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Kina och Ryssland – vänner eller fiender? 
Kinas och Rysslands nuvarande relationer präglas av samförstånd och samarbete. Det kinesisk-
ryska avtalet från 2001 kan ses som ett uttryck för fred och stabilitet, men också som ett uttryck 
för makt och globalt positionerande, i synnerhet med de kinesisk-ryska relationerna satta i ett hi-
storiskt perspektiv. Frågan är vilka drivkrafter som kan ligga bakom Kinas och Rysslands när-
mande till varandra. Genom en spelteoretisk analys identifierar denna uppsats möjliga motiv till 
partnerskapet i politiska, militära, ekonomiska samt externa avseenden, sett utifrån den samman-
vägda nyttan av partnerskap jämfört med icke-partnerskap. Resultatet visar att motiven kan relate-
ras till det gemensamma intresset att skapa global maktbalans, men kan också kopplas till ömsesi-
diga beroenden mellan Kina och Ryssland som gör ett nära samarbete nödvändigt. Dessutom har 
både Kina och Ryssland skäl att minska riskerna för internationell isolering. Uppsatsen åskådlig-
gör allmänt spelteorins funktionalitet för aktörsanalys. 

Nyckelord: Kina, Ryssland, kinesisk-ryska relationer, partnerskap, spelteori, maktbalans. 

China and Russia – friends or foes? 

Current relations between China and Russia are characterised by mutual understanding and co-
operation. The Sino-Russian Treaty (2001) can be seen as an expression of peace and stability, 
but also – considering the history of Sino-Russian relations – as an expression of power and 
global positioning. The question is – what are the driving forces behind the Sino-Russian rap-
prochement? Using game theory analysis, this essay identifies possible motives behind the part-
nership in strategic, military, economic and external terms, from the viewpoint of the net benefits 
of a bilateral partnership, compared with non-partnership. The results show that the motives can 
be related to a common interest in creating a global balance of power, but can also be linked to 
the mutual dependence between China and Russia, which makes close cooperation necessary. 
Furthermore, both China and Russia have grounds for reducing the risk of international isolation. 
The essay is a general illustration of the usefulness of game theory for the analysis of actors. 

Key words: China, Russia, Sino-Russian relations, partnership, game theory, balance of power. 
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1. Inledning 
I denna inledande del tecknas först en övergripande bakgrund till uppsatsens syfte och fråge-
ställningar. Därefter redovisas syfte, frågeställningar och uppsatsens disposition samt metod 
och grundläggande teoribildning för den senare analysen, följt av centrala begrepp och av-
gränsningar. Avslutningsvis redovisas forskningsläge samt källkritik. 

1.1 Bakgrund 
Kina och Ryssland har en historia av krig, divergerande intressen och motstridiga territoriella 
anspråk, men har också en historia som inneburit perioder av fred och samförstånd. Avseende 
såväl yta, befolkning som råvarutillgångar intar länderna tillsammans en global ledarposition. 
Till detta faktum kan läggas att både Kina och Ryssland innehar kärnvapen och är permanenta 
medlemmar av FN:s säkerhetsråd. De gränsar såväl till varandra som till ett flertal länder i 
Centralasien. Utöver en fokusering på sistnämnda region från både Kina och Ryssland före-
ligger i varierande grad även intressen i bl.a. Stilla Havet, Mellanöstern och Afrika. 
 
Kina och Ryssland har under huvuddelen av 1900-talet präglats av totalitära styrelseskick, 
problemtyngda planekonomier och omfattande miljöproblem samt betydande militära struktu-
rer. Under efterkrigstiden utgjorde de båda ländernas ideologier och ekonomiska system 
grunden för polariseringen av det internationella systemet, med USA och västvärlden som 
Kinas och dåvarande Sovjetunionens antagonister. Trots likartade ideologiska förtecken under 
samma period och varierande grad av samarbete präglades samtidigt de kinesisk-sovjetiska av 
rivalitet och konkurrens om inflytande. 
 
Den sönderfallande post-sovjetiska staten var under åren närmast efter kalla krigets slut ut-
räknad som en reell maktfaktor. Detta förhållande varade emellertid endast en kort period och 
kan numera närmast beskrivas som en säkerhetspolitisk parentes, även om USA under tiden 
kunde etablera sig som hegemon i världspolitiken. De ryska stormaktsambitionerna har under 
2000-talets inledning åter väckts till liv. 
 
Det ryska systemet har sedan 1990-talet utvecklats mot en ifrågasatt form av demokrati och 
avreglerad ekonomi, om än med starka statliga intressen och koncentrerade ägarförhållanden. 
Den militära förmågan är under återuppbyggnad, och har också använts för att hävda ryska 
intressen i bl.a. Tjetjenien (Centralasien). Arsenalen av ryska maktmedel har väckt viss inter-
nationell oro, bl.a. inför det frekventa ryska nyttjandet av råvaru- och energitillgångar som 
påtryckningsmedel under senare år. 
 
Kina har i modern tid inte genomgått samma ideologiska transformering som det post-
sovjetiska Ryssland, men har under sannolik vånda påbörjat en process att förändra sin eko-
nomi till marknadsekonomi med stort inslag av utländska investeringar och intressen. Den 
kinesiska isolationismen har anpassats till en globaliserad världsordning, om än med en intakt 
och stark centralmakt. De framtida kinesiska ekonomiska och militära ambitionerna är höga. 
 
Generellt har avgörande säkerhetspolitiska förändringar inträtt sedan kalla krigets slut. Lågin-
tensiva, regionala konflikter och internationell terrorism har kommit att dominera den interna-
tionella säkerhetspolitiska dagordningen. Detta har följaktligen styrt de säkerhetspolitiska 
strategierna och nyttjandet av olika maktmedel samt uppbyggnaden av partnerskap, allianser 
och koalitioner mellan länder. 
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Genom en successivt ökande globalisering blir staters ekonomier och ömsesidiga beroenden 
mer och mer inflätade i varandra. Nya aktörer har etablerats som globala maktutövare vid 
sidan av nationer och internationella samfund, t.ex. multinationella företag och internationella 
organisationer. Denna säkerhetspolitiska och ekonomiska kontext påverkar givetvis länders 
förhållanden till varandra, vilket även omfattar Kina och Ryssland. 
 
Under det senaste decenniet har Kina och Ryssland fördjupat sitt samarbete på flera plan vil-
ket bl.a. tagit sig uttryck i partnerskap, avtal, gemensamma politiska utspel och projekt. Bland 
dessa kan främst nämnas det år 2001 etablerade strategiska partnerskapet mellan Kina och 
Ryssland, som är definierat i fördraget Treaty of Good-Neighborliness and Friendly Coopera-
tion Between the People's Republic of China and the Russian Federation (bilaga 1). 
 
Länderna har som ett led i knytandet av vänskapsband också genomfört verksamheter av mer 
symbolisk karaktär, såsom ”Rysslands år i Kina” (2006) och omvänt ”Kinas år i Ryssland” 
(2007). Kinas och Rysslands strategiska partnerskap återspeglas bl.a. i ekonomiskt, militärt, 
vetenskapligt och kulturellt samarbete. Här bör också nämnas det multilaterala samarbetet 
inom SCO (Shanghai Cooperation Organisation), inom vilket Ryssland och Kina anses vara 
tongivande. 

1.2 Problemformulering 
Den rysk-kinesiska bilaterala utvecklingen kan betraktas som en ekonomisk, politisk och mili-
tär utmaning mot västliga intressen, kanske rentav som ett hot. Men den kan också ses som ett 
okontroversiellt och naturligt utvecklingssteg inom ramen för en allmän globaliseringstrend, 
där förtroendeskapande åtgärder vidtas för att bl.a. bidra till regional stabilitet och utveckling. 
 
Dessa divergerande aspekter behöver emellertid inte stå i motsats till varandra. Ingångna avtal 
och partnerskap kan vara en metod att skapa avspänning och normaliserade relationer mellan 
Kina och Ryssland, samtidigt som ekonomisk styrka och förmågor utvecklas i olika avseen-
den för att gemensamt kunna tillgodose gemensamma intressen. 
 
Avtalet från 2001 (bilaga 1) är i detta sammanhang ett tydligt uttryck för sådana ambitioner, 
men man uttalar också att partnerskapet syftar till att vidmakthålla och trygga den ’globala 
strategiska balansen’ (paragraf 12). Det är tydligt att Kina och Ryssland genom sitt samarbete 
önskar balansera USA:s globala dominans som uppstått efter kalla krigets slut. 
 
Även avseende de inbördes relationerna mellan Kina och Ryssland kan ett inte försumbart 
inslag av maktbalans skönjas. Det finns en historisk konkurrenssituation mellan de två län-
derna, samtidigt som ett ömsesidigt beroendeförhållande föreligger. Trots samarbeten och 
beroendeförhållanden vilar de vänskapliga förbindelserna minst sagt på en bräcklig grund, 
åtminstone sett i ett icke försumbart historiskt perspektiv. 
 
Detta medför frågor och osäkerheter kring de kinesisk-ryska relationerna och partnerskapets 
egentliga drivkrafter. Att identifiera bakomliggande motiv till det kinesisk-ryska partnerska-
pet är förstås problematiskt. Den sannolika förekomsten av dolda maktrealistiska övervägan-
den och motiv kan symboliseras med Abraham Lincolns citat: ”The best way to destroy an 
enemy is to make him a friend”. I ett historiskt kinesisk-ryskt perspektiv får citatet anses vara 
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högst relevant: i den utsträckning en gemensam strategisk kultur1 föreligger i Kina och Ryss-
land kännetecknas den av ett inte oväsentligt inslag av vilseledning och döljande åtgärder.2 
 
Frågan är därmed vilka motiv som kan ligga bakom det kinesisk-ryska strategiska partnerska-
pet och vilka slutsatser som kan dras av dessa motiv – skall Kina och Ryssland ses som var-
andras vänner eller fiender, eller är de tillsammans någon annan aktörs vän eller fiende? 

1.3 Syfte 
Uppsatsen syftar till att identifiera möjliga kinesiska och ryska motiv som ligger bakom det 
kinesisk-ryska partnerskapet, vilket definieras av fördraget (avtalet) som undertecknades 2001 
(Treaty of Good-Neighborliness and Friendly Cooperation Between the People's Republic of 
China and the Russian Federation (bilaga 1)). 

1.4 Frågeställningar 
1. Vilka viktiga historiska skeenden samt politiska, ekonomiska och militära faktorer har 

påverkat, eller påverkar, de kinesisk-ryska relationerna? 
2. Vilka samverkande och motverkande nationella (politiska, militära och ekonomiska) samt 

externa intressen kan identifieras? 
3. Vilka möjliga motiv kan ligga bakom Kinas och Rysslands partnerskap, vilket definieras 

av fördraget från 2001 (bilaga 1)? 

1.5 Disposition 
Inledningsvis beskrivs fördraget från 2001 samt Kinas och Rysslands moderna historia, sä-
kerhetspolitik och strategi samt militärstrategiska och ekonomiska förutsättningar i tillämpliga 
delar. Beskrivningen indelas tematiskt i ländernas inbördes relationer, politiskt/historiskt samt 
i militärstrategiska och ekonomiska aspekter, i någon mån anpassat efter respektive lands för-
hållanden. 
 
Syftet med denna inledande beskrivning är främst att lägga en empirisk grund för den påföl-
jande analysen, men också att ge läsaren en övergripande bild av de kinesisk-ryska relationer-
na ur historiskt, politiskt, militärt och ekonomiskt perspektiv. 
 
Därefter omsätts det empiriska underlaget i en spelteoretisk modell som indelas enligt ovan, 
d.v.s. i politiska/historiska, militära och ekonomiska aspekter, men också i externa aspekter. 
 
Syftet med den spelteoretiska analysen är att härleda tänkbara motiv för Kina och Ryssland 
till det ingångna partnerskapet. Analysen utgår från antagandet att parterna eftersträvar makt-
balans i sina inbördes och externa relationer samt att aktörerna har (tillräcklig) information 
om varandras preferenser och möjliga strategier. 
 
Slutligen diskuteras resultaten från analysen och slutsatser dras. Uppsatsen avslutas med per-
sonliga reflektioner samt förslag till fortsatt forskning. 
 
                                                 
1 ”Strategisk kultur betingas av politiska, ekonomiska, ideologiska, geografiska och sociala faktorer, vilka har 
utvecklats under lång tid.” Med kultur avses här ” idéer och mönster för handlande” eller ”former för hur en 
grupp organiserar gemensamma angelägenheter.” Försvarsmakten: Militärstrategisk doktrin, s. 66. 
2 Se bl.a. Ulfving: Överraskning och vilseledning: Sovjetiska och ryska vilseledningsprinciper i krig och fred 
samt Sun Zi: Sun Zis krigskonst, s. 9 
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Nedanstående bild visar schematiskt disposition och metod (bild 1). 

 
Bild 1: schematisk bild utvisande disposition och metod. 

1.6 Metod och teori 

1.6.1 Metod 
Det empiriska underlaget3 bearbetas genom kvalitativ textanalys. Det empiriska underlaget 
utgörs av en inledande bakgrund och beskrivning av det kinesisk-ryska fördraget från 2001, 
samt av historiska, politiska, militära och ekonomiska aspekter av Kinas och Rysslands stra-
tegier och inbördes relationer. Denna beskrivning avser besvara den första frågan om vilka 
skeenden och faktorer som har påverkat och som påverkar de kinesisk-ryska relationerna, men 
utgör också underlag till den påföljande analysen. 
 
Analysen grundas på antagandet att Kina och Ryssland eftersträvar maktbalans enligt Ken-
neth N Waltz’ teorier om maktbalans i internationella system, något som inom spelteorin 
skulle kunna jämföras med begreppet Nash-jämvikt4 (vilket innebär att ingen av spelarna (ak-
törerna) kan förbättra sitt utfall genom att byta strategi). 
 
För att identifiera möjliga motiv till det kinesisk-ryska partnerskapet härleds dessa genom 
baklängesinduktion5 i en spelteoretisk modell, vilken utgår från de tidigare beskrivna historis-

                                                 
3 Empiriskt underlag bygger på iakttagelser av verkligheten. Jfr: Nationalencyklopedin (hädanefter: NE): 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=162069 (tillgänglig 2007-11-20) 
4 Se NE: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=267134 (tillgänglig 2008-03-14) 
5 Baklängesinduktion är en etablerad metod inom spelteori som kan nyttjas för att analysera möjliga strategier 
och preferenser utifrån ett känt utfall. 

Treaty of Good-Neighbourliness and Friendly Cooperation Between the People's Republic 
of China and the Russian Federation (2001) 

Kina 
 

- Historik och politiska aspekter 
- Militärstrategiska aspekter 
- Ekonomiska aspekter 

Ryssland 
 

- Historik och politiska aspekter 
- Militärstrategiska aspekter 
- Ekonomiska aspekter 

Grundläggande princip: maktbalans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sammanställning av empirin: beräkning av nyttovärden/payoff av samarbete respekti-

ve icke-samarbete som underlag för den spelteoretiska analysen. 
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Spelteoretisk analys - resultat och slutsatser 

Reflektioner och förslag till fortsatt forskning 
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ka, politiska, militära och ekonomiska aspekterna, men också med externa aspekter utbrutna 
som ett särskilt område för analys. 
 
Spelteorin är vald som analysverktyg då den lämpar sig väl för analys av två (eller flera) aktö-
rers strategier och vägval. I den mån spelteori är att betrakta som en beslutsteori är avsikten 
här att nyttja spelteorin som metod, och inte för att diskutera principer för beslutsfattande eller 
hur beslut fattas. De politiska, ekonomiska och militära aspekterna är valda med anledning av 
att dessa traditionellt utgör kärnområden för länders säkerhetspolitik.6 Externa aspekter kan 
inrymmas i dessa tre områden, men redovisas separat för tydlighetens skull. 
 
För den spelteoretiska analysen ligger den tidigare empirin till grund för teoretiska beräkning-
ar av nyttan för Kina respektive Ryssland av att ingå, respektive inte ingå, ett strategiskt part-
nerskap. Analysmodellen fungerar i sig som ett redskap för att identifiera samverkande och 
motverkande intressen för Kina och Ryssland (den andra frågeställningen). Analysens del-
moment beskrivs i direkt anslutning till analysen (se mom. 3.1). 
 
Spelteorin nyttjas alltså deduktivt7 för att härleda möjliga strategiska motiv för Kina och 
Ryssland (den tredje och sista frågeställningen), baserat på det grundläggande antagandet är 
att länderna eftersträvar inbördes maktbalans (enligt Waltz). Övergripande används spelteorin 
alltså abduktivt8 tillsammans med Waltz’ teorier om maktbalans i internationella relationer. 

1.6.2 Teoribildning om maktbalans: ett grundläggande antagande 
Ett förutsättning för den spelteoretiska analysen är att parterna – Kina och Ryssland – med 
olika medel antas eftersträva maktbalans i sina inbördes relationer, men också gentemot ex-
terna aktörer.9 Detta antagande motiveras av historiska realiteter: Kina och Ryssland har en 
konfliktfylld historia som till stor del präglats av rivalitet och konkurrens. Dessutom är in-
gångna avtal som uttalar exempelvis ömsesidig respekt och icke-aggression erfarenhetsmäs-
sigt inte någon garant för fred och säkerhet varför maktbalans får antas utgöra grunden för en 
stabil relation mellan de två länderna. 
 
Professor (emeritus) Kenneth N Waltz är en tongivande forskare inom internationella relatio-
ner som beskrivit mekanismer och teorier kring maktbalans. Neorealisten Waltz invänder mot 
den klassiska realismens teser om att en stats säkerhet byggs på maximal maktutövning. Han 
menar att internationell säkerhet skapas i anarkiska, multipolära system och istället byggs på 
ömsesidiga beroenden och konstruktiv konkurrens.10 
 
Det är med andra ord fler maktmedel än enbart de militära som står till en stats förfogande i 
en sådan, ständigt pågående, stabiliserande process. Hur de tillgängliga maktmedlen bäst skall 
användas är en produkt av hur effektiva de egna maktmedlen bedöms vara, och omvänt, hur 

                                                 
6 Se bl.a. Försvarsmakten: Militärstrategisk doktrin, s. 62. 
7 Deduktiv metod avser det vetenskapliga förfaringssättet att logiskt härleda satser ur allmänna lagar. NE: 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=151411 (tillgänglig 2007-11-14). 
8 Abduktion avser en iterativ, kreativ process där hypoteser och teorier kan komplettera varandra. Begreppet 
etablerades ursprungligen av C.S. Peirce som den kreativa formuleringen av nya hypoteser vid förklaring av 
fakta som i initialskedet ter sig egendomliga. NE: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=107103 (till-
gänglig 2007-11-14). 
9 Även om det uttalas i fördraget från 2001 att man inte vänder sig mot en tredje part, vill man samtidigt efter-
sträva och vidmakthålla global strategisk balans. Se bilaga 1, jämför paragraf 12 och 22. 
10 Little: The Balance of Power in International Relations: Metaphors, Myths and Models, s. 167 ff. 
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effektiva motståndarens (konkurrentens) maktmedel bedöms vara för dennes syften. Teorier 
om maktbalans bygger således på att globala aktörer gör vad som är möjligt med egna makt-
medel i relation till vad andra aktörer kan uppnå med sina.11 
 
En utgångspunkt i Waltz’ teoribygge är ekonomiska teorier, som han anser vara mer fram-
gångsrika och användbara (än de traditionellt statsvetenskapliga) som förklaringsmodeller.12 
Internationell politik skulle därför kunna jämföras med exempelvis marknadsekonomiska 
konkurrenssituationer. Sådan konkurrens går, enligt Waltz, att överföra till internationella 
relationer för att vidga synen på internationell säkerhet och stabilitet: 
 

”Balance-of-power theory is microtheory precisely in the economist’s sense. 
The system, like a market in economics, is made by the actions and interac-
tions of its units, and the theory is based on assumptions about their behav-
iour. A self-help system is one in which those who do not help themselves, or 
who do so less effectively than others, will fail to prosper, will lay themselves 
open to dangers, will suffer. Fear of such unwanted consequences stimulates 
states to behave in ways that tend forward the creation of balances of power. 
Notice that the theory requires no assumptions of rationality or of constancy 
of will on the part of all of the actors. The theory says simply that if some do 
relatively well, others will emulate them or fall by the wayside. Obviously, the 
system won’t work if all states lose interest in preserving themselves. It will, 
however, continue to work if some states do, while others do not, choose to 
lose their political identities, say, through amalgamation. Nor need it be as-
sumed that all of the competing states are striving relentlessly to increase 
their power. The possibility that force may be used by some states to weaken 
or destroy others does, however, make it difficult for them to break out of the 
competitive system.”13 

 
Waltz’ teoribildning om maktbalans har kritiserats för att han ursprungligen (1979) inte ut-
vecklar förekomsten av hegemoni i tillräcklig utsträckning, eller diskuterar att hegemoni skul-
le kunna vara negativt för maktbalansen i ett internationellt system. Detta kommenterar han 
dock själv år 2000, då USA framträtt som hegemon efter det kalla krigets slut: ”…both friends 
and foes will react as countries always have to threatened or real predominance of one 
among them: they will work to right the balance. The present condition of international poli-
tics is unnatural.”14 
 
Denna utsaga – eller profetia om man så vill – ligger mycket nära den kinesisk-ryska strävan 
att nå och vidmakthålla global strategisk maktbalans.15 I detta sammanhang är även André 
Beaufres diskussion om val av medel för att uppnå strategiska mål relevant och jämförbar 
med ovanstående resonemang kring maktbalans. Enligt Beaufre beror valet av medel ”på en 
jämförelse mellan motståndarens olika form av sårbarhet och de egna insatsmöjligheterna.”16 

                                                 
11 Posen: The Sources of Military Doctrine: France, Britain, and Germany between the world wars, s. 36-37. 
12 Little: The Balance of Power in International Relations: Metaphors, Myths and Models, s. 167 ff. 
13 Waltz: Theory of International Politics, s. 118-119.  
14 Waltz (2000) enligt Little: The Balance of Power in International Relations: Metaphors, Myths and Models, s. 
167-168. 
15 Se bilaga 1, paragraf 12. 
16 Beaufre: Modern strategi för fred och krig, s. 23. 
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1.6.3 Spelteori: möjligheter och kritik 
Spelteori konstruerades inledningsvis för att studera och analysera sällskapsspel men har se-
dan 1940-talet utvecklats till avancerade matematiskt/ekonomiskt präglade analysmodeller för 
att studera hur två eller fler aktörer interagerar. Senare har spelteoretiska tillämpningar inom 
samhällsvetenskapen blivit alltmer etablerade och har bl.a. använts för att studera terrorba-
lans, omröstningsprocedurer och förhandlingar.17 
 
En spelteoretisk studie omfattar bl.a. att en förenklad bild av verkligheten utvecklas (en mo-
dell), där man inledningsvis klarlägger vad som står på spel, d.v.s. vilka tänkbara utfall av 
beslut eller förlopp som kan identifieras. Dessutom beskrivs vilken nytta (utility) respektive 
spelare/aktör har av dessa utfall och vilken tillgänglig information om motspelaren som kan 
antas föreligga, samt möjliga strategier/preferenser (valmöjligheter). Aktörernas vinster av 
spelet brukar på svenska benämnas utbetalning (”payoff”), vilket kan ses som summorna av 
nyttan som tidigare beräknats eller uppskattats. 
 
