Asien-
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stillahavsregionen som spenderar mest pengar på militära utgifter, därför innehar Kina 

mycket militärmakt i detta område.   

  

Vidare, eftersom mycket makt innebär att staten kan skydda sig själv och överleva, blir 

maktbegreppet angeläget att ta upp. Kinas ekonomi har således ökat markant de senaste åren 

och dess BNP likaså, se figur 2. Kina har dessutom en stor befolkning på 1,3 miljarder 

invånare, som det är tydligt att Kina enligt deras policy för försvar ska kunna använda vid 

en attack från en annan stat. Tillsammans med Kinas redan utbildade personal utgör dess 

befolkning en stor armé. Kinas rankning i HDI visar också att Kina är på god väg att uppnå 

högre välstånd även i detta index, trots att Kina för tillfället endast ligger på plats 90 av 188 

länder. I kontrast till Kinas utveckling gällande BNP, går Kinas utveckling enligt faktorerna 

som ingår i HDI långsammare (se figur 1 och 2). Vilket visar att om en mäter staters latenta 

makt genom indikatorn BNP så är Kina framstående och innehar stor latent makt, denna 

indikator blir därför till Kinas fördel. Därav varför HDI som en annan alternativ indikator 

på en stats välstånd bättre fångar upp Kinas faktiska latenta makt, som inte verkar vara lika 

stor i förhållande till indikatorn BNP. Men trots det ovanstående, innehar Kina mycket 

militärmakt särskilt i Asien-stillahavsregionen. Detta eftersom mycket makt leder till mer 

säkerhet och därav statens överlevnad, vilket gör att Mearshiemers fjärde antagande enbart 

delvis kan bedömas vara uppfyllt. Anledningen till att detta antagande endast är delvis 

uppfyllt, beror på att Kina har varierande välstånd beroende på vilken indikator en använder 

för att mäta detta med. Däremot har Kina mycket militärmakt i Asien-stillahavsregionen.  

 

5.3 Kina som rationell aktör i FN:s fredsbevarande insatser 

Den kinesiska regeringen var från början, sedan folkrepubliken Kinas medlemskap i FN 

1971, skeptisk mot engagemang i FN:s fredsbevarande insatser och denna skeptiska 

inställning grundade sig i förståelsen om staters suveränitet. Enligt den offensiva realismen 

beror således Kinas förändrade inställning till FN:s fredsbevarande insatser under 2000-

talet på den afrikanska kontinenten, på att FN kan användas som ett verktyg för att öka 

statens maktposition och främja statens egna intressen i afrikanska länder. Kina bedriver 

mycket bilaterala samarbeten med afrikanska länder inom en rad olika områden, som även 

tas upp i Kinas officiella Afrika policy. När det gäller de fredsbevarande insatserna UNMIS 

och MUNOSCO, är det otvivelaktigt att Kina också har ekonomiska intressen i dessa länder. 

Kina ger t.ex. pengar till infrastrukturutveckling i DR Kongo i utbyte mot 

mineraler/naturresurser och i Sudan investerar Kina mycket i olja, trots att Kina mottagit 

mycket kritik kring detta från olika internationella organisationer som t.ex. Amnesty 
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International. Att Kina röstade för dessa fredsbevarande insatser i FN:s säkerhetsråd kan 

tydas som att de vill uppnå politisk stabilitet i dessa länder, eftersom politisk stabilitet i 

Sudan och DR Kongo sannolikt har en positiv inverkan på Kinas egna intressen i dessa 

länder. Därmed kan Kina ses som en stat som agerar rationellt i enlighet med Mearsheimer 

femte antagande, vilket också verkar genomsyra deras utrikespolitik och policydokument. 

Även det kinesiska satsandet på dess militär samt innehav av kärnvapen framlägger bevis, 

för att Kina är en stat som agerar rationellt och sätter det kinesiska intresset samt säkerheten 

främst. Detta då en stark militär innebär statens överlevnad i ett internationellt system som 

karaktäriseras av risken för krig. 

6. Avslutning 

I detta kapitel följer studiens slutsatser och en diskussion kring studiens resultat, samt 

förslag på fortsatt forskning inom detta problemområde.  

 

6.1 Slutsatser och diskussion 

Då studien har en teoriprövande ansats har resultatet av analysen påvisat att 3 av 4 av 

Mearsheimers antaganden, utifrån den offensiva realismen stämmer överens med hur 

stormakten Kina agerar på den internationella arenan. Därav har teorin på ett påtagligt sätt 

lyckats belysa betydelsefulla aspekter kring stormakten Kinas agerande på den 

internationella arenan, med utgångspunkt från vissa teoretiska begrepp och antaganden. 

Resultatet lägger fram bevis för att åtminstone antagande (2) stormakter innehar i sig vissa 

offensiva militära förmågor, (3) Stater kan aldrig vara säkra på andra staters intentioner och 

(5) Stater är rationella aktörer, stämmer in på fallet Kina. Det sista antagandet, (4) För stater 

är det huvudsakliga målet överlevnad, stämmer bara delvis in och beror på vilken indikator 

en använder för att mäta en stats välstånd. Men trots att Kinas agerande till stor del stämmer 

överens med den offensiva realismens antaganden, går det inte att utesluta att det kan finnas 

fakta som motsäger detta. Av den orsaken har resultatet medfört insikter om teorins 

användbarhet för att förklara hur stormakter agerar på den internationella arenan.   

 

Då tidigare forskning i huvudsak har fokuserat på Kinas förändrade utrikespolitik och dess 

ökade bidrag till FN:s fredsbevarande insatser i Afrika överlag, så har denna studie istället 

haft som utgångspunkt att undersöka vad en stormakt gör för att öka sitt inflytande på den 

internationella arenan utifrån den offensiva realismens förutsättningar. Detta genom att 

främst fokusera på två fredsbevarande insatser i afrikanska länder, UNMIS och 

MONUSCO, som också är länder som Kina investerar mycket ekonomiskt i. Det är till följd 



 

35 
 

därav påtagligt att stater kan använda sig av ekonomiska, militära och multilaterala medel 

för att stärka sin maktposition på den internationella arenan. Även att internationella 

institutioner, i detta fall FN, drivs av stormakter och deras egna nationella intressen, vilket 

har en påverkan på vilka konflikter som tas upp i FN:s säkerhetsråd.   

  

Likväl är det svårt att med fullständig säkerhet kunna dra en direkt koppling mellan staters 

strävan efter makt och dess bidrag till FN:s fredsbevarande insatser. Detta eftersom stater 

inte gärna skriver i deras dokument eller uttalar sig om dolda motiv bakom deras 

engagemang i FN:s fredsbevarande verksamheter. Det krävs därför fortsatt forskning, för 

att med säkerhet kunna fastställa att staters bidrag till FN:s fredsbevarande insatser beror på 

att stater vill gynna sina egna intressen och öka sin maktposition på den internationella 

arenan. Vidare, har denna uppsats fokuserat på aktören Kina som en stat, eftersom realismen 

tenderar att ignorera de politiska ledarna och deras påverkan när det gäller staters 

beslutsfattande. I Kinas fall har likafullt mycket hänt på den politiska fronten, därav skulle 

vidare studier vara nödvändigt kring de politiska ledarna i landet och deras syn/motiv bakom 

ökat bidrag till FN:s fredsbevarande insatser. Detta skulle kunna ske genom t.ex. en 

aktörsanalys av Kinas president. Dessutom skulle omfattande studier av fler fredsbevarande 

insatser i Afrika, kunna leda till mer definitiv bevisning för att Kina verkligen använder FN 

som ett verktyg för att gynna sina egna intressen och för att stärka sin maktposition. 

Avslutningsvis, finns det emellertid flera andra tänkbara förklaringar utöver realismens, 

som skulle kunna förklara Kinas agerande på den internationella arenan. Därmed har 

Mearsheimers offensiva realistiska teori haft stor betydelse för denna studies resultat. Vid 

användandet av en annan teoretisk utgångspunkt, är det därför högst troligt att en kommer 

fram till andra resultat angående hur stater använder sig av ekonomiska, militära och 

multilaterala medel för att öka sin makt. Följaktligen kräver Kinas agerande internationellt 

och i Afrika ytterligare studier, eftersom Kina är en stat som får allt större ekonomisk och 

militärt inflytande, inte bara på den afrikanska kontinenten, utan även på den internationella 

arenan.  

 

 
 
 
 
 
 
 



 

36 
 

7. Litteraturförteckning 

Ahrne, Göran & Svensson, Peter. 2015. Handbok i kvalitativa metoder. 2:a upplagan. 

Stockholm: Liber AB. 

Bellamy, Alex. J. & Williams, Paul. D. 2013. Providing peacekeepers: the politics, 

challenges, and future of United Nations peacekeeping contributions. 1:a upplagan. 

Oxford: Oxford University Press. 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina. 2012. Textens mening och makt. 3 upplagan. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Boréus, Kristina. 2015. Texter i vardag och samhälle, i Göran Ahrne & Peter Svensson 

(red). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm: Liber AB, ss. 157-175. 

China Africa Research Initiative. 2018. Data: China-Africa trade.   

http://www.sais-cari.org/data-china-africa-trade, hämtad 2018-05-20. 

China Power. 2018 a. Does China dominate global investment?.  

https://chinapower.csis.org/china-foreign-direct-investment/, hämtad 2018-05-20. 