Här används begreppet payoff synonymt med nyttovärde, och nytta definieras som varje del-
mängd av en särskild aspekt som summerat ger payoff/nyttovärde (se nedan om beräknings-
modellen som används i denna uppsats). Vid spelteoretiska simuleringar och experiment kan 
man följaktligen få varierande resultat genom olika former av parametervariation, t.ex. i form 
av att förändra graden av nytta genom exempelvis ekonomiska incitament, graden av tillgäng-
lig information om motspelare (aktörer) eller att förändra handlingsutrymmet avseende till-
gängliga strategier genom regeländringar. 
 
Det kanske mest kända spelteoretiska exemplet torde vara ”Fångarnas dilemma”, som beskri-
ver hur två fångar utan inbördes kommunikation fattar rationellt grundade beslut som dock är 
direkt beroende av hur den andre (sannolikt medskyldige) fången agerar.18 Fångarnas dilem-
ma innehåller den avgörande faktorn att fångarna inte kan kommunicera med varandra; detta 
innebär att de inte kan diskutera och avtala hur de skall förfara. Dessutom är beslutet som 
skall fattas av de båda fångarna ett engångsbeslut. Om den ene fången får reda på hur den 
andre agerat och spelet upprepas kan en indirekt kommunikation och t.o.m. samarbete uppstå. 
Ett flertal studier av samhällsfenomen visar att kommunikation och upprepning av ”spel” 
(förhandling) har stor betydelse för uppkomsten av samarbete.19 
 
Upprepade spel, som hanterar aktörernas/spelarnas agerande då kännedom finns om motspe-
larens drag, kan åskådliggöras i s.k. spelträd.20 Bild 2 exemplifierar en principiell uppbyggnad 
av ett spelträd för en passiv spelare (X, som har att välja på två olika bud (1 och 2) från Y i en 
situation där man skall dela på en okänd vinst) och en aktiv spelare (Y, som erbjuder X olika 
möjligheter för hur den framtida och nu okända vinsten skall fördelas) i en budgivningssitua-
tion. Spelträdet visar spelaren X’ möjliga val samt payoff för båda spelarna (X, Y). 

                                                 
17 Se NE: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=312650 (tillgänglig 2007-11-15) samt Ellingsen & 
Weibull: Spelteori – analys av konflikt och samarbete, s. 30 ff. 
18 Fångarnas dilemma: två fångar som begått ett brott sitter i varsitt förhörsrum utan någon möjlighet att tala med 
varandra. Båda erbjuds strafflindring för att vittna mot och ange den andre. Om ingen av dem vittnar går båda 
fria, och om båda erkänner brottet får båda medelhårda straff. Den bästa utgången för dem uppstår således om 
båda håller tyst och inte samarbetar. Men oavsett vad den andre fången gör är det alltid bäst för den enskilde 
individen att vittna. Ur NE: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=940997  (tillgänglig 2007-11-15). 
19 Se NE: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=940997  (tillgänglig 2007-11-15) 
20 Bennett: Modelling decisions in International Relations, s. 20 ff. samt Hastie & Dawes: Rational Choice in an 
Uncertain World: The Psychology of Judgement and Decision Making, s. 29 ff. 
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Bild 2: Spelträd. 
 
Nyttovärdena (payoff) kommer i analysen att beräknas utifrån identifierade synergieffekter av 
partnerskapet (samt för ett hypotetiskt icke-partnerskap) för Kina respektive Ryssland. Som 
exempel på den använda uträkningsmodellen för payoff kan här nämnas Kinas uppbyggnad 
och behov av militär förmåga. Genom partnerskapet med Ryssland får Kina tillgång till rysk 
krigsmateriel (payoff: 1) samt ökad militär förmåga genom samövning med Ryssland (payoff: 
1+1), men partnerskapet medför också ett minskat behov av att avdela militära resurser för 
territoriell integritet ((payoff: 1+1+1, d.v.s. total payoff: 3). Parallella och sannolikt diverge-
rande nyttovärden (payoff) fås vid en motsvarande uträkning för icke-partnerskap. Dessa vär-
den kan jämföras med nyttovärdena för partnerskap samt dess motsvarigheter för den andra 
aktören, varefter slutsatser dras (se vidare under mom. 3.2-3.4). 
 
I denna uppsats kommer en dubbelsidig form av spelträd att användas för att genom bakläng-
esinduktion belysa utfall av möjliga strategiska vägval (här: partnerskap respektive inte part-
nerskap) och på så sätt klarlägga utfallen för olika aspekter av det kinesisk-ryska samarbetet. 
På så sätt kan möjliga motiv till de kinesiska och ryska vägvalen härledas. Det antas här att 
Kina och Ryssland har ömsesidig information om varandras övergripande preferenser och 
strategier. 
 
En annan utgångspunkt för den spelteoretiska analysen i denna uppsats är att parterna (spelar-
na), i det här fallet Kina och Ryssland, baserar de strategiska valen på rationalitet (s.k. ratio-
nal choice), vilket ligger i linje med teoribildningen och det tidigare antagandet om maktba-
lans. Ett rationellt beslut kännetecknas av följande kriterier:21 
 
1. Beslutet utgår från respektive aktörs aktuella tillgångar/resurser (i vid bemärkelse, inte 

enbart i form av tillgångar utan också status, relationer etc.). 
2. Beslutet baseras på de möjliga konsekvenserna av det gjorda valet. 
3. Om konsekvenserna är svårbedömda eller okända, värderas istället sannolikheten för att 

olika konsekvenser infaller. 
4. Beslutet är ett utfall av värderingen av konsekvenserna i kombination med vad aktören har 

att tjäna på beslutet (något förenklat: en intäkts-/utgiftsberäkning). 
 

                                                 
21 Hastie & Dawes: Rational Choice in an Uncertain World: The Psychology of Judgement and Decision Mak-
ing, s. 17-19. 

(Payoff) 

X: VALMÖJLIGHET 1 

Y: Bud 1 Y: Bud 2

X: VALMÖJLIGHET 2 X: VALMÖJLIGHET 2 

Acceptera Acceptera inte Acceptera Acceptera inte 

X2, Y2 0, 0 0, 0 X1, Y1 
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I denna uppsats sker ingen specifik sannolikhetsanalys (enligt punkt 3 ovan) av möjliga kon-
sekvenser, annat än vad som kan identifieras som historiska erfarenheter. Vidare viktas inte 
heller områdenas inbördes rangordning eller grad av angelägenhet. Detta motiveras av bristen 
på underlag samt att denna uppsats omfång inte medger en sådan djupare analys. 
 
Vad gäller teorin om maktbalans som beskrivs i föregående avsnitt finns behov av ett kom-
mentar kopplat till rationaliteten som präglar spelteorin. Även om Waltz menar att teorin om 
maktbalans inte förutsätter några antaganden om beslutsrationalitet, så utesluts de heller inte 
explicit.22 
 
Om man väljer att betrakta det internationella systemet som ett anarkiskt system23, saknar ett 
sådant system i praktiken möjligheter att vidta sanktionsåtgärder då partnerskap eller avtal 
bryts mellan två länder. Med denna kollektiva begränsning måste bilaterala avtal och över-
enskommelser i princip baseras på gemensamma intressen och ömsesidiga förtroenden.24 Det 
är också ur detta perspektiv som Waltz’ teoribildning om maktbalans (föregående avsnitt) är 
relevant som grundläggande antagande. Spelteorin är därför lämpad (och metodologiskt in-
tressant) för att belysa de handlingsalternativ som står till buds för Kina och Ryssland i ett 
strategiskt rollspel. På så sätt kan partnerskapets drivkrafter för Kina och Ryssland förklaras. 
 
Spelteori brukar kritiseras för att vara en produkt av det kalla krigets terrorbalans och att spel-
teori därmed skulle sakna relevans i mer komplexa nutida sammanhang.25 Vidare bygger spel-
teori på att man accepterar ett antal antaganden och hypoteser, exempelvis att aktörer agerar 
rationellt i syfte att maximera sina vinster i varje given situation.26 Det bör då framhållas att 
Waltz’ teoribildning om maktbalans ser de internationella relationerna som resultatet av en 
ständigt pågående process som syftar till maktbalans, istället för att ett slutläge skall uppnås 
där den egna vinsten är maximerad. 
 
Risken finns därför att en spelteoretisk modellering blir alldeles för trivial, i synnerhet om 
man ställs inför ett mångfacetterat problem. Diskussionen om reliabilitet och validitet samt 
tolkningen av resultatet blir därför avgörande, i synnerhet som den spelteoretiska modelle-
ringen i denna uppsats inte har föregåtts av någon känslighetsanalys beträffande parternas 
(Kina och Ryssland) mest prioriterade områden, utsatta sektorer i samhället etc., utan följer en 
relativt grov uppskattning av nyttan av aktörernas valmöjligheter och dess konsekvenser. Å 
andra sidan är payoff/nyttovärdena för båda sidor uppskattade på i stort sett samma sätt vilket 
kan minska felmarginalerna något, förutsatt att felen slår åt samma håll för båda parter. 
 
Reliabilitets- och validitetsdiskussionen genomförs av dessa skäl innan den sista (och centra-
la) frågeställningen besvaras (d.v.s. vilka möjliga motiv som kan ligga bakom Kinas och 
Rysslands partnerskap). 
 
Det är alltså avgörande för utfallet hur den spelteoretiska modelleringen utförs, främst avse-
ende strategier, möjliga utfall och hur aktörernas respektive nytta av dessa utfall värderas. 
Generellt är problemet med spelteoriska analyser att observatören inte alltid har tillgång till 
                                                 
22 Waltz: Theory of International Politics, s. 118-119. 
23 Hettne: Internationella relationer s. 13 ff. 
24 Niou & Ordeshook: Alliances in Anarchic International Systems, s. 167 
25 Se bl.a. Bennett: Modelling Decisions in International Relations: Game Theory and Beyond, s. 19. 
26 Ingeson & Jeppson: Att lära gamla hundar sitta. Eller: hur forna fiender kan inse sitt misstag, agera rationellt 
och börja samarbeta, s. 27. 
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hur aktörerna värderar nyttan av de alternativ som står till buds, vilket tydliggör behovet av ett 
brett empiriskt underlag.27 

1.7 Avgränsningar 
- Uppsatsen har främst ett förklarande perspektiv som utgår från politisk/strategisk nivå.28 
 
- Tredje part, d.v.s. andra länder än Kina och Ryssland, diskuteras endast där det är nöd-

vändigt för att belysa historik och sammanhang eller internationella aspekter av särskilt 
intresse. 

 
- Avseende de kinesisk-ryska historiska relationerna beskrivs främst den senare delen av 

1900-talet intill 2001. För att härleda dessa relationer är det dock ibland nödvändigt att be-
lysa även ett äldre historiskt perspektiv i tillämpliga delar, men också senare trender och 
händelser som belägger hypoteser och fakta som inte var kända 2001 (då avtalet mellan 
Kina och Ryssland ingicks). 

 
- Den spelteoretiska analysen innefattar inte någon sannolikhets- eller känslighetsanalys, 

beroende på källornas begränsningar samt att uppsatsens omfång inte medger sådan för-
djupad analys. Då båda parter (Kina och Ryssland) är värderade enligt samma principer 
bedöms dock denna brist inte vara avgörande för resultatet. 

1.8 Centrala begrepp 
Ekonomi Ekonomi definieras (om inte annat anges) som ekonomisk poli-

tik, vilket avser statliga åtgärder som syftar till att påverka för-
hållanden i ekonomin.29 

  
Globalisering Globalisering avser den förändringsprocess varigenom stater och 

samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroen-
deförhållanden.30 Begreppet är närbesläktat med internationalise-
ring, d.v.s. den process som leder till att företeelser som tidigare 
varit inomnationella förflyttas till en mellan- eller överstatlig 
nivå.31 

  
Militärstrategi (militärstra-
tegisk nivå) 

Militärstrategi avser samordning av militära maktmedel för att 
uppnå strategiska mål.32 Begreppet är närbesläktat med strategi 
(se nedan), men den militärstrategiska nivån är underordnad den 
politiska/strategiska nivån. För läsbarhetens skull används ibland 
ordet militär (el. dyl.) synonymt med begreppet militärstrategi. 

  
Partnerskap (från engels-
kans partnership) 

Partnerskap avser här den relation som Kina och Ryssland eta-
blerat genom avtalet från 2001 (bilaga 1). Begreppet saknar en-

                                                 
27 Hastie & Dawes: Rational Choice in an Uncertain World: The Psychology of Judgement and Decision Mak-
ing, s. 18. 
28 Det svenska begreppet strategi omfattar den politiska nivån och är att jämföra med det brittiska uttrycket 
grand strategy. Se även definitioner under rubriken ”1.8 Centrala begrepp”. 
29 Se NE: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=160232 (tillgänglig 2008-03-27). 
30 Se NE: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=183301 (tillgänglig 2007-11-14). 
31 Se NE: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=212474 (tillgänglig 2007-11-14). 
32 Försvarsmakten: Militärstrategisk doktrin, s. 70. 
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tydig motsvarighet i svenskan, och är i detta sammanhang när-
mast synonymt med begreppet koalition eller mildare form av 
allians (sistnämnda begrepp är tydligt försvarsrelaterat och bl.a. 
kopplat till ömsesidiga förpliktelser i händelse av krig).33 

  
Politik (politisk nivå) Politik avser här politiska aspekter som främst är nationellt rela-

terade. Traditionellt är politik ett vittomfattande område som 
också innehåller utrikes- och säkerhetspolitik: i analysen hante-
ras dessa områden separat, under de externa aspekterna av part-
nerskapet. Den politiska nivån likställs här med den strategiska 
nivån (se nedan). 

  
Strategi (strategisk nivå) Strategi avser plan eller förhållningssätt i form av mål, medel 

och metoder för att uppnå överordnade syften. Under den strate-
giska nivån finns särskilda strategiområden i form av diplomati, 
militärstrategi etc.34 Den strategiska nivån likställs här med den 
politiska. 

  
Säkerhetspolitik Säkerhetspolitik avser en stats politiskt styrda aktiviteter som 

genomförs i syfte att kunna förverkliga sina mål även i situatio-
ner där man utsätts för hot, särskilt från stater, i det internationel-
la systemet. Definitionen avser primärt nationell säkerhetspoli-
tik.35 

1.9 Forskningsläge 
De källor som behandlar Kina och Ryssland i ett säkerhetspolitiskt och ekonomiskt perspektiv 
ger delvis motstridiga bilder av den pågående utvecklingen. 
 
Å ena sidan beskrivs länderna – främst Kina – som allvarliga ekonomiska utmanare på redan 
etablerade marknader, d.v.s. USA och Europa, men också som allvarliga konkurrenter på nya 
marknader. Dessa länder tillhandahåller (inom ramen för de s.k. BRIC-länderna, d.v.s. Brasi-
lien, Ryssland, Indien och Kina) dessutom billig arbetskraft och erbjuder presumtiva markna-
der. Sistnämnda brukar mätas i form av en stadigt växande medelklass. Prognoserna stärks 
dessutom av infrastrukturella projekt – bl.a. för energiförsörjning – utbildningssatsningar och 
privatiseringar, men indikeras också av ländernas militära ambitioner. Denna bild brukar 
främst målas upp av media, även om undantag finns.36  
 
Å andra sidan finns också mindre apokalyptiska beskrivningar av det presumtiva hotet mot 
väst som bl.a. bygger på att Kinas och Rysslands potential och konkurrenskraft tonas ned. I 
takt med att det ekonomiska välståndet ökar, ökar också produktionskostnaderna p.g.a. ökade 
lönekostnader, varvid konkurrenskraften successivt avtar.37 Dessutom utgör länder, som histo-
riskt präglats av att trycka ned den fria tanken, generellt ingen bra grogrund för innovationer 

                                                                                                                                                         
33 Se NE: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=111822 (tillgänglig 2008-03-14). 
34 Definitionen är tagen från Försvarsmakten: Militärstrategisk doktrin, s. 61. 
35 Definitionen är tagen från Andrén: Säkerhetspolitik. Analyser och tillämpningar, s. 16. 
36 Detta fenomen belyses bl.a. av Shambaugh & Yang (red.): China’s military in transition, s. 1. 
37 Se bl.a. Myrsten: Ökande kostnader i Asien: Indiska löner stiger snabbast (Svenska Dagbladet Näringsliv 
2008-02-23). 
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och entreprenörskap. I varken Kina eller Ryssland har de etablerade eliterna som styr respek-
tive land något intresse av att släppa ifrån sig makt och erbjuda ett öppnare samhällsklimat.38 
 
Denna divergerande bild av den kinesisk/ryska utvecklingen kan sannolikt relateras till vilken 
grund respektive författare har i synen på internationella relationer, men också författarens 
hemland. Forskningsläget om ländernas enskilda säkerhetspolitik och strategiska val är sam-
mantaget att betrakta som gott. Det finns många analyser och artiklar som behandlar de kine-
sisk-ryska relationerna, och många forskare som beskriver olika aspekter av dessa relationer, 
men det har inte gått att identifiera större forskningsprojekt. 
 
Det är alltså ett delvis svårbedömt partnerskap som Kina och Ryssland ingått, vilket gör äm-
net angeläget att studera. Det finns relativt omfattande underlag i form av artiklar och littera-
tur som behandlar Kinas och Rysslands relationer med omvärlden generellt, men aktuell 
forskning som omfattar Kinas och Rysslands nuvarande relationer är, som ovan berörts, svå-
rare att finna. I detta avseende är senare års säkerhetspolitiska analyser av partnerskapet och 
Kina och Ryssland i form av rapporter och analyser vanligare. Genom den svenska Ryssland-
ambassadens försorg har författats ett antal rapporter i ämnet, men att betrakta detta som sys-
tematisk forskning är tveksamt. Det följer vissa källkritiska problem med främst artiklar och 
rapporter, som utvecklas under avsnitt 1.10 Material och källkritik. 
 
Vad avser allmän säkerhetspolitisk forskning som bedrivits på spelteoretisk grund finns ett 
stort urval av litteratur och artiklar. Det finns gott om spelteoretiska analyser av mellanstatliga 
relationer som åskådliggör metoden på ett relevant sätt. 

1.10 Material och källkritik 
Ämnets karaktär – d.v.s. en analys av två relativt slutna länders mer eller mindre uttalade am-
bitioner i en säkerhetspolitisk kontext – gör källkritiken särskilt angelägen. Det föreligger i 
princip två kategorier av källor; öppna, officiella dokument (karaktäriseras här som primärkäl-
lor) respektive säkerhetspolitiska analyser (sekundärkällor). 
 
För att beskriva Kinas och Rysslands säkerhetspolitiska strategier har primärkällor använts, 
främst i form av officiella dokument från dessa länder, vilket är nödvändigt ur ett närhets- och 
äkthetsperspektiv. Innehållet i dessa öppna dokument får dock betraktas som resultatet av mer 
eller mindre sekretessbelagda överväganden vilket innebär en osäkerhet i hur sådana doku-
ment kan tolkas. För denna uppsats ändamål är denna typ av källor endast av begränsat värde 
även om de fungerar som en viktig del av det empiriska underlaget och då sammanhang be-
skrivs. En central primärkälla är det kinesisk-ryska avtalet från 2001 (bilaga 1). 
 
Mot bakgrund av osäkerheterna i primärkällorna, relaterat till den sannolika förekomsten av 
bakomliggande sekretessbelagda nationella beslut och överväganden, är strävan att till stor del 
använda kompletterande material och analyser från ett flertal av varandra oberoende institut, 
organisationer och myndigheter men även från olika länder, bl.a. Sverige och USA. Avsikten 
är att sådana sekundärkällor genom sin bredd skall komplettera varandra och därigenom ny-
ansera bilden av det kinesisk-ryska samarbetet. 
 

                                                 
38 Kinas makteliter beskrivs i detta avseende bl.a. i Susan S Shirks bok China: Fragile Superpower. Vladimir 
Putins målmedvetna maktbygge illustrerades bl.a. i den franska dokumentärfilmen Putins system (två delar) som 
visades i Sveriges Television 2007-10-22 och 2007-10-29. 
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Vad avser dessa sekundärkällor finns en risk att dessa kan vila på spekulativ eller normativ 
grund.39 Det föreligger alltså ett generellt tendensproblem med sådana säkerhetspolitiska ana-
lyser, men även avseende distans till källan. På motsvarande sätt är vissa nyhetsbulletiner – 
bl.a. från Kina – belastade av ett inte oansenligt inslag av statligt kontrollerad propaganda. 
 
De viktigaste urvalsfaktorerna för de valda sekundärkällorna (analyserna) är dels bredd i fråga 
om utgivare/författare och dels att kinesisk-rysk säkerhetspolitik beskrivits/analyserats på ett 
relevant sätt. Strävan har dock varit att hämta de tyngst vägande underlagen från källor som 
bedömts vara kvalificerade och väletablerade. De säkerhetspolitiska analyserna ger en sam-
stämmig och bred, men ibland också motstridig, bild som emellertid är belysande och an-
vändbar för denna uppsats ändamål. 
 
Även om denna uppsats har som syfte att identifiera möjliga kinesiska och ryska motiv bakom 
avtalet som ingicks 2001 har också källor med senare datum använts. Detta är både nödvän-
digt (då historiska skeenden efterhand kompletteras med nya rön) och möjligt (vi skriver nu 
2008). Ett tydligt exempel på detta problem är USA:s globala dominans som får anses ha bli-
vit än tydligare efter terrordåden mot USA den 11 september 2001. Händelseutvecklingen 
därefter har sannolikt påverkat (eller åtminstone tydliggjort) Kinas och Rysslands intressen 
och ställningstaganden (avtalet mellan Kina och Ryssland ingicks i juli 2001, d.v.s. före at-
tackerna den 11 september). 
 
I det sammanhanget kan formuleringarna i avtalstexten ses som ganska framsynta, där man 
explicit anger den globala strategiska balansen (läs: mot USA) som en särskild angelägenhet. 
Ett parallellt problemområde är exempelvis information om den ekonomiska utvecklingen, 
där nyare statistik än från 2001 i förekommande fall används för att belysa trender och för att 
tydliggöra skeenden som kringgärdar och som följt efter tidpunkten för det kinesisk-ryska 
avtalets ingående. 
 
Internet tillhandahåller en stor och stundtals lättillgänglig bredd av information. De källkritis-
ka grunderna (äkthet, närhet, tendens och tid) är gällande även för källor från Internet. Men 
mot bakgrund av den stora mängd information, exempelvis i form av analyser, som Internet 
kan ge måste kanske synen på de grundläggande källkritiska begreppen vidgas. En sådan ut-
vidgning avser exempelvis synen på sekundärkällor, som ju schablonmässigt inte anses rele-
vanta för renodlad historisk forskning. Att riskera att bedriva forskning på falsifierade källor 
har gjort att primärkällor traditionellt betraktats som de mest användbara och trovärdiga.40 
 
För den spelteoretiska analysen har underlag och metoder bl.a. hämtats från grundläggande 
vetenskapliga artiklar, främst svenska och amerikanska, men också från boken Rational Choi-
ce in an Uncertain World: The Psychology of Judgement and Decision Making (Reid Hastie 
och Robyn M Dawes, 2001). Denna bok är främst fokuserad på psykologiska aspekter av be-
slutsfattande på osäker grund, men innehåller tydliga definitioner av rational choice och spel-
teoretiska tillämpningar. Ambitionsnivån med den spelteoretiska metoden som sådan är be-
gränsad; det är endast en enklare form av spelteoretisk analys som genomförs och utfallet är 

                                                 
39 Detta riskmoment kan exempelvis relateras till respektive författares hemvist, vilka säkerhetspolitiska frågor 
som debatteras där och vilka intressen det aktuella landet har. Vissa analyser och viss litteratur är författade i 
exempelvis USA, som ju i likhet med både Kina och Ryssland har starka strategiska intressen i bl.a. Centralasien 
och Stilla Havet. Sådana omständigheter påverkar bedömningen av underlaget. 
40 Leth & Thurén: Källkritik för Internet, s. 18-19. 



FHS/ChP 06-08  FHS bet. 1451/7:1  
Mj Per Åkerblom 
 
 

   
  16 (54) 

känt (d.v.s. de ingångna avtalen är ett faktum). Artiklarnas innehåll tillsammans med Hasties 
och Dawes’ bok har dock bedömts vara tillräckligt relativt ambitionsnivån i analysen. 
 
Vad avser teoribildning om maktbalans är Kenneth N Waltz’ bok Theory of International Po-
litics (1979) central, men också omstridd. Den teoretiska kärnan i boken är inte omfattande; 
en stor del av innehållet ägnas åt resonerande kring vad som konstituerar en användbar teori 
för internationella relationer, men också åt argumentation för vad som gör teorin om maktba-
lans användbar. Styrkan i boken ligger i att teorin om maktbalans överbryggar traditionell 
realism och det mer moderna globaliseringsbegreppet. 

2. Kina och Ryssland: strategier och intressen 
Under denna rubrik beskrivs inledningsvis historiken bakom nuvarande kinesisk-ryska rela-
tioner och det år 2001 ingångna avtalet (bilaga 1), följt av specifika avsnitt för Kina och Ryss-
land. 

2.1 Avtalet från 2001: bakgrund och översikt 
De kinesisk-ryska relationerna utvecklades positivt från 1920-talet intill 1950-talets slut. Kina 
var ett av de första länderna att erkänna Sovjetunionen och 1924 undertecknades ett fördrag 
mellan länderna som reglerade övergripande principer för biläggande av tvistefrågor. (Redan 
under 1800-talet ingicks f.ö. ett flertal bilaterala samarbetsavtal mellan Kina och Ryssland 
som bl.a. kunde relateras till gränsfrågor.) Under förkrigstiden hade Kina och Sovjetunionen 
Japan som gemensam fiende vilket underblåste samarbetsviljan, något som också legat till 
grund för avtal och samarbeten under 1800-talet. Efter Mao Zedongs maktövertagande i Kina 
1949 intensifierades och fördjupades samarbetet mellan Kina och Sovjetunionen på flera plan; 
ekonomiskt, militärt och politiskt.41 
 
Perioden 1960-1980 var dock mindre harmonisk. Relationerna försämrades successivt efter 
Stalins död 1953, och under 1960-talet var spänningen mellan Kina och Ryssland påtaglig.42 
Risken för krig var överhängande 1969; exempelvis hotade Moskva Peking med kärnvapenin-
sats i samband med den dåvarande konflikten mellan Sovjetunionen och Kina.43 Under senare 
delen av 1960-talet samt under 1970-talet grupperade Sovjetunionen ca 1 miljon man och en 
tredjedel av de sovjetiska medeldistansrobotarna SS20 längs den kinesisk-ryska gränsen. Det-
ta exemplifierar den misstro och fiendskap som för mindre än fyrtio år sedan rådde mellan de 
båda länderna. Under 1970-talet tillämpade Sovjetunionen en inneslutningsstrategi mot Kina, 
ekonomiskt och militärt, vilket resulterade i att Kina under 1970-talet var militärt inringat och 
internationellt isolerat.44 
 
I samband med Gorbatjov-eran förbättrades successivt det politiska klimatet mellan Kina och 
Ryssland och samarbetet länderna emellan fördjupades.45 Trots detta utgör Kina en konkur-
rent till Ryssland på den euroasiatiska landmassan – Kina är en historisk och geopolitisk ut-
manare till Ryssland vilket gör de nuvarande, kanske skenbart positiva, relationerna dualistis-
ka till sin karaktär.46 

                                                 
41 Paramonov & Strokov: Russian-Chinese Relations: Past, Present & Future, s. 2-3. 
42 Ibid, s. 4. 
43 Leijonhielm, Jan m.fl.: Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv – problem och trender 2005, s. 183. 
44 Ibid. 
45 Chufrin (red.): Russia and Asia. The emerging security agenda, s. 288. 
46 Leijonhielm, Jan m.fl.: Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv – problem och trender 2005, s. 161 ff. 
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Under slutet av 1980-talet och under 1990-talet genomfördes bilaterala möten på högsta poli-
tiska nivå som till stor del har legat till grund för det nuvarande kinesisk-ryska samarbetet och 
partnerskapet. Under perioden ingicks stegvis fördjupade avtal och gemensamma avsiktsför-
klaringar som inledningsvis bl.a. syftade till att stabilisera relationerna ur ett militärt perspek-
tiv, men också till en ökad samsyn på det internationella systemet och dess problem. Här kan 
nämnas biläggande av gamla tvister (bl.a. gränsdragningsfrågor) och bindande skrivningar om 
icke-aggression mellan länderna, främst avseende nyttjande av kärnvapen. En gemensam utri-
kespolitisk linje etablerades bl.a. med att Kina deklarerade sitt stöd till Ryssland i det proble-
matiska förhållandet till Nato-utvidgningen, och att Ryssland omvänt stödde Kina i deras syn 
på Taiwan-frågan. Dessutom utvecklades en generell samsyn på freden och stabiliteten i Cen-
tral- och Ostasien. Att motverka – eller åtminstone balansera – USA:s  alltmer dominerande 
ställning i världen efter det kalla krigets slut har också varit ett uttalat syfte. Under den senare 
delen av 1990-talet kom avtalen mellan Kina och Ryssland också att omfatta samarbeten på 
det ekonomiska området, bl.a. i form av handelsutbyte och energiförsörjning.47 
 
De förbättrade och utvecklade kinesisk-ryska relationerna är från början sprungna ur en fram-
växande medvetenhet att 1960- och 70-talens fiendskap mellan länderna inte var till gagn för 
vare sig Kina eller Ryssland, vare sig ur ett ekonomiskt eller säkerhetspolitiskt perspektiv.48 
Den omfattande och höga militära beredskapen på båda sidor var en ekonomisk förlustaffär 
som tärde hårt på ländernas redan ansträngda ekonomier. Både Kina och Ryssland var i behov 
av stabilitet för att minska detta ekonomiska tryck. Dessutom delade Kina och Ryssland upp-
fattning i många internationellt relaterade frågor, i synnerhet i skenet av USA:s ökade domi-
nans efter det kalla krigets slut. Boris Jeltsin riktade visserligen sina blickar västerut under de 
första åren efter Sovjetunionens kollaps, men de ryska förhoppningarna att USA och dess 
allierade skulle hjälpa Ryssland på fötter igen visade sig vara felaktiga, eller åtminstone över-
skattades USA:s och Västeuropas vilja i detta avseende. Efter 1995 skiftade Ryssland följakt-
ligen fokus i riktning mot Kina, Indien och andra asiatiska länder.49 
 
Till denna säkerhetspolitiska bild skall läggas Kinas och Rysslands grundläggande ekonomis-
ka och industriella förutsättningar. Kina, å ena sidan, är ett land med stor befolkning, underut-
vecklad industri och i stort behov av råvaror och energi. Ryssland, å andra sidan, är glest be-
folkat, mer utvecklad som industrination och är i besittning av stora naturtillgångar. Dessa 
kompletterande förutsättningar har, tillsammans med den säkerhetspolitiska utvecklingen, 
öppnat upp för ett samarbete på flera plan mellan Kina och Ryssland.50 
 
Dessutom har det efter det kalla krigets slut – men kanske tydligast efter terrorattackerna mot 
USA den 11 september 2001 – skett en internationell säkerhetspolitisk fokusering mot Asien. 
USA har omfattande säkerhetspolitiska intressen i Asien, så även Kina och Ryssland. I vissa 
frågor sammanfaller intressena, i andra frågor divergerar dessa. Ett tydligt exempel på diver-
gerande intressen är förstås konkurrensen om energiråvaror och kontroll över distributionen 
av sådana strategiska produkter. För Kina och Ryssland utgör Asien en källa till vaksamhet 
och oro: förekomsten av separatistgrupper, risken för spridning av massförstörelsevapen och 
                                                 
47 Chufrin (red.): Russia and Asia. The emerging security agenda, s. 289-291. 
48 Andrews-Speed m.fl.: The Strategic Implications of China’s Energy Needs, s. 62. 
49 Paramonov & Strokov: Russian-Chinese Relations: Past, Present & Future, s. 5-6 samt Chufrin (red.): Russia 
and Asia. The emerging security agenda, s. 292. 
50 Se bl.a. Davis: The Russian Far East: The last frontier? s. 88-92 samt Chufrin (red.): Russia and Asia. The 
emerging security agenda, s. 292. 
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betydelsen av fungerande viktig infrastruktur, bl.a. för energiförsörjning, gör behovet av kon-
troll och inflytande tydligt. Dessutom är det en särskild angelägenhet att inte låta USA domi-
nera regionen.51 
 
Trots att Kina och Ryssland har gemensamma intressen i att fördjupa sitt samarbete finns 
både historiska, militära och ekonomiska skäl till spänningar mellan länderna och ömsesidig 
misstro. Kina är (2005) på god väg att växa till världens näst starkaste ekonomiska aktör (efter 
USA) och det finns en rysk oro för kinesisk dominans i öster, bl.a. beroende på den demogra-
fiska obalansen. Samtidigt har Kina anledning att ifrågasätta de ryska intentionerna gentemot 
Japan, där man från rysk sida valt att bygga ut gasledningar för att försörja Japan istället för 
Kina. Utöver detta är den militära balansen inte helt tillfredsställande: Rysslands kärnvapen-
förmåga är överlägsen den kinesiska, samtidigt som Kina är numerärt överlägsen Ryssland 
avseende konventionella stridskrafter.52 
 
Den 27 juli 2001 undertecknades fördraget Treaty of Good-Neighborliness and Friendly Co-
operation Between the People's Republic of China and the Russian Federation av Vladimir 
Putin och Jiang Zemin. Fördraget (avtalet) omfattar 25 paragrafer och är tidsbegränsat till 
2021. Avtalet utgår från de närmande steg som togs mellan Kina och Ryssland under 1990-
talets senare hälft.53 
 
Det finns indikationer på att det var Kina som tog det ursprungliga initiativet till fördraget i 
syfte att minska risken för en rysk polarisering västerut och en möjlig isolering av Kina. Även 
Ryssland har intresse av att på motsvarande sätt minska USA:s och västvärldens inflytande 
över Kina. I det avseendet är fördraget möjligen mer att betrakta som ett taktiskt partnerskap 
snarare än ett strategiskt.54 Nedan beskrivs fördragets disposition och övergripande innehåll 
(vars fullständiga text på engelska återfinns i bilaga 1). 
 
Inledningen och den första paragrafen i fördragstexten beskriver gemensamma grundläggande 
värderingar och principer samt syftet med avtalet. 
 
Paragraf 2-5 beskriver de folkrättsliga grunderna för fredlig samexistens mellan Kina och 
Ryssland (”parterna”): 
 

 Paragraf 2 stadfäster icke-aggression mellan parterna, paragraf 3 uttrycker 
ömsesidig respekt för parternas självbestämmande och paragraf 4 fastslår 
parternas ömsesidiga stöd i säkerhetspolitiskt hänseende. Paragraf 5 erkän-
ner Kinas anspråk på Taiwan varvid Ryssland inte erkänner Taiwans själv-
ständighet. 

 
Paragraf 6-10 reglerar parternas inbördes relationer: 
 

 Paragraf 6 omfattar territoriella frågor och paragraf 7 förtroendeskapande åt-
gärder på det militära planet, bl.a. i gränsområdena mellan Kina och Ryss-
land. Av paragraf 8 framgår att ingen av parterna skall ingå i allianser och 

                                                 
51 Kiesow: Kina i ett tjugoårsperspektiv, s. 9 ff. 
52 Leijonhielm, Jan m.fl.: Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv – problem och trender 2005, s. 91 samt 181-
182. 
53 Andrews-Speed m.fl.: The Strategic Implications of China’s Energy Needs, s. 62. 
54 Leijonhielm, Jan m.fl.: Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv – problem och trender 2005, s 163. 
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organisationer eller stödja verksamhet som hotar den andra partens säkerhet 
eller självständighet. Paragraf 9 och 10 stadgar att ömsesidiga konsultationer 
skall hållas om endera parten är externt hotad samt att mekanismer och ruti-
ner skall finnas som träder i kraft utifall parterna hotas eller skulle riskera att 
hota varandras säkerhet. 

 
Paragraf 11-14 reglerar externa relationer och internationella angelägenheter: 
 

 Bl.a. anges att man inte accepterar brott mot internationell rätt eller verk-
samhet som hotar fred och internationell stabilitet samt att parterna kommer 
att vidta åtgärder om så sker (paragraf 11). I paragraf 12 anges att man skall 
verka för global strategisk balans och stabilitet, fortsatt avveckling av kärn-
vapen och hindra spridning av massförstörelsevapen. Vidare beskrivs ge-
mensamma förhållningssätt till det internationella systemet och FN (paragraf 
13) samt att man skall verka för stabilitet i Kinas och Rysslands gemensam-
ma omgivning (paragraf 14). 

 
Paragraf 15-16 beskriver skyddet av ägande- och upphovsrätt för parterna samt stipulerar 
grunderna för samarbetsområdena. 
 
Paragraf 17-21 beskriver särskilda samarbetsområden: 
 

 Ekonomi (paragraf 17), brottsbekämpning inklusive rättsligt skydd för egna 
medborgare i det andra landet (paragraf 18), miljö (paragraf 19), terrorism-
bekämpning, illegal invandring och trafficking (paragraf 20) samt rättsligt 
och juridiskt samarbete (paragraf 21). 

 
Paragraf 22-25 är avslutande paragrafer: 
 

 Paragraf 22 förbehåller att avtalet inte påverkar respektive parts övriga bi- 
eller multilaterala avtal och samarbeten, men uttalar också att avtalet inte är 
riktat mot något tredje land. Paragraf 23 anger att avtalet skall realiseras ge-
nom att fortsatt ingå överenskommelser för områden som är av intresse för 
båda parterna. Paragraf 24 reglerar ratificeringsrutiner och paragraf 25 avta-
lets giltighetstid (20 år med automatisk förlängning i fem år om inte avtalet 
sägs upp av endera parten senast ett år före avtalstidens slut). 

 
Några företeelser i fördraget bör uppmärksammas särskilt. Man uttalar att global strategisk 
balans är ett mål för Kina och Ryssland (paragraf 12); det är tydligt att man vill utgöra en 
motvikt till USA, eller kanske till varandra. Dessutom uttalas inledningsvis att Kinas och 
Rysslands relationer är av betydelse för fred och säkerhet inte bara i Asien utan också i hela 
världen. 
 
Vidare stadgas icke-aggression mellan parterna vilket kan uttydas som att Kina och Ryssland 
per definition har ingått en icke-aggressionspakt, eller kanske t.o.m. en allians med ambitio-
nen att åtminstone konsultativt gemensamt hantera yttre hot (paragraferna 2 och 9). 
 
Tvister mellan länderna skall biläggas med fredliga medel, däremot utesluts explicit inte ag-
gression mot någon annan aktör. Det är värt att notera att avtalet endast anger att strategiska 
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kärnvapen inte får riktas mot varandra (paragraf 2), vilket ju inte utesluter taktiska kärnvapen. 
Ur ett fredsfrämjande perspektiv borde detta rimligen vara reglerat med hänsyn till den geo-
grafiska närheten mellan länderna. 
 
Militärt samarbete regleras inte specifikt vilket kan tolkas som att det militära maktmedlet är 
en generell angelägenhet beroende på vilka medel man vill nyttja för att nå säkerhet och stabi-
litet. Man vidgar också hotbilden till att omfatta alla möjliga åtgärder som kan hota fred och 
stabilitet (paragraf 11: ”The contracting parties are against any action which may constitute a 
threat…”). 
 
Paragraf 23 manar till fördjupat samarbete på fler områden och det är i det sammanhanget värt 
att notera att sådana områden inte behöver vara föremål för gemensamma intressen, bara att 
området skall vara av intresse för båda parter (paragraf 23: ”…the contracting parties shall 
actively promote the signing of accords in specific realms which are of interests to both si-
des.”). Det framgår inte heller om några sanktionsåtgärder kan vidtas av endera parten i hän-
delse av att avtalet bryts, helt eller delvis, endast att tvister skall lösas på fredlig väg. 