 
China Power. 2018 b. Is China contributing to the United Nations’ mission? 

https://chinapower.csis.org/china-un-mission/, hämtad 2018-05-24. 

Curtis, Devon. 2013. China and the Insecurity of Development in the Democratic 

Republic of Congo (DRC). International Peacekeeping, 20 (5), ss 551-569. 

Eriksson Barajas, Kristina. Forsberg, Christina & Wengström, Yvonne. 2013. 

Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap. 1:a upplagan. Stockholm: Natur & 

Kultur. 

Esaiasson, Peter. Gilljam, Mikael. Oskarsson, Henrik. Towns, Ann. & Wängnerud, Lena. 

2017. Metodpraktikan: konsten att studera ett samhälle, individ och marknad. 5:e 

upplagan. Stockholm: Wolters Kluwer Sverige AB. 

Fung, Courtney. J. 2016. China’s Troop Contributions to UN peacekeeping. United States 

Institute of Peace. (https://www.usip.org/sites/default/files/PB212-China-s-Troop-

Contributions-to-UN-Peacekeeping.pdf) 

Glaser, Charles. L. 2016. Realism, i Allan Collins (red). Contemporary Security Studies. 

Oxford: Oxford University Press, ss. 13-29. 

Global Witness. 2009. Fuling mistrust: The need for transparency in Sudan's oil industry, 

Global Witness. 

(https://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/v12_final_sudan_fuelling_mistrust

_lowres.pdf)  

Global Witness. 2011. China and Congo: friends in need. London: Global Witness.  

Global Witness. 2018. Investments in conflict-affected and post-conflict states. 

https://www.globalwitness.org/sv/archive/investments-conflict-affected-and-post-conflict-

states/, hämtad 2018-05-10. 

http://www.sais-cari.org/data-china-africa-trade
https://chinapower.csis.org/china-foreign-direct-investment/
https://chinapower.csis.org/china-un-mission/
https://www.usip.org/sites/default/files/PB212-China-s-Troop-Contributions-to-UN-Peacekeeping.pdf
https://www.usip.org/sites/default/files/PB212-China-s-Troop-Contributions-to-UN-Peacekeeping.pdf
https://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/v12_final_sudan_fuelling_mistrust_lowres.pdf
https://www.globalwitness.org/sites/default/files/pdfs/v12_final_sudan_fuelling_mistrust_lowres.pdf
https://www.globalwitness.org/sv/archive/investments-conflict-affected-and-post-conflict-states/
https://www.globalwitness.org/sv/archive/investments-conflict-affected-and-post-conflict-states/


 

37 
 

Huang, Chin-Hao. 2011. Principles and Praxis of China's Peacekeeping. International 

Peacekeeping, 18 (3), ss. 257-270. 

Huang, Chin-Hao. 2013. From Strategic Adjustment to Normative Learning? 

Understanding China’s Peacekeeping Efforts in Africa. Journal of International 

Peacekeeping, 17 (3-4), ss. 248–271. 

Ismail, Olawale. & Sköns, Elisabeth. 2014. Security activities of external actors in Africa. 

1:a upplagan. Oxford: Oxford University Press. 

Kabemba, Claude. 2016. China-democratic republic of congo relations: From a beneficial 

to a developmental cooperation. African Studies Quarterly, 16 (3), ss. 73-87. 

Mearsheimer, John. 2001. The tradegy of great politics. 1:a upplagan. New York: Norton. 

Merriam, Sharan B. 1994. Fallstudien som forskningsmetod. 1:a upplagan. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Ministry of Foreign Affairs, the People's Republic of China. 2006. China's African Policy.  

http://www.focac.org/eng/zt/zgdfzzcwj/t230479.htm, hämtad 2018-05-12. 

Ministry of National Defense of the People's Republic of China. 2016. White paper 2014.  

(http://eng.mod.gov.cn/publications/2016-07/13/content_4768294.htm)  

Ministry of National Defense of the People's Republic of China. 2017. White Paper 2010.  

(http://eng.mod.gov.cn/publications/2017-04/11/content_4778206_3.htm) 

Ministry of National Defense of the People's Republic of China. u.å. Defense Policy. 

http://eng.mod.gov.cn/defense-policy/index.htm, hämtad 2018-04-25. 

Neack, Laura. 1995. UN Peace-Keeping: In the Interest of Community or Self?. Journal 

of Peace Research, 32 (2), ss. 181-196. 

Organisation of Economic Co-operation and Development [OECD]. 2018. FDI stocks 

(indicator). https://data.oecd.org/fdi/fdi-stocks.htm, hämtad 2018-05-20. 

Stockholms internationella fredsforskningsinstitut [SIPRI], 2016. Världens militära 

utgifter. http://visuals.sipri.org/sv/index.html, hämtad 2018-04-29. 