2.2 Kina 

2.2.1 Kinas moderna historia och relationer till Ryssland 
1949 slutade det Kinesiska inbördeskriget som ledde till att kommunisterna tog makten i 
Kina. Landets externa relationer har sedan dess präglats av perioder av isolationism, men ock-
så av en mer öppen attityd gentemot omvärlden.55 Mellan 1949 och 1954 präglades säkerhets-
politiken av en Sovjetvänlig attityd och av att förlita sig på säkra bundsförvanter. Något för-
enklat var principen att liera sig med nationer som var lojala mot Kina och att betrakta övriga 
som potentiella fiender. Tiden efter 1954 innebar att Kina i likhet med det post-stalinistiska 
Sovjetunionen öppnade upp sina externa relationer. Man bedömde att tidigare säkra bundsför-
vanter inte med säkerhet kunde förväntas ställa sig på Kinas sida i alla avseenden, varför den 
föregående säkerhetspolitiska strategin inte uppfattades särskilt robust – man riskerade teore-
tiskt att stå ensam i en internationell konfliktsituation.56 
 
Detta paradigmskifte har delvis en förklaring i Kinas inblandning i Koreakriget (1950-53) mot 
den USA-ledda FN-styrkan, som medförde en internationell isolering av Kina och allmän 
fientlighet mellan Kina och USA. Detta bidrog också till att Kina vände blickarna mot Sov-
jetunionen, både som samhällelig förebild och som samarbetspartner.57 
 
De kinesisk-sovjetiska relationerna inför och under Koreakriget får dock anses ha varit kom-
plicerade. Det var uteslutet för Sovjetunionen att bekriga USA på Koreahalvön: man var inte 
redo för en eventuell eskalering till ett globalt, existentiellt krig. Stalin ömsom underblåste 
Koreakriget, ömsom bromsade det – det fanns ett sovjetiskt intresse av att minska den politis-
ka konkurrensen från Kina genom att få Kina framstå i negativ dager. Samtidigt önskade Sta-
lin skapa en positiv bild av Sovjetunionen som en resonabel och fredlig stormakt. Dessutom 
var det angeläget att hålla tillbaka USA på Koreahalvön men också att tvinga USA att utan 
framgång ödsla militära resurser i kriget; sistnämnda skulle utöver själva resursslöseriet dess-

                                                 
55 Se bl.a.: http://www.fpri.org/footnotes/121.200702.kuehner.understandingchina.html (tillgänglig 2007-09-26). 
56 Ibid. 
57 Se NE om Kinas historia: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=224961&i_sect_id=22495807 (till-
gänglig 2007-11-26). 
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utom åstadkomma en splittring bland USA:s allierade i synen på kriget. Sist, men inte minst, 
goda relationer mellan USA och Kina låg inte heller i Sovjetunionens intresse. Att driva Kina 
till en intervention i Koreakriget skulle alltså ge en mängd positiva effekter för Sovjetunionen. 
För Kinas vidkommande förelåg ett presumtivt amerikanskt hot mot ekonomiskt viktiga om-
råden i norra Kina, bl.a. i form av industrier och vattenkraftanläggningar. Skyddet av dessa 
områden var tillsammans med ideologiska band till Nordkorea en viktig drivkraft för Kina att 
med militära medel intervenera i Koreakriget.58 
 
Efter en period av nära samarbete (som dock var militärt restriktivt från sovjetiskt håll) under 
första halvan av 1950-talet, kom relationerna mellan Kina och Sovjetunionen successivt att 
försämras efter Stalins död 1953. Chrusjtjovs maktövertagande innebar ett fördömande av 
Stalin och att stalinismen förkastades. Då Kina styrdes enligt stalinistiska principer – Mao var 
stalinist – fanns en oro för vad Chrusjtjovs vidräkning med den sovjetiska historien skulle 
innebära för Kina. Om Mao skulle sträcka sig till att kritisera Chrusjtjov för dennes antistali-
nistiska linje krävdes försiktighet. Mao resonerade i linje med att en person som vågade göra 
upp med Stalin sannolikt var en modig person vars intentioner dessutom var svårbedömda. 
Dessutom hade Chrusjtjov inlett sitt maktutövande med att utöka det militära stödet till Kina, 
bl.a. i form av kärnvapenteknologi vilket innebar ett stort steg för de kinesiska stormaktsam-
bitionerna. Situationen präglades följaktligen av kinesisk ambivalens, och det var angeläget 
för Mao att inte den interna sovjetiska kritiken mot Stalin spillde över på Kina och undermi-
nerade Maos ideologiska maktbas.59 
 
1956 ställdes polska krav på ett självständigare förhållande till Sovjetunionen. Även i Ungern 
ifrågasattes den sovjetiska överhögheten och Mao var inte sen att använda den påföljande 
sovjetiska aggressionen för egna syften, d.v.s. att minska Chrusjtjovs anseende i den kommu-
nistiska världen. Detta ledde till en schism mellan Mao och Chrusjtjov som successivt förvär-
rades under 1950-talets sista år.60 Vidare uppstod gränskonflikter mellan Kina och Ryssland 
som varade åren 1969-78. Kina försökte då återta gränsområden vid Amur- och Ussuri-
floden, som varit i rysk/sovjetisk ägo sedan slutet av 1800-talet.61 Dessa gränsområden har 
sedan århundraden omfattats av handel och utbyte men samtidigt har gränsdragningarna ut-
gjort en ständig tvistefråga och varit föremål för konflikter mellan Kina och Ryssland.62 Re-
sultatet var dock att Kina som ett resultat av sovjetisk politisk inneslutning och militär under-
lägsenhet (främst avseende nukleär kapacitet och tillgång till flygstridskrafter) under 1970-
talet blev internationellt isolerat och militärt instängt.63 
 
Samtidigt önskade Kina framstå som ett vänligare sinnat land än Sovjetunionen inför omvärl-
den. Relationerna till främst USA hade normaliserats av bl.a. ekonomiska skäl. Mot bakgrund 
av de pågående gränstvisterna i norr framstod Sovjetunionen åter som ett militärt hot, och 
dessutom hade den kinesiska krigsmakten – i likhet med andra delar av det kinesiska samhäl-
                                                 
58 Chang & Halliday: Mao: Den sanna historien, kapitel 32-35, Roe: The Dragon Strikes. China and the Korean 
War: June-December 1950 s. 16, 43, 47-48, 71 och 89, samt Mansourov: Stalin, Mao, Kim, and China’s deci-
sion to enter the Korean War, September 16-October 15, 1950: New evidence from the Russian Archives, s. 99. 
59 Chang & Halliday: Mao: Den sanna historien, s. 453-456. 
60 Ibid, kapitel 38 (s. 460 ff.). 
61 Se Hunt: The Genesis of Chinese Communist Foreign Policy, s. 101 samt Ulving, Zhongguo – Mittens rike - 
Kinas militära traditioner och utvecklingstendenser under 4 000 år - från forntid till framtid, s. 12. 
62 För den som är intresserad av fördjupade studier i de historiska banden mellan Kina och Ryssland, och i syn-
nerhet avseende historiken bakom gränsfrågorna mellan länderna, se S L Tikhvinsky (red): Chapters from the 
history of Russo-Chinese Relations: 17th-19th Centuries, sidorna 13-65. (Progress Publishers, Moskva 1985). 
63 Leijonhielm, Jan m.fl.: Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv – problem och trender 2005, s. 183. 



FHS/ChP 06-08  FHS bet. 1451/7:1  
Mj Per Åkerblom 
 
 

   
  22 (54) 

let – lidit svårt under kulturrevolutionens år (1966-76).64 Kulturrevolutionen var en ideologisk 
maktkamp inom det kommunistiska partiet som innefattade förföljelse av misshagliga perso-
ner i hela den kinesiska samhällsstrukturen.65 Då militären och det kommunistiska partiet hi-
storiskt var (och är) tätt sammanbundna i Kina utgjorde också militära befattningshavare en 
måltavla i denna maktkamp.66 Med kulturrevolutionen följde också att initiativkraft och själv-
ständigt tänkande hämmades, något som har negativa effekter på Kinas utvecklingspotential 
än idag.67 
 
Av Gorbatjovs maktövertagande i dåvarande Sovjetunionen 1985 följde att Kina i praktiken 
avskrev det militära hotet mot sina norra gränser. Inte sedan 1949 hade Kina upplevt en så 
ohotad ställning vilket ledde till att utvecklingen av Kinas militära förmåga avstannade. I och 
med detta ökade också det militära tekniksprånget mellan Kina och många andra asiatiska 
länder, främst Japan. Efter massakern på Himmelska Fridens Torg 1989 förvärrades situatio-
nen ytterligare för Kinas krigsmakt, då man som en följd av internationella sanktioner inte 
fick tillgång till modern vapenteknologi. Möjligheten att köpa sådan teknologi från Sovjetuni-
onen – och sedermera Ryssland – fanns dock alltjämt. Runt 1990 påbörjades följaktligen ett 
omfattande militärt samarbete mellan Kina och Ryssland. Behovet av en modernisering av 
den kinesiska krigsmakten accentuerades ytterligare då effekterna av modern krigföring tyd-
liggjordes i Gulfkriget 1991. Denna kedja av händelser utgjorde de viktigaste incitamenten för 
det kinesisk-ryska militära utbyte som etablerades under 1990-talet.68 Ryssland är sedan dess 
Kinas primära leverantör och partner avseende vapenteknologi.69 

2.2.2 Kinas militära strategi och de väpnade styrkornas modernisering 
Kinesiska officiella säkerhetspolitiska dokument understryker att Kina inte utgör något hot 
mot omvärlden. Utgångspunkten för säkerhetspolitiken är fredlig samexistens och internatio-
nellt samarbete, och att kinesiska intressen skall tillvaratas i harmoni med omvärldens intres-
sen. Nationell enighet och att nationen skall hållas samman betonas.70 Sådana formuleringar 
är direkt relaterade till det militära försvarets huvuduppgifter. Det är i detta sammanhang värt 
att notera att det först angivna syftet med de väpnade styrkorna är att upprätthålla det kinesis-
ka kommunistiska partiets maktbas.71 
 
Vidare klarläggs att den kinesiska militärstrategin är uteslutande defensiv, samt att den kine-
siska militära moderniseringen är beroende dels av Kinas ekonomiska utveckling, dels av ut-

                                                 
64 Se: http://www.fpri.org/footnotes/121.200702.kuehner.understandingchina.html (tillgänglig 2007-09-26). 
65 NE: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=233289 (tillgänglig 2007-11-26) 
66 Shambaug & Yang (red.): China’s military in transition, s. 35 ff. 
67 Björkstén: I Mittens Rike: det historiska och moderna Kina, s. 122. 
68 Shambaugh & Yang: China’s military in transition (1997), s. 208 ff. samt U.S. Department of Defence Annual 
Report to the Congress (2007): Military Power of the People’s Republic of China 2007, s. 11. 
69 U.S. Department of Defence Annual Report to the Congress (2007): Military Power of the People’s Republic 
of China 2007, s. 28. 
70 Se bl.a. China's National Defense in 2006 (http://www.china.org.cn/english/features/book/194421.htm (till-
gänglig 2007-08-10)). 
71 “The People's Liberation Army (PLA) is dedicated to performing its historical missions for the new stage in 
the new century, namely, providing an important source of strength for consolidating the ruling position of the 
Communist Party of China (CPC), providing a solid security guarantee for sustaining the important period of 
strategic opportunity for national development, providing a strong strategic support for safeguarding national 
interests, and playing a major role in maintaining world peace and promoting common development.” (China's 
National Defense in 2006 (http://www.china.org.cn/english/features/book/194421.htm (tillgänglig 2007-08-
10))). 
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ländsk teknisk utveckling. Samtidigt anges att Kinas utveckling bygger på nationell självstän-
dighet och att denna förutsätter ett betryggande militärt försvar.72 Det föreligger alltså en väx-
elverkan och ett ömsesidigt beroende mellan det militära försvaret (som garant för nationell 
stabilitet och skydd mot yttre hot) och landets ekonomiska utveckling (försvarets modernise-
ring, men också att militära resurser kan avdelas för skyddet av geografiska områden som är 
viktiga för Kina, t.ex. egen ekonomiskt viktig infrastruktur och försörjningsleder). 
 
Fundamentet för Kinas försvarsmakt är de konventionella stridskrafterna, men drivkraften och 
spjutspetsen i utvecklingen är krigföring i informationsarenan.73 Denna fokusering på infor-
mationsarenan samt någon form av expeditionär krigföringsförmåga ställer krav på modern 
teknik och kompetens, vilket gör Kina beroende av sin omvärld – inte bara av Ryssland. Från 
kinesisk sida är även europeisk utveckling av intresse, bl.a. avseende ledningssystem. Detta 
kan teoretiskt innebära en möjlighet för Kina att utsätta Ryssland för konkurrens från andra 
aktörer och länder.74 Det kinesisk-ryska militärtekniska samarbetet är inte fritt från friktioner; 
det är exempelvis vanligt förekommande att Kina kopierar både rysk och andra länders mili-
tärteknik och gör till sin egen, med stor irritation som följd hos originalproducenterna.75 
 
Kinas militärstrategiska intressen präglas bl.a. av USA:s och Japans militära dominans och 
närvaro i Stillahavsregionen. Den amerikanska militära närvaron förklaras delvis utifrån att 
USA (men även Japan) är starkt beroende av handeln med asiatiska länder samt av att distri-
butionen av olja från Mellanöstern fungerar. USA:s, Japans och Kinas konkurrerade intressen 
avseende främst energibehov har skapat friktioner i de mellanstatliga relationerna, men också 
p.g.a. utbyggnaden av amerikanska missilförsvarssystem i regionen. Taiwanfrågan har i detta 
sammanhang också viss betydelse, vilket kan relateras till att Taiwan-problematiken är av viss 
emotionell vikt för USA inom ramen för skyddet av demokratiska värden.76 
 
Trots Kinas och USA:s konkurrens om energiråvaror, motstridiga intressen i Taiwan och 
amerikansk basering av missilförsvarssystem i bl.a. Japan och Sydkorea bedöms en väpnad 
konflikt mellan Kina och USA vara osannolik p.g.a. det omfattande ekonomiska utbytet mel-
lan de två länderna.77 Notera att Kinas export och import till och från USA oförändrat var 
cirka sju gånger större än motsvarande handelsutbyte mellan Kina och Ryssland under åren 
1994-2005.78 En väpnad konflikt ligger heller inte i Kinas intresse ur ett strikt militärstrate-
giskt perspektiv, åtminstone inte av vad som framgår av landets säkerhetspolitiska deklaratio-
ner och officiella dokument. Taiwanfrågan är dock ett återkommande ämne i sådana skrifter, 
även om USA inte nämns vid namn.79 

                                                 
72 China's National Defense in 2006 (http://www.china.org.cn/english/features/book/194421.htm (tillgänglig 
2007-08-10)). 
73 Se främst China's National Defense in 2006 (http://www.china.org.cn/english/features/book/194421.htm (till-
gänglig 2007-08-10)) men också U.S. Department of Defence Annual Report to the Congress (2007): Military 
Power of the People’s Republic of China 2007, s. 5. http://www.fas.org/nuke/guide/china/dod-2007.pdf (till-
gänglig 2007-11-26). 
74 U.S. Department of Defence Annual Report to the Congress (2007): Military Power of the People’s Republic 
of China 2007, s. 29. http://www.fas.org/nuke/guide/china/dod-2007.pdf (tillgänglig 2007-11-26). 
75 Se bl.a. Johnson: Sino-Russian union falters (Jane’s Defence Weekly, november 2007). 
76 Kiesow: Kina i ett tjugoårsperspektiv, s. 11. 
77 Ibid, s. 9-10. 
78 Se China Statistical Yearbook 1996 och 2006: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2006/indexeh.htm samt 
http://www.stats.gov.cn/english/statisticaldata/yearlydata/YB1996e/P16-7e_2.htm (tillgängliga 2007-11-14). 
79 China's National Defense in 2006 (http://www.china.org.cn/english/features/book/194421.htm (tillgänglig 
2007-08-10)). 
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Målet för de gemensamma militära övningar som Kina och Ryssland bedrivit sedan 2005 har 
främst varit antiterrorism och hantering av nya hot: övningsmönstren och de oproportionerligt 
stora inslagen av tung materiel talar dock för att det snarare är konventionella väpnade kon-
flikter som övats. I princip har alla tjänstegrenar företrätts – utom kärnvapenstyrkor – i enlig-
het med reguljär krigföring.80 Detta förklaras delvis av ett behov att visa upp modern materiel 
för möjlig rysk vapenexport, men bedöms också vara klassisk militär maktprojicering och 
ytterst ett uttryck för Kinas och Rysslands maktambitioner i Asien och Stillahavsregionen.81 
 
Om de kinesisk-ryska relationerna skulle försämras har Ryssland dock ett särskilt intresse av 
att skydda sitt östra, glest befolkade territorium där man är militärt underlägsen Kina, åtmin-
stone avseende konventionella stridskrafter. Övningsverksamhet med Kina utgör därmed bra 
tillfällen att tillgodogöra sig kunskap om kinesisk krigföringsförmåga och militärt tänkande 
inför framtiden.82 Detta specifika behov är inte lika tydligt för Kina, som är lokalt militärt 
överlägsen och i större utsträckning är i behov av rysk vapenteknologi än av ryskt militärt 
tänkande. 

2.2.3 Kinas ekonomi och omvärldsberoende 
Snarare än den militära utvecklingen i Kina är det landets ekonomiska utveckling som väckt 
omvärldens intresse och oro det senaste decenniet, även om den militära kapaciteten också ses 
som en indikator på Kinas globala ambitioner. Vissa bedömare ser ett hot mot världsfreden i 
den kinesiska expansionen, andra ser den som ett naturligt och okontroversiellt utvecklings-
steg. Att det kinesiska ekonomiska inflytandet ökar och att detta är en utmaning för övriga 
länder är emellertid bortom allt tvivel.83 
 
Kinas ekonomiska utvecklingspotential fordrar dock en kritisk granskning. Som ett mått på 
den privata sektorn i Kina brukar t.ex. anges att den icke-statliga produktionen i Kina repre-
senterar mer än hälften av landets produktion.  Detta skall dock ses i skenet av att den snabbt 
växande privata sektorn i Kina kännetecknas av en starkt fragmenterad ägarbild – med staten 
som största enskilda aktör (i praktiken kontrollerar staten minst 60 % av företagen i Kina).84 
 
En annan begränsande faktor i detta sammanhang är bankväsendets politiska styrning. Kredit-
givning sker exempelvis på politiska styrda grunder snarare än enligt marknadsmässiga prin-
ciper, vilket bl.a. gav upphov till ett antal kinesiska bankskandaler under 2004 och 2005. 
Banksystemet är med andra ord korrupt och utgör i praktiken ett politiskt maktmedel: gamla 
vanor är svåra att göra sig av med, reformvilligheten och korruptionsbekämpningen till trots.85 
 
Vidare brukar låga produktionskostnader generellt anses vara en konkurrensfördel. Ett avgö-
rande problem med detta är att de ekonomiska marginalerna för nyinvesteringar och utveck-
ling är små till obefintliga.86 Konsekvensen av detta blir för Kina ett starkt omvärldsberoende 
för att exempelvis kunna tillgodogöra sig ny teknik. Som tidigare beskrivits är det självständi-
ga tänkandet och innovationskraften inte särskilt utbredd i Kina, en företeelse som bl.a. accen-
                                                 
80 de Haas: Russian-Chinese military exercises and their wider perspective: Power play in Central Asia, s. 2-3. 
81 Ibid, s. 5. 
82 Ibid. 
83 Fällman & Lodén (red.): China’s Development and Global Role, s. 7. 
84 Ibid, s. 14-16. 
85 Ibid, s. 17-18. 
86 Ibid, s. 19 ff. 
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tuerades av kulturrevolutionen. Detta begränsar sannolikt Kinas möjligheter att etablera sig 
som självständig och ledande nation avseende bl.a. teknisk innovationskraft. 
 
Det är i detta sammanhang intressant att notera att Mao redan under 1930-talet identifierade 
Kinas kompetensbehov för sin industriella och ekonomiska utveckling samt det omvända be-
hovet av marknader för de kapitalistiska länderna (främst USA). Mao drog tidigt slutsatsen att 
goda relationer med USA var viktiga för Kinas utveckling, i synnerhet då Sovjetunionens 
ekonomiska potential var begränsad i en jämförelse med USA. Dessutom förelåg risker för 
Kina med att göra sig alltför beroende av endast Sovjetunionen.87 Stalin misstrodde följaktli-
gen de kinesiska kommunisterna, delvis av dessa ekonomiska skäl, men också mot bakgrund 
av att Kina tillsammans med Jugoslavien var de enda två länderna i världen som genomfört en 
kommunistisk revolution utom sovjetisk kontroll.88 
 
Kinas inneboende ekonomiska tröghet medför alltså ett omfattande behov av utländska inve-
steringar, utländsk teknik och internationellt samarbete. En annan omständighet som exempli-
fierar Kinas stora behov av yttre finansiering är att huvuddelen av Kinas gasfält är förlagda 
långt från de områden där gasen konsumeras. Detta har lett till investeringsbehov som kan 
räknas i miljarder dollar för utbyggnad av pipelines: den kinesiska regeringen har därför hävt 
restriktionen som tidigare förbjöd utländskt ägarskap i sådan strategiskt viktig infrastruktur.89 
 
Det finns dock en annan viktig faktor som också gör utländskt stöd nödvändigt: det kommu-
nistiska partiets roll i den kinesiska vardagen har successivt minskats under det senaste de-
cenniet. Ett konkret exempel på denna trend att är kunskaper i engelska i Kina anses vara mer 
användbara för karriären än att inneha en nyckelposition i det kommunistiska partiet.90 
 
De styrande eliterna i Kina är följaktligen måna om att skydda och bevara sitt inflytande i 
samhället. Ett problem är att regimen i grunden saknar den legitimitet som normalt ges av 
demokratiska val; man är istället hänvisad till att bygga sin legitimitet på social stabilitet, till-
växt och välstånd samt att uppvisa ekonomiska framgångar.91 Även detta beroende gör eko-
nomiska reformer och internationellt samarbete angelägna. En parallell aspekt av ekonomiskt 
samarbete är att omfattande kinesiskt bistånd till utvecklingsländer (bl.a. i Afrika) ger Kina ett 
stort internationellt inflytande.92 
 
1995 översteg Kinas konsumtion av olja för första gången landets inhemska produktion och år 
2020 bedöms landet behöva importera 60 % av sin olja.93 Två konkreta indikatorer som visar 
hur Kina bedömer sitt framtida behov av olja är nyligen (2007) antagna lagar som ålägger 

                                                 
87 Hunt: The Genesis of Chinese Communist Foreign Policy, s. 149, 155 och 157 samt Roe: The Dragon Strikes. 
China and the Korean War: June-December 1950, s. 16 och 43. 
88 Roe: The Dragon Strikes. China and the Korean War: June-December 1950, s. 47-48. 
89 Andrews-Speed m.fl.: The Strategic Implications of China’s Energy Needs, s. 30. 
90 Kiesow: Kina i ett tjugoårsperspektiv, s. 14 
91 Ibid, s.13-14, Holmes & Yoshihara: Chinese Naval Strategy in the 21st Century: The turn to Mahan, s. 3 samt 
Kurlantzick: Charm Offensive: How China’s Soft Power Is Transforming the World. 
http://www.fpri.org/enotes/200708.kurlantzick.chinacharmoffensive.html (tillgänglig 2007-09-26). 
92 Kurlantzick: Charm Offensive: How China’s Soft Power Is Transforming the World. 
http://www.fpri.org/enotes/200708.kurlantzick.chinacharmoffensive.html (tillgänglig 2007-09-26). 
93 Andrews-Speed m.fl.: The Strategic Implications of China’s Energy Needs, s. 7 och 21. 
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kinesiska företag i petroleumbranschen att lagerhålla vissa volymer olja, samt den utbyggnad 
av betydande nationella anläggningar för lagring av olja som pågått sedan 2004.94 
 
Trenden är tydlig: Kinas ekonomiska expansion har lett till successivt ökade behov av strate-
gisk lagringskapacitet och energiimport. Detta har i sin tur har påverkat landets säkerhetspoli-
tik och strategier på ett avgörande sätt. Den kinesiska regeringen betraktar dock energibehovet 
snarare ur ett strategiskt/säkerhetspolitiskt (och planekonomiskt) perspektiv än ur ett mark-
nadsekonomiskt perspektiv: omvärldsberoendet och utsattheten för störningar anses vara mer 
problematiska än tillgången på energiråvaror i sig.95 
 