Stockholms internationella fredsforskningsinstitut [SIPRI]. u.å. China.  

https://www.sipri.org/research/armaments-and-disarmament/nuclear-weapons/world-

nuclear-forces/china, hämtad 2018-05-19. 

Söderbaum, Fredrik. 2014. Konflikthantering i Afrika, i Karin, Aggestam & Kristine 

Höglund (red). Om krig och fred: en introduktion till freds- och konfliktstudier. Lund: 

Studentlitteratur AB, ss. 193-208. 

Taylor, Ian. 2006. China's Oil Diplomacy in Africa. International Affairs, 82 (5), ss. 937-

959. 

The World Bank, 2018. Arms exports.  

https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPRT.KD?end=2017&locations=CN&start

=2000&view=chart, hämtad 2018-05-19. 

http://www.focac.org/eng/zt/zgdfzzcwj/t230479.htm
http://eng.mod.gov.cn/publications/2016-07/13/content_4768294.htm
http://eng.mod.gov.cn/publications/2017-04/11/content_4778206_3.htm
http://eng.mod.gov.cn/defense-policy/index.htm
https://data.oecd.org/fdi/fdi-stocks.htm
http://visuals.sipri.org/sv/index.html
https://www.sipri.org/research/armaments-and-disarmament/nuclear-weapons/world-nuclear-forces/china
https://www.sipri.org/research/armaments-and-disarmament/nuclear-weapons/world-nuclear-forces/china
https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPRT.KD?end=2017&locations=CN&start=2000&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPRT.KD?end=2017&locations=CN&start=2000&view=chart


 

38 
 

The World Bank, 2018. China.  

https://data.worldbank.org/country/china, hämtad 2018-05-05. 

The World Bank, 2018. The World Bank In China - Overview. 

http://www.worldbank.org/en/country/china/overview, hämtad 2018-04-23. 

United Nations Development Programme. 2016. Human Development Report 2016. 

(http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/CHN.pdf)  

United Nations Development Programme. u.å. Human Development Reports: China.  

http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/CHN, hämtad 2018-05-02. 

United Nations, 1945. Charter of the United Nations.  

United Nations, 2017. How we are funded.  

https://peacekeeping.un.org/en/how-we-are-funded, hämtad 2018-04-16. 

United Nations. u.å. a. List of past peacekeeping operations.  

https://peacekeeping.un.org/en/list-of-past-peacekeeping-operations, hämtad 2018-04-30. 

United Nations. u.å. b. Africa.   

http://www.un.org/en/sections/where-we-work/africa/index.html, hämtad 2018-05-02. 

United Nations. u.å. c. Voting System and Records.  

http://www.un.org/en/sc/meetings/voting.shtml, hämtad 2018-04-09. 

United Nations. u.å. d. UNMIS: Background. 

https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/past/unmis/background.shtml, hämtad 2018-

04-20. 

United Nations. u.å. e. MONUC Background.  

https://peacekeeping.un.org/en/mission/past/monuc/background.shtml, hämtad 2018-04-

20. 

United Nations. u.å. f. MONUSCO Fact sheet.  

https://peacekeeping.un.org/en/mission/monusco, hämtad 2018-04-11. 

United Nations. u.å. g. Troop and police contributions.  

https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors, hämtad 2018-04-30. 

Wallén, Göran.1996. Vetenskapsteori och forsknings-metodik. 2:a upplagan. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Wallensteen, Peter. & Johansson, Patrik. 2004. Security council decisions in perspective, i 

David Malone (red). The UN Security Council. London: Lynne Reinner Publishers, ss. 17-

33. 

Velázquez, Sotomayor Arturo C. 2010. Why Some States Participate in UN Peace 

Missions While Others Do Not. Security Studies, 19 (1), ss. 160-195. 

Yin, Robert K. 2007. Fallstudierdesign och genomförande. 1:a upplagan. Malmö: Liber 

AB. 

 
 

https://data.worldbank.org/country/china
http://www.worldbank.org/en/country/china/overview
http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/CHN.pdf
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/CHN
https://peacekeeping.un.org/en/how-we-are-funded
https://peacekeeping.un.org/en/list-of-past-peacekeeping-operations
http://www.un.org/en/sections/where-we-work/africa/index.html
http://www.un.org/en/sc/meetings/voting.shtml
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/past/unmis/background.shtml
https://peacekeeping.un.org/en/mission/past/monuc/background.shtml
https://peacekeeping.un.org/en/mission/monusco
https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors


 

39 
 

FN-dokument:  

S/PV.5151 (2005), 24 mars 2005.  

S/PV.6324 (2010) 28 maj 2010.  

ST/ADM/SER.B/973 (2017), 29 december 2017. 

 