Kinas import och export via hamnar ökar markant, samtidigt som Kinas försörjningsleder till 
sjöss är sårbara för bl.a. blockader.96 Detta har medfört att man vill sprida på riskerna genom 
ökad energiförsörjning över fastlandet, och då genom grannländer i Asien.97 De energiråvaror 
som levereras genom fasta installationer – exempelvis elkraftledningar samt pipelines för gas 
och olja – är dock problematiska i strategiskt hänseende. Det ligger i sakens natur att sådan 
infrastruktur är känslig för attentat etc. och ofta löper från eller genom andra länder, vilket gör 
att dragningar och avtalsskrivande blir en säkerhetspolitisk angelägenhet.98 För att trygga im-
porten av energiråvaror har Kina – utöver utbyggnad av olika distributionsnät – valt att impor-
tera energiråvaror från flera olika leverantörsländer och från olika regioner i världen, samt 
binda upp dessa leveranser i avtal istället för att förlita sig på den s.k. spotmarknaden.99 
 
Om två länder ingår sådana avtal är dessa ömsesidigt förpliktigande och påverkar erfaren-
hetsmässigt de avtalande ländernas stöd till varandra, även i frågor som inte är direkt relatera-
de till avtalet i fråga. Under 2007 och 2008 kan detta exemplifieras med Kinas och Rysslands 
gemensamma hållning i Iran- och Kosovo-frågorna samt i ställningstaganden mot USA i ex-
empelvis militärstrategiska spörsmål. Även Taiwan-frågan är ett exempel på sådant ömsesi-
digt politiskt stöd mellan Kina och Ryssland. Generellt är vänskapliga relationer med länder 
som är viktiga för Kina något som den kinesiska regimen verkar för, vilket bör ses mot bak-
grund av Kinas ökade omvärldsberoende.100 Detta är också en uttalad ambition i officiella 
säkerhetspolitiska dokument och mycket talar för att detta inte är tom retorik, utan är resulta-
tet av strategiska överväganden som direkt kan relateras till Kinas ekonomiska utveckling.101 
 
Det bör i detta sammanhang nämnas att militärledningen i Kina har belyst riskerna med att i 
alltför hög utsträckning förlita sig på ryska energileveranser. Ett sådant leveran-
törs/konsumentförhållande ses som ett potentiellt riskmoment i och med faran att bli utsatt för 

                                                 
94 Analys av Stratfor 2007-02-19: China: Oil Reserves and Market Sensitivities. 
http://www.stratfor.com/products/premium/read_article.php?id=284547 (tillgänglig 2007-11-28). 
95 Andrews-Speed m.fl.: The Strategic Implications of China’s Energy Needs, s. 7-8, 11-18 och 20. 
96 Holmes & Yoshihara: Chinese Naval Strategy in the 21st Century: The turn to Mahan, s. 3 samt Andrews-
Speed m.fl.: The Strategic Implications of China’s Energy Needs, s. 25. 
97 Andrews-Speed m.fl.: The Strategic Implications of China’s Energy Needs, s. 25. 
98 Ibid, s. 20. 
99 U.S. Department of Defence Annual Report to the Congress 2007: Military Power of the People’s Republic of 
China 2007, s. 8. http://www.fas.org/nuke/guide/china/dod-2007.pdf (tillgänglig 2007-11-26) samt Andrews-
Speed m.fl.: The Strategic Implications of China’s Energy Needs, s. 38-39. 
100 Kiesow: Kina i ett tjugoårsperspektiv, s. 9-10. 
101 Se bl.a. China's National Defense in 2006 (http://www.china.org.cn/english/features/book/194421.htm (till-
gänglig 2007-08-10)) samt Andrews-Speed m.fl.: The Strategic Implications of China’s Energy Needs, s. 100-
102. 
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ryska påtryckningar.102 Även om Kina (åtminstone under 1990-talet) medvetet velat balansera 
sitt beroende av Ryssland genom att också importera energiråvaror från andra oljeproduce-
rande länder i Asien, har det ryska inslaget av energiimport ökat i takt med att samarbetet 
mellan Kina och Ryssland fördjupats, men också beroende på att Kina önskat balansera sitt 
beroende av olja från främst mellanöstern.103 
 
Tidigare har Kina exporterat krigsmateriel till bl.a. Iran i utbyte mot leveranser av olja. Kina 
har på senare år dock skiftat inställning i denna fråga och är numera angelägen om stabilitet i 
mellanöstern som ett led i säkra leveranser av olja, något som spridning av vapenteknologi 
kan äventyra. Denna hållning skiljer sig från den ryska, som ju till skillnad från Kina tjänar på 
orostider och kan konkurrera med säkra leveranser av energiråvaror vid perioder av instabili-
tet i mellanöstern.104 

2.3 Ryssland 

2.3.1 Rysslands moderna historia och relationer till Kina 
Rysslands geografiska läge och naturförhållanden har starkt påverkat landets historia och sä-
kerhetspolitik. Ryssland är till ytan världens största land. Landets isolerade norra delar saknar 
förutsättningar för jordbruk men är rikt på råvaror för industriella ändamål och energiförsörj-
ning. De vidsträckta stäppområdena i söder, bl.a. med oljefält och bördiga jordar, är glesbe-
folkade och svårförsvarade. Vidare saknar landet naturliga gränser och egentlig tillgång till 
världshav, men har å andra sidan ett nätverk av lättframkomliga vattendrag. Sammantaget har 
dessa geografiskt strategiska förutsättningar kommit att prägla Rysslands försvarstänkande, 
men visar också på betydelsen av att expandera det egna territoriet och inflytandet.105 
 
Efter det andra världskrigets106 slut hade Sovjetunionen, som en av segrarmakterna, etablerat 
sig som en maktfaktor i världspolitiken. Ett flertal regioner och områden, såväl i väst och öst 
som i syd, stod vid krigsslutet under sovjetisk territoriell kontroll.107 
 
Som ett svar på Västtysklands inträde i den USA-dominerade västalliansen Nato, etablerades 
1955 Warszawapakten, där ett flertal östeuropeiska stater i praktiken knöts till Sovjetunionen, 
politiskt och militärt. Bl.a. skulle medlemsländerna konsultera varandra i utrikespolitiska frå-
gor och i händelse av krig skulle samtliga stridskrafter underställas Warszawapaktens över-
kommando som stod under sovjetiskt befäl. Polariseringen (”det kalla kriget”) mellan öst och 
väst i Europa och mot USA kom att bestå under stort sett resten av 1900-talet, intill Berlinmu-
rens fall 1989. Warszawapakten upplöstes 1991.108 
 
Under det kalla kriget var Sovjetunionens intresse inte primärt riktat mot Nordostasien och 
Kina. Det ansågs vara mer angeläget att bevaka Europa och USA samt att vidmakthålla rela-
tionerna till Indien och Vietnam. Innan Michail Gorbatjovs makttillträde 1985 betraktades 
Nordostasien mer som ett hot än som en möjlighet för Sovjetunionen. Tidigare återspeglades 

                                                 
102 Andrews-Speed m.fl.: The Strategic Implications of China’s Energy Needs, s. 49. 
103 Ibid, s. 61-63. 
104 Ibid, s. 90-93. 
105 Se NE: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=297188 (tillgänglig 2007-11-29).  
106 ”Det Stora Fosterländska Kriget” enligt rysk nomenklatur. 
107 Se NE: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=312152&i_sect_id=312149 (tillgänglig 2007-11-29). 
108 Se NE: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=339536 (tillgänglig 2007-11-29). 
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detta bl.a. i militär maktprojicering i öst istället för ekonomiskt och politiskt utbyte.109 Som ett 
resultat av detta var vid mitten av 1980-talet den sovjetiska ställningen mycket svag i denna 
del av världen.110 Detta trots att Sovjetunionen under 1970-talet framgångsrikt hade isolerat 
Kina militärt och politiskt.111 
 
Gorbatjov var därför mån om att återupprätta Sovjetunionens politiska och ekonomiska infly-
tande, väl medveten om regionens – i synnerhet Kinas – betydelse för sovjetiska utrikes rela-
tioner. Förbindelserna med Kina normaliserades som en följd av detta 1989, vilket var en 
nödvändighet inte enbart politiskt, utan också ur ett ekonomiskt perspektiv. Den ryska eko-
nomin var mycket ansträngd och problemfylld under Sovjetunionens sista år.112 
 
Sovjetunionens sammanbrott i december 1991 medförde att de utrikes relationerna belastades 
av inrikespolitisk instabilitet, vid sidan av en redan problematisk ekonomisk situation. Sedan 
dess har Rysslands utrikespolitik dels varit en spegelbild av landets ekonomiska läge, men 
också styrts av dess inrikespolitiska situation. Inledningsvis deklarerade Boris Jeltsin m.fl. att 
det nya Ryssland skulle utvecklas genom nära samarbete med USA, Europa och Japan.113 
 
Denna inriktning blev dock kortlivad. Den västorienterade linjen kritiserades starkt av främst 
konservativa och nationalister i Ryssland, och den förlorade ytterligare politiskt fotfäste då de 
västliga hjälpprogrammen till det nya Ryssland inte visade sig vara så omfattande som man 
hade förväntat. Nato-expansionen österut marginaliserade dessutom det redan försvagade 
Ryssland på den europeiska politiska arenan. När så USA och Europa hade invändningar mot 
rysk vapenexport väcktes ryska misstankar om västs egentliga säkerhetspolitiska agenda och 
dess syften. Denna utveckling drev under 1990-talet Rysslands fokus österut, bl.a. mot Kina, 
men väckte också revanschistiska drivkrafter till liv i Ryssland.114 
 
Sedan 1991 har den militära närvaron i östra Ryssland reducerats avsevärt, och den återståen-
de militära aktiviteten har sedan dess befunnit sig på en mycket låg nivå. Kinas ökade militära 
och ekonomiska ambitioner medförde emellertid rysk osäkerhet kring Kinas avsikter, och den 
amerikanska närvaron i Stilla havets östra delar tillsammans med situationen på den koreans-
ka halvön aktualiserade ytterligare det ryska intresset för regionen. Övriga faktorer som drev 
på detta intresse var en stadigt minskande rysk befolkning i de östra regionerna (där det ryska 
invånarantalet exempelvis minskade från 8 miljoner till 7,6 miljoner mellan 1992 och 1995) 
parallellt med en omfattande illegal immigration från Kina.115 
 
Generellt utgör en minskande befolkning i Ryssland ett problem. Något förenklat kan den 
demografiska fördelningen i Ryssland beskrivas med att 80 % av befolkningen bebor 20 % av 
landets yta (den europeiska delen av Ryssland), vilket innebär att de ekonomiskt viktiga om-
rådena för råvaruutvinning i norra och östra Ryssland är de mest glest befolkade.116 Detta in-
nebär en demografisk obalans för Ryssland i landets östra delar gentemot Kina vilket också 
bidrar till ambitionen att upprätthålla goda relationer till Kina. I gränsområdena mellan Kina 

                                                 
109 Harada: Russia and North-east Asia, s. 18. 
110 Ibid, s. 13. 
111 Leijonhielm, Jan m.fl.: Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv – problem och trender 2005, s. 183. 
112 Harada: Russia and North-east Asia, s. 13. 
113 Chufrin (red.): Russia and Asia. The emerging security agenda, s. 292. 
114 Harada: Russia and North-east Asia, s. 14 ff. 
115 Ibid, s. 18-19. 
116 Se bl.a. Utrikespolitiska Institutets landguide om Rysslands demografiska fördelning (www.landguiden.se). 
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och Ryssland har den ekonomiska utvecklingen gynnat den kinesiska befolkningen, vilket har 
lett till lokalt ryskt missnöje och avundsjuka.117 
 
Vid tiden för Sovjetunionens sammanbrott befann sig de ryska väpnade styrkorna i svår eko-
nomisk och moralisk kris, varför en konventionell militär återuppbyggnad i öst inte var möjlig 
att genomföra. Det bör här nämnas att den ryska nukleära kapaciteten i regionen inte reduce-
rades i samma omfattning som de konventionella stridskrafterna, vilket gjorde en eventuell 
militär eskalering svårhanterlig. För att jämna ut maktbalansen gentemot Kina blev Ryssland 
därför beroende av ömsesidiga truppreduktioner och kompletterande, betryggande säkerhets-
system, bl.a. för att hantera kärnvapenproblematiken gentemot Kina. Som en konsekvens av 
detta maktbalansdilemma tvingades Ryssland att söka alternativa säkerhetspolitiska lösningar 
i öst, men till en lägre kostnad.118 Åren 1996 och 1997 ingicks bilaterala avtal mellan Kina 
och Ryssland som bl.a. syftade till truppreduktioner i gränsområdena, åtgärdsmekanismer vid 
gränstvister och förtroendeskapande åtgärder.119 I avtalet från 2001 (bilaga 1) omnämns också 
gränsfrågan som en särskild angelägenhet. 
 
I och med Vladimir Putins maktövertagande efter Boris Jeltsin blev den ryska utrikespolitiken 
tydligare och mer realpolitiskt inriktad. Putin deklarerade i sitt årliga tal till parlamentet 2002 
att säkerhetspolitiken skulle utgå från strikt rationella ryska intressen: ”Russian foreign policy 
will in the future be organized in a strictly pragmatic way, based on our capabilities and na-
tional interests.”120 
 
Denna utrikespolitiska linje var delvis en motreaktion på Jeltsins trevande och kritiserade 
västinriktade utrikespolitik, men också en nödvändighet mot bakgrund av Rysslands (dåva-
rande) svåra ekonomiska och strategiska situation. Från att ha varit en global supermakt under 
det kalla kriget befann sig Ryssland plötsligt vara en marginaliserad och ekonomiskt problem-
tyngd nation. Sovjetunionens tidigare gränser hade flyttats inåt och arvet från Sovjettiden har 
påverkat den ryska självbilden och ambitionerna att återta den forna positionen som interna-
tionell aktör.121 
 
Det bör dock framhållas att Ryssland sedan 2002 har utvecklat säkerhetspolitiska samarbets-
former med EU. Även om detta samarbete inte fortskrider friktionsfritt så indikerar det tydligt 
att Ryssland har gemensamma säkerhetspolitiska intressen även med sina grannar i väst (bl.a. 
bekämpning av internationell terrorism, att begränsa spridningen av massförstörelsevapen, 
samarbete vid krishantering).122 Även med USA finns motsvarande starka intressen, något 
som bl.a. tydliggjordes efter terrorattackerna mot USA den 11 september 2001.123 
 
I praktiken behöver de ryska stormaktsambitionerna alltså inte stå i motsatsförhållande till 
praktiskt samarbete med aktörer som har gemensamma intressen med Ryssland – t.ex. EU och 
USA. Samarbetet med bl.a. USA präglas dock av politiska motsättningar mellan länderna som 
har både ekonomiska orsaker och sin grund i rent säkerhetspolitiska motsättningar.124 De rys-

                                                 
117 Davis: The Russian Far East: The last frontier? s. 88 ff. 
118 Harada: Russia and North-east Asia, s. 19. 
119 Davis: The Russian Far East: The last frontier? s. 91. 
120 Anderman m.fl.: Russia – EU External Security Relations: Russian Policy and Perceptions, s. 30. 
121 Ibid, s. 30 ff. 
122 Ibid, s. 65-66. 
123 Leijonhielm, Jan m.fl.: Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv – problem och trender 2005, s. 64. 
124 Ibid, s. 66-69. 
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ka stormaktsambitionerna innebär dock inte per automatik isolering och polarisering; det kan 
inte uteslutas att Ryssland i framtiden snarare är beroende av ett brett internationellt kontakt-
nät för att trygga sin nationella handlingsfrihet.125 
 
Ryssland framhåller, till stora delar i likhet med Kina, i senare års officiella säkerhetspolitiska 
dokument vikten av samarbete över gränserna och att fred byggs på internationell lag och 
stabilitet. FN:s roll i detta sammanhang betonas.126 Man konstaterar i parallella dokument 
också att militärt våld blivit vanligt förekommande för att uppnå ekonomiska mål, ofta inom 
ramen för internationella koalitioner av villiga länder. Bekämpning av terrorism anges vidare 
vara en militär angelägenhet som kräver brett samarbete mellan olika stater.127 

2.3.2 Rysslands väpnade styrkor 
I och med Sovjetunionens sammanbrott och påföljande års militära kräftgång aktualiserades 
behovet av en omfattande rysk militärreform. Det militära maktmedlet är ytterst ett redskap 
för att garantera Rysslands självständighet och oberoende, men är också viktig för det omfat-
tande och problemfyllda ryska militärindustriella komplexet. Den ryska väljarkåren består till 
30-40 % av medborgare som på olika sätt påverkats av den ryska militärreformen, vilket gör 
den militära återuppbyggnaden angelägen inte enbart ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv, utan 
också inrikespolitiskt.128 
 
Beräkningar visar att över 75 % av de ledande befattningshavarna i Kreml och Duman (det 
ryska parlamentet) samt ett fåtal nyckelföretag och är öppet eller dolt knutna till säkerhetssek-
torn och därmed också till det militärindustriella komplexet. Detta skall ses mot bakgrund av 
den stora andelen väljare som är beroende av den militära sektorn i Ryssland och vilken bety-
delse denna sektor har för det ryska samhället.129 
 
Rysk ekonomisk utveckling är historiskt hårt knuten till de väpnade styrkorna, deras behov av 
krigsmateriel och därmed till det omfattande militärindustriella komplexet i Ryssland. Eko-
nomisk och industriell beredskap utgjorde dessutom en icke försumbar komponent i den tidi-
gare sovjetiska mobiliseringsberedskapen.130 Detta beroende och synsätt har följt med även 
efter Sovjetunionens fall: i den ryska militärdoktrinen uttrycks direkt den ekonomiska och 
industriella betydelsen i militärstrategiska sammanhang.131 
 
Den ryska militärreformen, som påbörjades 2003 och som numera officiellt avslutats, har 
övergått till modernisering.132 Ambitionsnivån för de ryska väpnade styrkorna kan ses i ansla-
get till försvaret som nära nog fyrdubblades under åren 2001-2007 (från 214 till 821 miljarder 
rubel).133 Vissa källor anger att den ryska försvarsmakten dras med svåra ekonomiska och 
moraliska problem, de ekonomiska satsningarna till trots. Orsakerna till dessa problem skall 

                                                 
125 Se bl.a. Gray: Another Bloody Century: Future Warfare, s. 71-72. 
126 Se bl.a. Russian Federation – Concept of the World in the 21st Century. 
(http://www.russiaeurope.mid.ru/concpt21.html (tillgänglig 2007-11-23)). 
127 Leijonhielm, Jan m.fl.: Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv – problem och trender 2005, s. 114. 
128 Isakova: The Russian Defense Reform, s. 75. 
129 Leijonhielm, Jan m.fl.: Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv – problem och trender 2005, s 21. 
130 Sjölund: Ekonomisk säkerhet – till vilket pris?, s. 5. 
131 Russia's Military Doctrine 2000. (moment 10) http://www.armscontrol.org/act/2000_05/dc3ma00.asp?print 
(tillgänglig 2007-12-04). 
132 Leijonhielm, Jan m.fl.: Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv – problem och trender 2005, s. 7. 
133 Isakova: The Russian Defense Reform, s. 76. 
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bl.a. återfinnas i allmänna effektivitetsproblem som i sin tur är grundade i den utbredda kor-
ruption som råder i den ryska försvarssektorn. Vissa menar att leveranserna av nya vapensy-
stem t.o.m. fungerade bättre under Jeltsin än under Putin, trots att förutsättningarna då var 
ekonomiskt sämre.134 
 
Denna problemfyllda bild av de ryska väpnade styrkorna är inte entydig135, men kan ändå 
indikera behovet av alternativa strategier och maktmedel för den ryska säkerhetspolitiken. Det 
finns vidare ett bristande stöd i det internationella samfundet för den ryska krigföringen i Tjet-
jenien, något som normalt sett borde framtvinga alternativa strategier. Från rysk sida vidhåller 
man dock sin rätt att bekämpa upprorsmakarna i Tjetjenien.136 
 
För närvarande (2005-2010) bedöms den ryska krigsmakten prioritera förmåga till strategisk 
avskräckning och stående förband med hög grad av rörlighet och beredskap, utrustade med 
modern och kvalificerad materiel. Denna kvalitativa inriktning är sannolikt ekonomiskt svår 
att kombinera med hög numerär, varför reduceringar sannolikt är nödvändiga – sådana för-
ändringar har också varit en målsättning med militärreformen. Materiell förnyelse pågår följ-
aktligen, om än i långsam takt, samtidigt som avveckling av gammal materiel pågår.137 
 
Det ryska beroendet av taktiska kärnladdningar samt förmåga till långräckviddig bekämpning 
bedöms öka för att kompensera den begränsade tillgången till konventionella stridskrafter.138 
Emellertid är fortsatt utbyggnad av regional, konventionell avskräckningsförmåga (för insat-
ser i bl.a. Centralasien) högst sannolik under perioden 2005-2010.139 En omvittnad företeelse 
inom den ryska väpnade styrkorna är problem med pennalism och korruption. Sådana om-
ständigheter torde också påverka förbandens användbarhet. 
 
Trots militärreformen och moderniseringen av den militära sektorn i Ryssland dras det mili-
tärindustriella komplexet med en betydande överkapacitet. Produktionsserierna har minskat 
som en följd av moderniseringen och militärreformen, samtidigt som man önskar en industri-
ell beredskap att kunna höja produktionen. Detta medför att den ryska krigsmaterielindustrin 
är starkt beroende av vapenexport till bl.a. Kina och Indien.140 
 
Trots de senaste årens ökade ekonomiska satsningar på förnyelse av den militära sektorn i 
Ryssland är de ryska väpnade styrkorna som helhet sannolikt begränsat användbara, även om 
prioriterade och enskilda förbands förmåga inte skall underskattas. Trots att reduktioner ge-
nomförts är den ryska nukleära kapaciteten för strategisk avskräckning fortsatt god.141 
 
Begränsningarna för de konventionella stridskrafterna ligger delvis i den begränsade numerä-
ren och den begränsade (strategiska) rörligheten, men skall också ses mot bakgrund av delvis 
moraliska problem inom de väpnade styrkorna. Dessa begränsningar och problem samt det 

                                                 
134 International Herald Tribune 2007-11-13: Experts see decline in Russia's military. 
http://www.iht.com/articles/2007/11/13/asia/russia.php#end_main (tillgänglig 2007-12-03). 
135 Leijonhielm, Jan m.fl.: Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv – problem och trender 2005, s. 8. 
136 Ibid, s. 170. 
137 Ibid, s. 8. 
138 Ibid, s. 181-182. 
139 Ibid, s. 8. 
140 Ibid. 
141 Ibid. 
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nukleära beroendet understryker behovet av andra maktmedel som komplement för Ryssland, 
men också beroendet av en omfattande vapenexport.142 

2.3.3 Rysslands ekonomi och energivapnet 
För Rysslands politiska ledning är ekonomisk säkerhet en prioriterad fråga som getts allt stör-
re utrymme under det senaste decenniet. För det första är den ekonomiska säkerheten grunden 
för befolkningens välbefinnande (och direkt avgörande för den sociala stabiliteten i landet) 
och basen för statens inkomster. För det andra innebär den ekonomiska säkerheten ökat inter-
nationellt inflytande genom att Ryssland kan agera i viktiga internationella organisationer och 
sammanslutningar (t.ex. WTO143, IMF144, Världsbanken samt inom ramen för G8-länderna). 
För det tredje är den ekonomiska säkerheten viktig för Rysslands oberoende: ett stort inslag 
av statligt inflytande och ägande i strategiskt viktiga branscher (utvinning av naturtillgångar 
och vapenindustrin m.fl.) borgar för att utländska ägare hålls undan dessa viktiga inkomstkäl-
lor. Samtidigt är Ryssland beroende av utländska investeringar för att kunna hålla en konkur-
renskraftig tekniknivå och säkra tillväxten.145 
 
Kina eftersträvar ett inflytande över den ryska energisektorn, strävanden som den politiska 
ledningen i Moskva generellt håller tillbaka i linje med den ryska strategin att utöva kontroll 
över ägarstrukturerna. Det finns dock tillfällen då kinesiskt delägarskap i den ryska energisek-
torn inte har stoppats av den ryska politiska ledningen, tillfällen som kan förklaras med de 
förbättrade relationerna mellan länderna och en vilja från Ryssland att hålla det kinesisk-ryska 
samarbetet vid liv. Visserligen har Kina fått betala överpriser för detta inflytande men det kan 
också vara en indikator på att Ryssland vill att Kina skall dela den finansiella risken.146 
 
Sedan mitten av 1990-talet har den ryska ekonomin blivit mer och mer beroende av att expor-
tera energiråvaror och andra naturtillgångar (främst naturgas, olja och metaller, t.ex. alumini-
um, nickel och palladium). Parallellt har köparna av dessa strategiskt viktiga varor blivit allt-
mer beroende av att de just kommer från Ryssland, beroende på ryska konkurrensfördelar 
avseende prisnivå och tillgångar. Denna växelverkan gynnar Ryssland som officiellt också 
deklarerat att man avser använda sina omfattande naturtillgångar för att öka sin ekonomiska 
tillväxt, stärka sin oberoende ställning som nation och öka sitt internationella inflytande. Det 
statliga inflytandet över naturtillgångarna, bl.a. genom ägarskap och möjligheter till tvingande 
lagstiftning, gör denna strategi möjlig.147 Den ryska ekonomin har genomgått en markant för-
bättring och stabilisering, i synnerhet under 2000-talet. Denna utveckling härrör bl.a. från ett 
högt internationellt prisläge för främst olja, vilket gynnat Ryssland.148 
 
Hittills har främst forna sovjetrepubliker (bl.a. Ukraina och Georgien), men också Bulgarien, 
blivit utsatta för det ryska s.k. energivapnet i form av strypta leveranser av naturgas och olja. 
Om ändrade leveranser orsakats av marknadsmässiga överväganden, eller om sådana åtgärder 
varit politiskt styrda, är svårt att utläsa. Jämfört med vad som var fallet i Sovjetunionen har 
marknadens krav ökat i ett mer marknadsberoende Ryssland, vilket har gjort att statens infly-

                                                 
142 Paramonov & Strokov: Russian-Chinese Relations: Past, Present & Future, s. 7-8. 
143 WTO = World Trade Organization (se http://www.wto.org/, tillgänglig 2007-12-04) . 
144 IMF = International Monetary Fund (se http://www.imf.org/external/index.htm, tillgänglig 2007-12-04) 
145 Sjölund: Ekonomisk säkerhet – till vilket pris?, s. 3-4, Leijonhielm, Jan m.fl.: Rysk militär förmåga i ett tio-
årsperspektiv – problem och trender 2005, s. 59 och 2000 Russian National Security Concept. 
146 Norling: Russia’s Energy Leverage over China and the Sinopec-Rosneft Deal, s. 31-32 och 35. 
147 Larsson & Leijonhielm: Russia’s Strategic Commodities: Energy and Metals as Security Levers, s. 11. 
148 Leijonhielm, Jan m.fl.: Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv – problem och trender 2005, s. 99. 
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tande har minskat. Dessutom har användningen av energivapnet inte alltid gett politiska effek-
ter som gynnat Ryssland, åtminstone inte på kort sikt.149 
 
Det finns alltså marknadsmässiga krav som helt eller delvis står i strid med politiska intres-
sen.150 På längre sikt ökar dock de mottagande staternas beroende av Ryssland, vilket ligger 
inom ramen för övergripande ryska strategiska mål.151 Det finns även ett ryskt intresse i att 
göra det egna landet oberoende av andra länder vilket gör att man strävar efter att inkorporera 
forna sovjetrepublikers naturtillgångar i ryska, statligt dominerade ägarstrukturer. Denna vil-
jeinriktning understöds också av energivapnet som påtryckningsmedel.152 
 
En omvänd effekt av energivapnet är emellertid att Ryssland riskerar att ifrågasättas som på-
litlig leverantör, vilket på sikt kan påverka konkurrenskraften.153 Utöver detta finns också 
andra utmaningar som är relaterade till utvinningen av råvaror. Generellt används äldre teknik 
i denna produktion vilket medför både miljö- och effektivitetsproblem.154 Oavsett vilka åtgär-
der som vidtas medför dessa att kostnaderna för utvinningen ökar, vilket försämrar den ryska 
konkurrensförmågan. (En parallell till detta fenomen kan ses i Kina, där konkurrenskraften 
generellt bygger på låga produktionskostnader, vilket dock leder till mindre marginaler för 
nyinvesteringar och utveckling.) Dessutom ställs höga internationella krav på säkerhet och 
miljö vid utbyggnaden av distributionsnät för exempelvis naturgas, vilket också ökar produk-
tionskostnaderna för Ryssland.155 
 
Mot bakgrund av detta är Ryssland starkt beroende av att etablera sig på nya marknader, både 
för att öka sitt internationella inflytande och för att vidmakthålla den ekonomiska utveckling-
en i landet. Denna bild bör också kompletteras med att intresset för Ryssland hos utländska 
investerare är mycket lågt, vilket också ökar behovet av ökade marknadsandelar för rysk 
energi och ryska råvaror i utlandet.156 
 
Ryssland har på senare år dessutom inkorporerats i skaran av världsledande ekonomier (den 
s.k. G8-gemenskapen), och arbetar dessutom för ett medlemskap i WTO (World Trade Orga-
nisation) vilket ligger i linje med Rysslands ambitioner att vara en internationellt inflytelserik 
aktör. Internationellt samarbete ger Ryssland ytterligare utrymme att växa ekonomiskt genom 
att man kan tillvarata ekonomiska och politiska intressen i tongivande och viktiga forum.157 
 
Officiella kinesiska källor anger att Kina är Rysslands tredje största handelspartner, och att 
Ryssland är Kinas åttonde största. Den kinesisk-ryska handeln bedöms öka med 15 % på års-
basis, grundat på statistik från 2006 och 2007.158 Det kinesisk-ryska samarbetet har en uttalat 
hög ambition inför framtiden och det är tydligt att man från officiellt håll vill påtala de fram-
steg som görs. Till denna bild av ömsesidigt ekonomiskt utbyte måste också läggas den pågå-
                                                 
149 Leijonhielm, Jan m.fl.: Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv – problem och trender 2005, s. 94-96. 
150 Larsson & Leijonhielm: Russia’s Strategic Commodities: Energy and Metals as Security Levers, s. 28. 
151 Ibid, s. 12. 
152 Ibid, s. 28. 
153 Se bl.a. Stratfor Global Market Brief 2007-11-15: Russia's Tattered Ties to the EU. 
http://www.stratfor.com/products/premium/read_article.php?id=298355 (tillgänglig 2007-12-03). 
154 Se bl.a. Leijonhielm, Jan m.fl.: Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv – problem och trender 2005, s. 66. 
155 Larsson & Leijonhielm: Russia’s Strategic Commodities: Energy and Metals as Security Levers, s. 14. 
156 Leijonhielm, Jan m.fl.: Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv – problem och trender 2005, s. 107. 
157 Ibid, s. 59. 
158 Se bl.a. National years boost all-round development of China-Russia ties (artikel i China View 2007-11-06). 
http://news.xinhuanet.com/english/2007-11/06/content_7021732.htm (tillgänglig 2007-12-03). 
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ende utbyggnaden av en rysk gasledning mellan Kina och Ryssland. Som exempel på omfatt-
ningen av handeln med gas mellan de två länderna kan nämnas det avtal som i mars 2006 in-
gicks mellan det kinesiska CPNC159 och ryska Gazprom, som löper till år 2020. Där stadgas 
att 68 miljarder kubikmeter naturgas årligen skall levereras från Ryssland till Kina.160 Denna 
siffra kan jämföras med den ryska gasledningen i Östersjön som skall ha en slutlig kapacitet 
att årligen kunna leverera 55 miljarder kubikmeter naturgas till Västeuropa.161 

3. Analys 
Analysen inleds med en beskrivning av analysens delmoment. Därefter sammanställs empirin 
från de föregående avsnitten i form av synergieffekter för Kina och Ryssland, vilket utgör 
grunden för den påföljande spelteoretiska analysen. Slutligen diskuteras resultatet och slutsat-
ser dras. En reliabilitets- och validitetsdiskussion föregår det avslutande avsnittet där den tred-
je och centrala frågeställningen om Kinas och Rysslands möjliga motiv till partnerskapet be-
svaras. 

3.1 Beskrivning av analysens delmoment 
De områden som analyseras utgår från de politiska, militärstrategiska och ekonomiska aspek-
ter som kunnat identifieras för Kina och Ryssland, samt i vilken grad två externa aspekter av 
partnerskapet uppfylls: säkerhetspolitisk handlingsfrihet och global maktbalans. 
 
Denna indelning är vald då politiska, militära och ekonomiska maktmedel/sfärer klassiskt 
utgör särpräglade medel för att stödja länders säkerhetspolitik. Den externa dimensionen av-
seende säkerhetspolitisk handlingsfrihet är beaktad med hänvisning till Beaufres utvecklade 
definition av den klassiska strategin som en kamp om handlingsfrihet. 
 
Denna definition (som i detta sammanhang snarare är att betrakta som en hypotes) innebär i 
korthet att länder och motsvarande aktörer strävar efter att bevara sin egen handlingsfrihet och 
beröva andra aktörer deras.162 Avseende den externa aspekten global maktbalans är denna av 
särskilt intresse då Kina och Ryssland angett ”global strategisk balans” som ett särskilt ända-
mål med partnerskapet från 2001 (vilket också ger högt utslag i beräkningen av payoff).163 
 
Utifrån det grundläggande antagandet att Kina och Ryssland eftersträvar maktbalans (enligt 
Waltz’ teorier) kan identifierade relationer, intressen och beroenden omsättas i en spelteore-
tisk modell och jämföras med varandra. Modellen utgörs av spelträd som indelas i de tidigare 
definierade områdena (aspekterna) politik, militärmakt och ekonomi, samt två externa aspek-
ter: global maktbalans samt handlingsfrihet för Kina respektive Ryssland. 
 
För alla ovanstående aspekter av det kinesisk-ryska samarbetet viktas också den teoretiska 
möjligheten att inte ingå avtal/partnerskap mellan länderna. Syftet med denna värdering är 
kontrafaktiskt164: på så sätt belyses den egentliga nyttan av avtalet, genom att aspekterna av 
                                                 
159 CNPC = China National Petroleum Corporation. 
160 China, Russia report major progress in natural gas negotiations (artikel i China View 2007-11-18). 
http://news.xinhuanet.com/english/2007-11/18/content_7097316.htm (tillgänglig 2007-12-03). 
161 Källa: Nordstreams hemsida (http://www.nord-stream.com/, tillgänglig 2007-12-03).  
162 Beaufre: Modern strategi för fred och krig, s. 34-35. 
163 Se bilaga 1, paragraf 12. 
164 Ur NE: Kontrafaktisk = ”stridande mot den faktiskt föreliggande verkligheten. Termen har särskilt använts 
om en villkorssats vars försats förutsätts vara falsk, t.ex. ’Om jag hade pengar, så skulle jag köpa en bil’. Analy-
sen av kontrafaktiska villkorssatser har mycket uppmärksammats i filosofin sedan 1950-talet. Det beror på att 
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det kinesisk-ryska partnerskapet ställs i relation till vad som är hypotetiskt/teoretiskt möjligt 
även utan ett partnerskap. 
 
Analysen består av tre delmoment: först sammanställs Kinas respektive Rysslands intressen, 
beroendeförhållanden (internt och externt) för att identifiera synergieffekter av ländernas re-
spektive maktmedel och grundläggande förutsättningar. Analysens andra steg utgörs av att i 
tabellform beräkna sammanlagda nyttovärden (payoff), baserat på tidigare identifierade sy-
nergieffekter. I analysens tredje steg inarbetas uträknad payoff i spelträd och motiven härleds 
därefter genom baklängesinduktion, en metod som är möjlig då den valda strategin är känd 
(d.v.s. valet att ingå partnerskap). 

3.2 Kina och Ryssland: sammanställning av nytta och synergier 
Sammanställningen under avsnitt 3.2.1 och 3.2.2 (nedan) utgör grunden för den påföljande 
spelteoretiska analysen: syftet är att klarlägga vilken nytta (utility) aktörerna har av olika 
aspekter genom att identifiera synergieffekter mellan strategiskt viktiga områden för Kina 
respektive Ryssland. Nyttan och synergieffekterna ligger till grund för sammanlagd pa-
yoff/nyttovärden. 

3.2.1 Kina: regimens legitimitet och ekonomisk tillväxt 
Vad avser relationerna mellan Kinas politiska maktcentra (det kommunistiska partiet), för-
svarsmakten, det utländska handelsutbytet och den kinesiska ekonomiska utvecklingen kan 
konstateras att dessa fyra sfärer – maktbaser – interagerar och är ömsesidigt beroende. Den 
politiska makten får sin legitimitet genom stabilitet och ekonomisk trygghet samtidigt som 
regimens existens tryggas av Kinas krigsmakt genom den internt stabiliserande effekten.165 
De väpnade styrkorna används också för att skydda energiförsörjning och kommunikations-
vägar för handeln.166 
 
Krigsmaktens modernisering och effektivitet förutsätter ekonomisk utveckling som i sin tur är 
beroende av import och export, utländsk teknik, investeringskraft och energi.167 Kinas kon-
kurrenskraft riskerar dock att avta i ett längre perspektiv vilket gör externa investeringar ange-
lägna.168 USA framstår dock som en ekonomiskt viktigare partner för Kina än för Ryssland, 
åtminstone om man jämför värdet av handeln mellan Kina och USA respektive Ryssland. 
Samtidigt finns kinesiska farhågor med att i alltför stor utsträckning göra sig beroende av 
Ryssland.169 
 
Kinas huvudsakliga intressen kan sägas ligga i att underbygga den egna regimens legitimitet, 
vilket främst sker genom att stimulera den ekonomiska tillväxten.170 Vad avser militärstrate-
giska förhållanden är den ryska aspekten väsentlig: samarbetet mellan Kina och Ryssland 
innebär bl.a. gemensamma övningar och vapenimport vilket ökar den kinesiska militära för-
mågan.171 
                                                                                                                                                         
dessa satser visat sig spela en viktig roll för förståelsen av kausala satser och begreppet naturlag.” Se NE: 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=229530 (tillgänglig 2008-02-29). 
165 Referens: avsnitt 2.2.2 och 2.2.3. 
166 Referens: avsnitt 2.2.2. 
167 Ibid. 
168 Referens: avsnitt 2.2.3. 
169 Referens: avsnitt 2.2.2. 
170 Ibid. 
171 Referens: avsnitt 2.1 och 2.2.2. 
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Dessutom innebär stabila relationer mellan länderna att militära resurser inte behöver avdelas 
för territoriell integritet i den utsträckning som kunde ha varit fallet om ett mer spänt förhål-
lande rått mellan Kina och Ryssland. Vidare minskar samarbetet med Ryssland riskerna för 
att isoleras internationellt, något som varit en historiskt negativ erfarenhet för Kina i relatio-
nerna med Ryssland. 172 
 
Nedanstående bild visar schematiskt ovanstående samband och synergieffekter (bild 3). 

 
Bild 3: schematisk bild utvisande övergripande relationer mellan Kinas politiska, militära 
och ekonomiska maktbaser samt Kinas omvärldsberoende. De streckade pilarna från den 
ryska rektangeln anger potentiella effekter som är specifika för relationerna mellan Kina och 
Ryssland. 

3.2.2 Ryssland: ekonomisk säkerhet och ökat inflytande 
Ryssland har sedan 1990-talets mitt vänt blickarna österut. Kina är en viktig strategisk partner 
för Ryssland och det är tydligt att den ryska ekonomiska säkerheten (ekonomisk säkerhet är 
en uttalad rysk strategisk målsättning) kräver nya marknader i öst för landets exportproduk-
ter.173 För de ryska strategiska produkterna – krigsmateriel och energiråvaror – finns sådana 
marknader i Kina. Vidare är Rysslands östra delar rika på råvaror, men samtidigt glest befol-
kade. Invandring från Kina i denna landsända är omfattande samt i stora stycken illegal och 
ses därför som ett ekonomiskt och säkerhetspolitiskt problem i Ryssland.174 
 
Samtidigt är de ryska militära resurserna ansträngda och problemfyllda vilket gör samarbete 
över gränserna med Kina nödvändigt för att komma tillrätta med dessa problem. Trots att 
Ryssland i teknisk mening får anses vara militärt överlägset Kina, är man ändå underlägsen 
Kina avseende volymen konventionella stridskrafter.175 Detta kräver att andra maktmedel än 
de militära måste kunna tillgripas för den händelse att en konfliktsituation med Kina skulle 
uppstå; man måste kunna hantera en eskalering med andra medel än med kärnvapenmakt.176 
                                                 
172 Referens: avsnitt 2.1. 
173 Referens: avsnitt 2.1 och 2.3.1. 
174 Referens: avsnitt 2.3.1. 
175 Referens: avsnitt 2.1 och 2.3.2. 
176 Referens: avsnitt 2.3.2 och 2.3.3. 
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Det militärindustriella komplexet påverkar en stor del av det ryska samhället, både ekono-
miskt och relaterat till uppemot 40 % av den ryska befolkningen, som direkt eller indirekt är 
knutna till den militära industrin eller de väpnade styrkorna. Vapenexporten är viktig för 
Ryssland och här är Kina – men också Indien – en strategisk handelspartner. Dessutom skall 
det militärindustriella komplexet förse de egna väpnade styrkorna med materiel i linje med 
den förnyelse av krigsmakten som pågår.177 
 
Ryssland eftersträvar – i likhet med många andra länder – strategisk nationell handlingsfrihet 
och internationellt inflytande, men för Ryssland framstår denna strävan tydligare än hos Kina. 
Detta kan bl.a. knytas till starka revanschistiska krafter inom det ryska samhället.178 Man har 
emellertid även i Ryssland konstaterat att sådan handlingsfrihet och sådant inflytande bäst 
åstadkoms genom ökat internationellt samarbete.179 
 
Sådant internationellt samarbete (vilket bl.a. åskådliggörs av medlemskap i G8-kretsen, öns-
kat medlemskap i WTO m.m.) är en möjlighet att tillvarata ekonomiska och politiska intres-
sen och därmed bädda för den egna ekonomiska utvecklingen. Det internationella samarbetet 
är dock selektivt: Ryssland har fått skarp kritik för sina krig i Tjetjenien och Ryssland har 
aktivt nyttjat energivapnet som internationellt påtryckningsmedel (än så länge endast mot for-
na sovjetrepubliker och Bulgarien).180 Dessutom är den ryska kärnvapenkapaciteten central 
för den ryska krigsmakten som avskräckningsmedel.181 
 
Ett successivt ökat beroende av rysk energi betraktas med anledning av detta med skepsis i 
utlandet. Energivapnet är därför tveeggat: ett alltför ivrigt användande kan minska Rysslands 
trovärdighet som pålitlig leverantör och man riskerar dessutom inställda betalningar för ute-
blivna leveranser, vilket på sikt kan hota den ekonomiska säkerheten. Internationella krav på 
mer effektiv och miljövänlig utvinning av råvaror kan dessutom på sikt påverka rysk konkur-
renskraft i negativ riktning.182 
 
Att etablera nya marknader för sina energiråvaror är därför angeläget för Rysslands ekono-
miska säkerhet. Den ryska staten äger stora delar av de strategiskt viktiga företagen, vilket är 
ett medvetet val för att skydda dessa vitala inkomstkällor från utländskt ägande. Det är vidare 
rimligt att anta att bibehållandet av statliga ägarstrukturer syftar till att kunna använda energi-
vapnet för egna intressen, i synnerhet då utrymmet för nyttjandet av militärmakt minskat.183 
 
Vad avser speciella förhållanden till Kina är det militärstrategiskt viktigt för Ryssland att inte 
behöva avdela resurser för territoriell integritet, något som stabila relationer till Kina minskar 
behovet av. Dessutom utgör Kinas storlek och ekonomiska potential en värdefull språngbräda 
för Ryssland som ett led i att öka det ryska internationella inflytandet.184 
 
Nedanstående bild visar schematiskt ovanstående samband och synergieffekter (bild 4). 

                                                 
177 Referens: avsnitt 2.2.2, 2.3.2 och 2.3.3.  
178 Referens: avsnitt 2.3.1. 
179 Referens: avsnitt 2.1 och 2.3.1. 
180 Referens: avsnitt 2.3.3. 
181 Referens: avsnitt 2.3.2. 
182 Referens: avsnitt 2.3.3. 
183 Referens: avsnitt 2.1, 2.3.2 och 2.3.3. 
184 Referens: avsnitt 2.1 och 2.3.2. 
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Bild 4: schematisk bild utvisande övergripande relationer mellan ryska maktbaser och säker-
hetspolitiska/strategiska intressen. De streckade pilarna från den kinesiska rektangeln anger 
potentiella effekter som är specifika för relationerna mellan Kina och Ryssland. 

3.3 Möjliga motiv och drivkrafter 
Beräkningen av payoff (nyttovärde) är åskådliggjort i den inledande teoribeskrivningen (av-
snitt 1.6.3) men visas här återigen som introduktion och kort repetition. För varje aspekt sätts 
ett teoretiskt nyttovärde (payoff) för Kina respektive Ryssland. Värdena utgår från bild 2 och 
3, där den ovan identifierade nyttan i form av synergieffekter ger en multipel för respektive 
aspekt. 
 
Exempelvis: Kinas utrikeshandel ger inkomster till staten (payoff: 1), men ökad ekonomisk 
tillväxt skänker också legitimitet åt regimen (payoff: 1+1). Dessutom ger den ekonomiska 
tillväxten internationellt utbyte och investeringar, vilket ökar landets moderniseringsgrad och 
konkurrenskraft (payoff: 1+1+1). Lägger man därtill den kinesiska nyttan av den ryska energi- 
och råvaruexporten till Kina, ökar värdet ytterligare ett steg i payoff (1+1+1+1 = 4). 
 
Motsvarande uträkningar och synergieffekter redovisas i tabell 1 (Kina) och 2 (Ryssland) för 
att därefter inarbetas i spelträd (bild 5 och 6). 

3.3.1 Aktörernas strategiska optioner omsatt i spelteori 
I tabell 1 (Kina) och 2 (Ryssland) redovisas de kinesiska och ryska nyttovärdena för de tre 
aspekterna politik, militärstrategi och ekonomi samt för externa aspekter, utifrån identifierade 
och bedömda strategiska syften (se tabelltext). Siffrorna inom parentes anger payoff för re-
spektive faktor, som adderas i underliggande rad (nyttovärde (payoff)). 
 
Vissa nyttovärden återanvänds i flera aspekter: detta motiveras med att de olika maktmedlen 
de facto ger synergieffekter (och därmed ökad payoff) i enlighet med bild 3 och 4 ovan. De 
sammanlagda värdena överförs sedan i spelträd (bild 5 och 6). Tabell 1 och 2 (nedan) utvisar 
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sammanlagd payoff uträknat på partnerskap respektive inte partnerskap för Kina (tabell 1) och 
Ryssland (tabell 2).185 
 
Tabell 1: Kina. 
 
 KINA 

 Partnerskap Inte partnerskap 

Politiskt syfte: Regimens bevarande 

Nyttovärde (payoff): + 3 + 2 

Sammanvägda faktorer: Underbyggs av: 
ekonomisk tillväxt genom utländsk handel och 
avgörande inslag av rysk energi: (+2) samt av 
militär förmåga som svarar för inre stabilitet: 
(+1). 

Underbyggs av: 
ekonomisk tillväxt genom utländsk handel men 
minskad redundans avseende energi: (+1) samt 
av militär förmåga som svarar för inre stabilitet: 
(+1). 

Militärstrategiskt syfte: Militär förmåga 

Nyttovärde (payoff): + 3 – 2 

Sammanvägda faktorer: Rysk vapenteknologi (+1), samövning (+1), 
minskat behov av resurser för territoriell integ-
ritet (+1). 

Ökade resurser för territoriell integritet ianspråk-
tar resurser, samt generellt minskad utveckling 
av militär förmåga: (–2). 

Ekonomiskt syfte: Ekonomisk tillväxt 

Nyttovärde (payoff): + 4 + 3 

Sammanvägda faktorer: Energi och ökat handelsutbyte (+1) stärker 
politiska makten (+1), ökar utvecklingspotenti-
alen (+1) samt underbygger militär förmåga 
(+1). 

Handelsutbyte men minskad redundans avse-
ende energi (+1), stärker politiska makten (+1), 
underbygger dessutom militär förmåga (+1). 

Externa syften (1): Säkerhetspolitisk handlingsfrihet 

Nyttovärde (payoff): + 1 +/– 0 

Sammanvägda faktorer: Ökat beroende av ryska råvaror och energi: (–
1), dock större gemensam politisk tyngd: (+1) 
och minskad risk för att Kina isoleras poli-
tiskt/militärt av Ryssland (+1). 

Minskat beroende av ryska råvaror och energi 
(medför minskad risk för ryska påtryckningar): 
(+1), dock risk för politisk isolering (–1) i kombi-
nation med att Ryssland väljer andra partners (–
1). Dock handlingsfrihet gentemot Ryssland 
(+1). 

Externa syften (2): Global maktbalans (gentemot USA) 

Nyttovärde (payoff): + 2 – 3 

Sammanvägda faktorer: Ökad gemensam potential (+3)186, dock med 
risk för minskat handelsutbyte med USA som 
viktig ekonomisk aktör (–1). 

Minskad gemensam potential, risk för splittring 
(–3). 

 

                                                 
185 Sammanräkningen är inte grundad på någon känslighetsanalys och värdena är inte baserade på någon sanno-
likhetskalkyl för att motparten skulle välja att agera på ett visst sätt. Värdena är därför endast angivna i närme-
värden om 1 eller 2, dock högst 3 i enstaka fall (som adderas till sammanlagt nyttovärde/payoff). 
186 Payoff/nyttovärdet ”3” är satt med anledning av att den globala strategiska balansen bedöms vara av särskilt 
och gemensamt intresse för både Kina och Ryssland i enlighet med avtalet från 2001 (bilaga 1, paragraf 12), 
samt mot bakgrund av Waltz’ grundläggande teori om maktbalans. Man bör också skilja på frågor av gemensamt 
intresse och frågor som båda parter har intresse av – sistnämnda kategori behöver inte utgöra ett likartat intresse. 
Intressen som bedöms kunna hänföras till den första kategorin torde ge ett högre nyttovärde, vilket sannolikt är 
fallet med den globala strategiska balansen. 
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Tabell 2: Ryssland. 
 
 RYSSLAND 

 Partnerskap Inte partnerskap 

Politiskt syfte: Ökat internationellt inflytande 

Nyttovärde (payoff): + 1 +/– 0  

Sammanvägda faktorer: Kina görs beroende av ryska råvaror och rysk 
energi: (+1). Större internationell tyngd ge-
nom att Kina ställer sig bakom Ryssland i 
frågor som är angelägna för Ryssland (+1). 
Dock beroende av samordning med Kina (–
1). 

Minskad politisk tyngd m.a.a. att Kina kan gå sin 
egen väg politiskt och ekonomiskt, ökat konkur-
rensförhållande mellan Kina och Ryssland (–1). 
Dock fortsatt stort omvärldsberoende av ryska 
råvaror och energi (+1) 

Militärstrategiskt syfte: Militär förmåga 

Nyttovärde (payoff): + 3  – 2 

Sammanvägda faktorer: Minskat behov av militär närvaro för territoriell 
integritet vs. Kina (+1), samövning (+1), 
vapenexport ökar indirekt den ryska militära 
förmågan (+1). 

Ökade resurser för territoriell integritet ianspråk-
tar resurser: (–1). Risk för minskad vapenexport 
till Kina (–1). 

Ekonomiskt syfte: Ekonomisk säkerhet 

Nyttovärde (payoff): + 4 – 1 

Sammanvägda faktorer: Kina görs till marknad för ryska råvaror och 
energi (+1), ökad redundans genom ökade 
marknadsandelar för ryska exportprodukter 
samt ökade intäkter för finansiering av militär 
samt utveckling (+2), ökade ryska andelar på 
den kinesiska marknaden gentemot USA 
(+1). 

Ökade ekonomiska risker p.g.a. minskad re-
dundans (–1), minskat utrymme för investering-
ar och finansiering p.g.a. minskade intäkter (–
1). Ändå finns utrymme att exportera till Kina 
och andra länder på marknadsmässiga villkor 
(+1) 

Externa syften (1): Säkerhetspolitisk handlingsfrihet 

Nyttovärde (payoff): + 1 – 1 

Sammanvägda faktorer: Kina görs i viktiga stycken beroende av Ryss-
land (+1). Spridda ekonomiska risker genom 
flera exportmarknader (+1). 

Minskad politisk gemensam tyngd (–1). Kina 
kan välja att närma sig andra internationella 
partners (–1). Högre grad av självständighet då 
man inte behöver samordna med Kina (+1) 

Externa syften (2): Global maktbalans (gentemot USA) 

Nyttovärde (payoff): + 4 – 4 

Sammanvägda faktorer: Ökad gemensam potential (+3). Minskad risk 
för att Kina vänder sig mot annan partner 
(USA) (+1). 

Minskad gemensam potential, risk för splittring 
(–3), samt risk för att Kina vänder sig mot USA 
på bekostnad av Ryssland (-1). 

 
Resultatet av sammanställningen i tabell 1 och 2 förs in i två spelträd (bild 5 och 6, nedan). 
Symbolerna: □ anger beslutstillfälle/-punkt och: ○ anger icke påverkbara utfall. 
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Bild 5: spelträd utvisande payoff för politiska, militärstrategiska och ekonomiska aspekter av 
kinesiskt respektive ryskt ingående i partnerskap samt motsvarande payoff vid alternativet att 
inte ingå partnerskap. 

 
Bild 6: spelträd utvisande payoff vid partnerskap respektive inte partnerskap avseende exter-
na faktorer (säkerhetspolitisk handlingsfrihet och global balans). 
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3.4 Resultat, slutsatser och diskussion 

3.4.1 Generella observationer 
Vid en summering av payoff från spelträden i bild 5 och 6 framkommer följande resultat: 
 

 Kina Ryssland 

Partnerskap 13 13 

Inte partnerskap +/– 0 – 8 

 
Av ovanstående sammanställning framstår det som att Kina och Ryssland befinner sig i stra-
tegisk balans som en följd av partnerskapet (total payoff: + 13 för båda länderna vid partner-
skap). Både Kina och Ryssland förbättrar sina sammanlagda nyttovärden genom partnerska-
pet, vilket också är väntat med hänsyn till faktiska omständigheter, d.v.s. att partnerskapet 
mellan Kina och Ryssland är ett faktum. Dock är nyttovärdet av ett icke-partnerskap avsevärt 
mer negativt för Ryssland jämfört med Kina (total payoff: – 8 respektive +/– 0). 
 
Med endast denna kunskap skulle den enkla slutsatsen kunna vara att Ryssland är mer angelä-
get än Kina att ingå partnerskap, vilket ter sig överraskande mot bakgrund av att Kina enligt 
uppgift sägs ha tagit initiativet till partnerskapet (se avsnitt 2.1). Med hänsyn till det kan man 
dra slutsatsen att det möjligen kan finnas andra kinesiska intressen i bakgrunden (alternativt 
att någon aspekt av partnerskapet värderats felaktigt som gett konsekvenser för payoff: en 
diskussion om sådana felkällor utvecklas under avsnitt 3.5 Reliabilitet och validitet). 
 
Det finns alltså tecken som tyder på att Kina och Ryssland har valt att ingå partnerskap bara 
därför att icke-partnerskap utgör ett sämre alternativ, d.v.s. negativa incitament. Sådana slut-
satser är riskabla, bl.a. mot bakgrund av att vissa källor indikerar att Kina skulle vara initiativ-
tagare till föreliggande partnerskap, vilket skulle strida mot de negativa ryska nyttovärdena av 
icke-partnerskap. För att kunna dra fortsatta relevanta slutsatser av resultatet krävs en ned-
brytning av nyttovärdena. Om man isolerar de politiska, militära och ekonomiska aspekterna 
(bild 5) från de externa faktorerna (bild 6) framkommer följande resultat: 
 

 Pol, mil & ek aspekter  Externa aspekter  

 Kina Ryssland  Kina Ryssland  

Partnerskap + 10 + 8  + 3 + 5 Partnerskap 

Inte partnerskap + 3 – 3  – 3 – 5 Inte partnerskap 

 
Bilden blir med denna nedbrytning mer komplett: här framstår de externa aspekterna av part-
nerskapet som ett tydligt gemensamt intresse. Detta då både Kina och Ryssland i ungefär lika 
stor utsträckning tjänar på partnerskapet (Kinas payoff: + 3 respektive – 3, Rysslands payoff: 
+ 5 respektive – 5), även om värdena för Ryssland är högre. Denna tydliga slutsats kan dras 
även med hänsyn tagen till en viss felmarginal, detta då både Kina och Ryssland går från tyd-
ligt negativa värden till tydligt positiva värden som ett resultat av partnerskap. Vikten av stra-
tegisk, global balans framstår då som ett tydligt och gemensamt intresse. Men också ur en 
militär dimension finns ett gemensamt intresse, där både Kina och Ryssland går från tydligt 
negativa nyttovärden till positiva (från payoff: – 2 vid icke-partnerskap till payoff: + 3 vid 
partnerskap för båda länderna). 
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Vad avser de sammanlagda politiska, militära och ekonomiska aspekterna verkar Kina (pa-
yoff: + 10 respektive + 3) inte ha lika mycket att tjäna på partnerskap som Ryssland (payoff: 
+ 8 respektive – 3), vilket ligger i linje med den föregående diskussionen om de ryska och 
kinesiska motiven. Det skall dock betonas att Kina i likhet med Ryssland tydligt vinner på ett 
partnerskap. 
 
För Rysslands del förefaller det dock mer angeläget att genom partnerskapet kompensera de 
negativa incitamenten och asymmetrier i främst ekonomiskt hänseende, medan Kina genom 
partnerskapet förstärker redan positiva incitament (d.v.s. utöka sin ekonomiska bas och ytter-
ligare förstärka regimens makt). Detta bekräftar den vikt man i Ryssland lägger vid ekono-
misk säkerhet, och den kinesiska principen att sprida risker mot flera aktörer. 
 
Den vidare diskussionen kommer att föras utifrån olika de redan definierade aspekterna av 
partnerskapet, vilken inleds med politiska, militära och ekonomiska aspekter, följt av de ex-
terna aspekterna. 

3.4.2 Politiska, militära och ekonomiska aspekter 
Kina har ur ett (inrikes)politiskt perspektiv mer att tjäna på partnerskap än Ryssland: militärt 
och ekonomiskt är nyttovärdena (payoff) lika för Kina och Ryssland som ett resultat av part-
nerskapet, medan Kinas politiska vinster enligt bild 5 är större än för Ryssland (payoff: +3 
respektive +1). Detta kan härledas till att den kinesiska regimens legitimitet i större utsträck-
ning än dess ryska motsvarighet är beroende av ekonomisk tillväxt och välstånd. Slutsatsen 
blir att den kinesiska regimen ser partnerskapet som en viktig källa för sin legitimitet, vilket 
då till stor del skulle förklara de kinesiska motiven till samarbetet med Ryssland. 
 
Det förefaller samtidigt – och något paradoxalt – som att Kinas ekonomiska beroendeställning 
gentemot Ryssland inte är avgörande för Kina, trots Rysslands rika tillgångar på energi och 
råvaror i kombination med Kinas generella omvärldsberoende för sin tekniska och ekonomis-
ka utveckling. Kinas handelsutbyte med USA och andra länder är större – och kanske viktiga-
re – än handelsutbytet med Ryssland, och det ger återverkningar i sammanvägningen av pa-
yoff i ekonomiskt hänseende (payoff: + 4 vid partnerskap respektive + 3 vid icke-partnerskap 
för Kina). Kinas medvetna riskspridning mot flera ekonomiska aktörer och ekonomier kan av 
detta att döma ha gett en viss grad av önskad och ökad handlingsfrihet. 
 
Man kan dessutom dra slutsatsen att Ryssland, trots sin ekonomiska potential avseende råva-
ru- och energitillgångar, verkar vara mindre ekonomiskt integrerat med omvärlden än Kina, 
något som kan göra Ryssland mer ekonomiskt sårbart än Kina. Som tidigare nämnts (se av-
snitt 2.2.3 och 2.3.3) kan dock både Kina och Ryssland riskera att förlora konkurrenskraft i 
framtiden med anledning av successivt ökande produktions- och utvecklingskostnader. 
 
Skillnaden i payoff avseende politiska, ekonomiska och militära aspekter för den händelse 
man skulle välja att inte ingå partnerskap kan främst härledas till de ekonomiska syftena med 
partnerskapet. Här är skillnaden mellan Kina och Ryssland störst (payoff: + 3 respektive – 1), 
men skillnaden kan delvis också relateras till skillnaden avseende de politiska vinsterna (pa-
yoff: + 2 respektive +/– 0). För både Kina och Ryssland förefaller det dock militärt angeläget 
att ingå partnerskap: båda länderna tenderar till att i lika hög utsträckning tjäna på att närma 
sig varandra ur militär aspekt (payoff: – 2 för både Kina och Ryssland vid icke-partnerskap). 
Detta har en delvis extern aspekt, vilken kommer att diskuteras i följande avsnitt. 
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3.4.3 Externa aspekter 
Som framgått av diskussionen under avsnitt 3.4.1 framstår Kinas och Rysslands motiv som 
mer koherenta avseende de externa aspekterna, i synnerhet gällande den globala strategiska 
balansen. Här föreligger inte den grad av asymmetri mellan ländernas payoff som är fallet 
avseende främst de politiska och ekonomiska aspekterna av partnerskapet mellan länderna. 
 
Vad avser den strategiska handlingsfriheten är nyttan av partnerskapet närmast att beteckna 
som ett inbördes positionerande mellan Kina och Ryssland. Inget av länderna är villiga att 
göra avkall på sin egen suveränitet (vilket också uttrycks i avtalet från 2001, se t.ex. paragra-
ferna 1 och 3), samtidigt som ingen av parterna verkar vara intresserade av att den andra par-
ten närmar sig en annan aktör som konkurrerar inom egna domäner. Nyttovärdena i bild 6 kan 
alltså relateras till partnerskapets möjligheter att beskära motpartens externa handlingsfrihet, 
trots att avtalet från 2001 (bilaga 1) implicit anger motsatsen. 
 
Man bör dock notera avtalets paragraf 8 (bilaga 1) som stipulerar att ingen av parterna får 
ingå allianser eller vidta åtgärder som inkräktar på den andra partens suveränitet, säkerhet 
eller territoriella integritet. Ekonomiska intressen är inte angivna explicit i detta sammanhang, 
vilket sannolikt är ett medvetet val som torde syfta till att behålla den (ekonomiska) hand-
lingsfriheten för båda parterna. Troligtvis ligger denna stadgade ekonomiska handlingsfrihet 
mest i Kinas intresse att bevara om man återkopplar till de ekonomiska motiven för Kina (bild 
5). 

3.5 Reliabilitet och validitet 
Vad avser reliabiliteten187, d.v.s. i vilken utsträckning den valda metoden förmår uppfylla 
uppsatsens syfte och frågeställningar, kan konstateras att styrkan i den spelteoretiska analysen 
ligger i möjligheterna att strukturera komplex information och att därigenom kunna dra rele-
vanta slutsatser. Svagheten i metoden ligger främst i det grundläggande antagandet för spelte-
oretisk analys, d.v.s. att aktörerna antas göra rationella val samt att alla aspekter av de kine-
sisk-ryska relationerna inte täckts in (t.ex. inslaget av gemensamma eller divergerande strate-
giska kulturer eller relationerna till tredje part). 
 
Beträffande teorier om internationella relationer skulle alternativa teorier till Waltz’ teser om 
maktbalans möjligen ha gett andra resultat. Ett exempel på sådan alternativ teoribildning är 
teorin om världssamhällemodellen som uttalar att det internationella systemet inte är stats-
centrerat, utan istället hålls samman och interagerar genom över- och mellanstatliga strukturer 
samt icke-statliga aktörer i form av internationella organisationer, multinationella företag, 
etniska gränsöverskridande grupper m.m.188 Med utgångspunkt från en sådan teoribildning 
hade kanske nyttovärdena för Kina och Ryssland i den spelteoretiska analysen tett sig annor-
lunda. Detta genom att Kina och Ryssland som statliga aktörer enligt teorin skulle befinna sig 
under starkt inflytande av över- och mellanstatliga strukturer, multinationella företag m.fl., 
och dessa aktörers intressen. 
 

                                                 
187 Reliabilitet avser ”inom beteendevetenskaperna mått på ett tests precision. Reliabiliteten beskriver alltså hur 
väl testet mäter det som det mäter.” Se NE: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=292172 (tillgänglig 
2008-03-05). 
188 Se bl.a. Hettne: Internationella relationer (1992), s. 25 ff. samt Andrén: Säkerhetspolitik. Analyser och till-
lämpningar (2002), s. 9 och 15 ff. 
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Vad avser validiteten189, d.v.s. resultatets beroende av korrekta beräkningar och faktaunder-
lag, finns omständigheter kring källmaterialet, kopplat till okända eller icke förståeliga fakto-
rer, som kan ge utrymme för viss restriktivitet i tolkningen av resultatet. Dessa omständighe-
ter är bl.a. relaterade till förekomsten av okända drivkrafter (och därtill hörande sekretess) 
som inte fullt ut kunnat utläsas eller bekräftats av källmaterialet. En koppling finns här till 
spelteorins grundläggande antagande om att beslut fattas på rationella grunder. 
 
Den spelteoretiska analysen har utgått från externa, politiska, militärstrategiska och ekono-
miska faktorer, vilket i sig utgör ett ställningstagande rörande vad som kan antas vara Kinas 
och Rysslands viktigaste intresseområden. Dock har analysen i övrigt inte föregåtts av någon 
ytterligare känslighetsanalys, d.v.s. i vilken grad parterna (Kina och Ryssland) värderar och 
prioriterar sina intresseområdens inre delar. Inte heller har någon sannolikhetskalkyl gjorts i 
bedömningen av hur troligt det är att den ena eller andra parten skulle välja att agera under 
olika förutsättningar. 
 
Detta medför att de parametrar (faktorer) och inbördes relationer som ingått i beräkningen av 
nyttovärdena i den spelteoretiska analysen endast varit föremål för en grov uppskattning – 
värdena riskerar alltså att bli inexakta. En parametervariation skulle vidare kunna ha gett 
andra resultat som i sin tur påverkat slutsatserna. Dock har båda parterna i möjligaste mån 
värderats enligt samma premisser vilket kan minska förekomsten av eventuella och troliga fel, 
under förutsättning att felen slår åt samma håll för båda parter. 
 
En annan felkälla som påverkar validiteten är att endast aktörerna Kina och Ryssland varit 
föremål för analys. Relationer till tredje part – förutom USA – kan i likhet med ovanstående 
begränsningar ha gett andra nyttovärden och resultat. 

3.6 Kina och Ryssland – vänner eller fiender? 
Uppsatsens syfte är att identifiera möjliga kinesiska och ryska säkerhetspolitiska intressen och 
motiv som ligger bakom det kinesisk-ryska partnerskapet, vilket definieras av fördraget (avta-
let) som undertecknades 2001 (Treaty of Good-Neighborliness and Friendly Cooperation 
Between the People's Republic of China and the Russian Federation (bilaga 1)). För detta 
ändamål har en spelteoretisk analysmodell valts, som i sig visat sig vara fullt tillfredsställan-
de, men vars begränsningar och möjligheter direkt kan kopplas till källmaterialets kvalitet och 
i vilken grad känslighets- och sannolikhetsberäkningar är gjorda. 
 
De huvudsakliga motiven för Kinas och Rysslands partnerskap kan delas in i tre kategorier. 
 
Den första kategorin hänförs till gemensamma intressen, d.v.s. där både Kina och Ryssland 
har samma intresse av att ingå ett partnerskap. Här framträder tydligt den externa dimensio-
nen av partnerskapet, där den globala maktbalansen (visavi USA) är central. Dessutom finns i 
Asien geografiska områden där både Kina och Ryssland är angelägna om stabilitet och säker-
het, bl.a. relaterade till säker energidistribution och terrorismbekämpning. 
 
I vissa av dessa regioner utövar dock USA ett konkurrerande inflytande (som ökat markant 
efter attentaten mot USA den 11 september 2001, d.v.s. efter det att Kina och Ryssland ingått 

                                                 
189 Validitet avser ”den utsträckning i vilken ett mätinstrument mäter det som man avser att mäta. Validitet kan 
betecknas som frånvaro av systematiska mätfel, medan reliabilitet innebär frånvaro av slumpmässiga sådana.” Se 
NE: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_sect_id=338295 (tillgänglig 2008-03-05). 
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sitt avtal), vilket gör att maktbalansen mot USA under senare år också har en regional dimen-
sion för Kina och Ryssland. I den externa dimensionen finns alltså viktiga och gemensamma 
motiv för både Kina och Ryssland att ingå partnerskap. 
 
Den andra kategorin hänförs till gemensamma intresseområden, där Kina och Ryssland inte 
nödvändigtvis behöver ha gemensamma intressen men ändå är beroende av att samarbeta. 
Sådana intressen kännetecknas alltså främst av ömsesidiga beroendeförhållanden: generellt 
kan sägas att länderna Kina och Ryssland har kompletterande egenskaper. 
 
Kina är ett land med stor befolkning samt industriell och ekonomisk potential, men med stora 
utvecklingsbehov. Kina är i stor utsträckning beroende av energiråvaror, utländska invester-
ingar, utländsk teknik och import av krigsmateriel. Ryssland är glest befolkat, men jämfört 
med Kina mer utvecklat som industrination och är i besittning av stora naturtillgångar samt 
vapenteknologi som man är i behov av att avyttra för sin ekonomiska säkerhet. Detta beror 
delvis på successivt ökade kostnader för utvinningen av dessa, men dessa tillgångar är också 
ett medel för ökat inflytande och påverkan. Utöver detta har båda länderna har ett intresse av 
att inte spänningar mellan länderna återuppstår, något som ett fördjupat samarbete kan stävja. 
 
Den tredje kategorin utgörs av divergerande intressen: sådana motiv grundas i att varken 
Kina eller Ryssland önskar att den andra parten i alltför stor utsträckning lierar sig med en 
tredje part och därmed skulle ges möjlighet att isolera den andre. Genom att knyta sig till var-
andra minskar man alltså risken för att någon av parterna positionerar sig på ett sätt som kan 
konkurrera med eller hota den andre. Med partnerskapet minskar parterna alltså riskerna för 
internationell isolering (politiskt, ekonomiskt etc.) och partnerskapet kan som ett led i denna 
strävan ses som ett uttryck för ömsesidig s.k. finlandisering190 även om parterna i detta fall får 
betraktas som relativt jämstarka (eller åtminstone jämstora). 
 
Ett exempel på hur detta tar sig uttryck är att värdet av handeln mellan Kina och USA vida 
överstiger värdet av handeln mellan Kina och Ryssland, vilket talar för att Kinas relationer till 
USA kan vara lika viktiga som relationerna till Ryssland. Kina eftersträvar generellt att sprida 
på de ekonomiska riskerna genom att bygga upp handelsutbyten med ett flertal länder, där 
USA är den främsta handelspartnern. Även om fördragstexten från 2001 uttrycker att relatio-
nerna till tredje land (här: USA) inte skall påverkas så ligger det inte i Rysslands intresse att 
USA:s marknadsandelar på den kinesiska marknaden ökar ytterligare, då detta minskar Ryss-
lands ekonomiska vinster i Kina. Det är därmed ett ryskt intresse att minska amerikanska 
marknadsandelar i Kina. 
 
På motsvarande sätt önskar inte heller Kina att Ryssland vänder sig västerut och gör sig mind-
re beroende av Kina, något som skulle öka Kinas utsatthet gentemot Ryssland. Historiskt har 
dock Kina negativa erfarenheter av att i alltför hög utsträckning göra sig beroende av Ryss-
land (Sovjetunionen). Detta understryker återigen Kinas intresse av att sprida sina risker och 
på så sätt skapa sig strategisk och ekonomisk handlingsfrihet, något som inte ligger i Ryss-
lands intresse, bl.a. med hänsyn till den ständiga och historiska konkurrensen om inflytande 
och makt mellan Kina och Ryssland. Resultatet kan ses som en säkerhetspolitisk och ekono-
misk balansakt där Kinas och Rysslands divergerande intressen tillvaratas och kan kontrolle-

                                                 
190 Finlandisering: ”…benämning på en liten stats anpassningspolitik gentemot en större, syftande på Finlands 
strävan att bibehålla goda relationer med Sovjetunionen genom att i görligaste mån tillgodose sovjetiska säker-
hetsintressen.” NE: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=169824 (tillgänglig 2008-03-12). 
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ras genom fördjupat samarbete och partnerskap. Vi är därmed tillbaka till inledningens citat 
av Abraham Lincoln: ”The best way to destroy an enemy is to make him a friend”. 
 
Efter en granskning av motiven bakom partnerskapet skulle Kina och Ryssland kunna betrak-
tas som varandras vänner – detta är en nödvändighet för de båda länderna. Det är emellertid 
en vänskap med förbehåll och positionerande där en risk för separation alltid finns i fonden, i 
synnerhet om man ser till de historiska erfarenheterna. Det kan efter denna analys inte beläg-
gas att Kina och Ryssland tillsammans skulle utgöra ett hot mot någon annan internationell 
aktör – dock är de potentiella framtida konfliktorsakerna mer komplexa och har i stor ut-
sträckning ekonomiska förtecken, åtminstone om man utgår från Kina och Ryssland. 

4. Avslutning 

4.1 Personliga reflektioner 
En inledande reflektion rör spelteorins användbarhet som analysverktyg. Med spelteori kan 
styrkor och svagheter i koalitioner, allianser etc. identifieras, och kan allmänt användas för att 
kartlägga beroendeförhållanden mellan olika aktörer i insatsområden m.m. Spelteori kan där-
för vara en möjlig metod för utarbetande av aktörsbeskrivningar, främst vid strategisk och 
militärstrategisk planläggning. 
 
Här finns sannolikt en stor utvecklingspotential och det är med viss förvåning jag konstaterar 
att tillämpad spelteori (enligt min uppfattning) inte fått större praktiskt genomslag i militär-
strategiska och närliggande sammanhang. Spelteori har visserligen använts som förklarings-
modell för det kalla krigets terrorbalans, men i en nutida och mer komplex säkerhetspolitisk 
miljö är den sannolikt också användbar, och kanske än mer relevant. 
 
Vad avser de kinesisk-ryska relationerna kan jag konstatera att det är lätt att falla in i ett kon-
spiratoriskt tankesätt vid granskningen av främmande länder och deras intressen, i synnerhet 
som historietyngd svensk vid studiet av Ryssland. Ur ett akademiskt perspektiv är en sådan 
attityd förstås riskabel och bidrar sannolikt inte till den grad av objektivitet som skall prägla 
vetenskapliga alster. Å andra sidan kan man påstå att misstänksamhet är ett villkor för över-
levnad i en hård säkerhetspolitisk kontext, vilket varit en implicit utgångspunkt för denna 
uppsats. För denna uppsats har strävan varit att iaktta en så objektiv hållning som möjligt, 
men utan att försumma kraven på ett kritiskt förhållningssätt. 
 
Den säkerhetspolitiska kontexten har under de senare decennierna mer och mer kommit att 
präglas av ömsesidiga beroenden och av samarbeten, sannolikt till stor del som en följd av 
den s.k. globaliseringen (eller vilken etikett man nu kan applicera på denna företeelse). Kinas 
och Rysslands nuvarande relationer och – om uttrycket tillåts – positiva utveckling kan ses 
som resultatet av denna globaliseringstrend, som därmed skulle kunna betraktas som en stabi-
liserande och fredsfrämjande faktor. Men globaliseringen kan likväl ses som konfliktdrivande, 
beroende på vilka värden som står på spel och hur utsatt eller hotat ett land upplever sig vara. 
 
Globaliseringen har medfört att länder generellt blivit mer beroende av varandra och andra 
icke-statliga aktörer, vilket samtidigt gör dem sårbara. Länder med traditionellt starka resurser 
och en stark internationell position har sannolikt och i någon mån blivit mer konkurrensutsatta 
som en följd av globaliseringen, men samma länder har på samma gång fått nya maktpolitiska 
instrument till sitt förfogande. (Rysslands användning av energivapnet är ett konkret exempel 
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på detta.) En sådan trend – i den utsträckning den är giltig – kan förstås tolkas utifrån olika 
perspektiv och därmed ge olika resultat. Att globaliseringen ger positiva effekter i vissa avse-
enden torde vara oomtvistat, men den skapar också möjligheter för starka aktörer att med en 
utökad palett av verktyg med längre räckvidd påverka andra länder för egna syften. 
 
Inom ramen för det som brukar kallas ”nya krig” har den brittiske generalen Sir Rupert Smith 
karaktäriserat dessa som ”War amongst the people”191. Efter att ha studerat Kinas och Ryss-
lands historia, beroenden, ekonomiska styrkor och svagheter samt militärstrategiska förhål-
landen vill jag dock påstå att konfliktorsaker – föga förvånande – i stor utsträckning kan 
kopplas till ekonomiska intressen och beroenden, men att dessa faktorer också är konflikt-
dämpande. 
 
En relevant etikettering av framtida krig i en globaliserad kontext skulle därför kunna vara 
”War amongst the money”, utan att man för den skull återgår till den industrialiserade krigfö-
ringens era med allt vad den innebär av rustningsindustri, massarméer o.s.v. Nej, ett ”War 
amongst the money” skulle begreppsligt kunna innefatta såväl människor och befolkning, in-
formations- och cyberarenan samt militära styrkeförhållanden och politiska aspekter, men 
främst: ett utrerat och möjligen cyniskt synsätt på krigets egentliga drivkrafter och incitament 
i form av ett ständigt utökat ekonomisk välstånd, dock (och som alltid) på bekostnad av någon 
annan. 

4.2 Förslag till framtida forskning 
En företeelse, och som direkt kan relateras till Kina och Ryssland, är den möjliga förekomsten 
av strategisk kultur192. Under arbetet med denna uppsats har idén fötts att om möjligt under-
söka om och i vilken utsträckning Kina och Ryssland har någon gemensam strategisk kultur, 
och vad som i sådana fall skulle känneteckna densamma. 
 
Vidare är de kinesisk-ryska relationerna till Indien intressanta att studera. Indien är ett land 
vars säkerhetspolitiska intressen och ekonomiska utvecklingspotential är jämförbara med Ki-
nas och Rysslands, inte minst kvantitativt och i viss mån geostrategiskt. Som tidigare nämnts 
utgör Brasilien, Ryssland, Indien och Kina ett särskilt fokus i den globala ekonomiska kontex-
ten (som till och med gett de fyra potentiella ekonomiska giganterna en egen samlande akro-
nym, BRIC). BRIC-ländernas samlade påverkan på den globala strategiska balansen och till-
hörande konsekvenser är ett annat närliggande och aktuellt forskningsområde. 
 
Slutligen skulle utveckling av spelteoretiska verktyg för aktörsbedömningar på militärstrate-
gisk och/eller operativ nivå vara ett intressant forskningsområde. Möjligen finns sådana verk-
tyg redan tillgängliga, och i sådana fall skulle en anpassning kunna göras för att inrymmas i 
existerande nationella bedömande- eller planeringsmodeller. 
 
 

                                                 
191 Smith: The Utility of Force, s. 3-4 och 278 ff. 
192 Försvarsmakten: Militärstrategisk doktrin, s. 66.  
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Treaty of Good-Neighborliness and Friendly Cooperation Between the Peo-

ple's Republic of China and the Russian Federation1 
 

2001/07/24 
 

中俄睦邻友好合作条约 
 

Договор о Добрососедстве Дружбе и Сотрудничестве Между Российской Федерацией и 
Китайской Народной Республикой 

 
 
On July l6, 2001, President Jiang Zemin of the People's Republic of China and President Vladimir Putin of the 
Russian Federation signed the ‘Treaty of Good-Neighborliness and Friendly Cooperation Between the People's 
Republic of China and the Russian Federation’ in Moscow. Full text of the Treaty is as follows: 

Treaty of Good-Neighborliness and Friendly Cooperation between the People's Republic of China and the Rus-
sian Federation 

The People's Republic of China and the Russian Federation (hereafter known as the ‘contracting parties’), 

In view of the historical tradition of good-neighborliness and friendship between the people of China and Russia, 

Hold that the Sino-Russian Joint Declarations and Statements signed and adopted by the heads of states of the 
two countries from 1992 to 2000 which are of great significance to the development of bilateral relations, 

Firmly believe that to consolidate the friendly and good neighborly ties and mutual cooperation in all fields be-
tween the two countries is in conformity with the fundamental interests of the peoples of the two countries and 
conducive to the maintenance of peace, security and stability in Asia and the world, 

Reiterate the obligations committed by each party in accordance with the Charter of the United Nations and other 
international treaties of which it is a signatory, 

With the hope of promoting and establishing a just and fair new world order based on universally recognized 
principles and norms of international laws, 

Endeavor to enhance relations between the two countries to a completely new level, Determined to develop the 
friendship between the people of the two countries from generation to generation,  

Have reached agreement as follows:  

Article. 1  
In accordance with universally recognized principles and norms of international laws and on the basis of the Five 
Principles of mutual respect of state sovereignty and territorial integrity, mutual non-aggression, mutual non-
interference in each other's internal affairs, equality and mutual benefit and peaceful co-existence, the contracting 
parties shall develops the strategic cooperative partnership of good-neighborliness, friendship and cooperation 
and equality and trust between the two countries from a long-term view and in a comprehensive manner.  

                                                 
1 Källa: Kinesiska utrikesministeriets hemsida (http://www.fmprc.gov.cn/eng/wjdt/2649/t15771.htm (tillgänglig 
2007-08-10)). 
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Article 2  
In handling their mutual relations, the contracting parties will neither resort to the use of force; or the threat of 
force nor take economic and other means to bring pressure to bear against the other. The contracting parties will 
only solve their differences through peaceful means by adhering to the provisions of the "United Nations Charter" 
and the principles and norms of universally recognized international laws. 

The contracting parties reaffirm their commitment that they will not be the first to use nuclear weapons against 
each other nor target strategic nuclear missiles against each other.  

Article 3  
The contracting parties respect each other's choice for the course of political, economic, social and cultural devel-
opment in line with their nation's actual conditions so as to ensure a long-term and stable development of rela-
tions between the two countries.  

Article 4  
The Chinese side supports the Russian side in its policies on the issue of defending the national unity and territo-
rial integrity of the Russian Federation. 

The Russian side supports the Chinese side in its policies on the issue of defending the national unity and territo-
rial integrity of the People's Republic of China.  

Article 5  
The Russian side reaffirms that the principled stand on the Taiwan issue as expounded in the political documents 
signed and adopted by the heads of states of the two countries from 1992 to 2000 remain unchanged. The Rus-
sian side acknowledges that there is only one China in the world, that the People's Republic of China is the sole 
legal government representing the whole of China and that Taiwan is an inalienable part of China. The Russian 
side opposes any form of Taiwan's independence.  

Article 6  
The contracting parties point out with satisfaction that each has no territorial claim on the other and both are re-
solved to make active efforts in building the border between the two countries into one where ever-lasting peace 
and friendship prevail. The contracting parties will adhere to the principles of non-encroachment upon territories 
and national boundaries as stipulated in international laws and strictly observe the national boundary between the 
two countries. 

The contracting parties shall continue to hold talks on the pending boundary alignment of the sectors which China 
and Russia have not yet arrived at an agreement through consultations. Prior to the settlement of these issues, 
the two sides will maintain the status quo in such boundary sectors.  

Article 7  
In accordance with the current agreements, the contracting parties shall adopt measures to increase trust be-
tween their militaries and reduce military forces in the border areas. The contracting parties shall expand and 
deepen confidence building measures in the military field so as to consolidate each other’s security and 
strengthen regional and international stability. 

The contracting parties shall make efforts to ensure its own national security in accordance with the principle of 
maintaining reasonable and adequate weapons and armed forces. 

The military and military technology cooperation of the contracting parties carried out in accordance with the rele-
vant agreements are not directed at third countries. 
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Article 8  
The contracting parties shall not enter into any alliance or be a party to any bloc nor shall they embark on any 
such action, including the conclusion of such treaty with a third country which compromises the sovereignty, secu-
rity and territorial integrity of the other contracting party. Neither side of the contracting parties shall allow its terri-
tory to be used by a third country to jeopardize the national sovereignty, security and territorial integrity of the 
other contracting party. 

Neither side of the contracting parties shall allow the setting up of organizations or gangs on its own soil which 
shall impair the sovereignty, security and territorial integrity of the other contrasting party and their activities 
should be prohibited.  

Article 9  
When a situation arises in which one of the contracting parties deems that peace is being threatened and under-
mined or its security interests are involved or when it is confronted with the threat of aggression, the contracting 
parties shall immediately hold contacts and consultations in order to eliminate such threats.  

Article 10  
The contracting parties shall employ and perfect the mechanism for regular meetings at all levels, above all the 
summit and high-level meetings, to conduct periodic exchanges of views and co-ordinate their stand on bilateral 
ties and on important and urgent international issues of common concern so as to reinforce the strategic coopera-
tive partnership of equality and trust.  

Article 11  
The contracting parties stand for the strict observation of universally acknowledged principles and norms of inter-
national laws and oppose any action of resorting to the use of force to bring pressure to bear on others or interfer-
ing in the internal affairs of a sovereign state under all sorts of pretexts and both are ready to make positive efforts 
to strengthen peace, stability, development and cooperation throughout the world.  

The contracting parties are against any action which may constitute a threat to international stability, security and 
peace and will conduct mutual co-ordination with regard to the prevention of international conflicts and bringing 
about their political settlement.  

Article 12  
The contracting parties shall work together for the maintenance of global strategic balance and stability and make 
great efforts in promoting the observation of the basic agreements relevant to the safeguard and maintenance of 
strategic stability. 

The contracting parties shall actively promote the process of nuclear disarmament and the reduction of chemical 
weapons, promote and strengthen the regimes on the prohibition of biological weapons and take measures to 
prevent the proliferation of weapons of mass destruction, their means of delivery and their related technology.  

Article 13  
The contracting parties shall strengthen their cooperation in the United Nations and its Security Council as well as 
other United Nations Special Agencies. The contracting parties shall work to reinforce the central role of the 
United Nations as the most authoritative and most universal world organization composed of sovereign states in 
handling international affairs, particularly in the realm of peace and development and guarantee the major re-
sponsibility of the UN Security Council in the area of maintaining international peace and security.  

Article l4  
The contracting parties shall energetically promote the consolidation of stability of the surrounding areas of the 
two countries, create an atmosphere of mutual understanding, trust and cooperation, and promote efforts aimed 
at setting up a multi-lateral co-ordination mechanism which complies with the actual situation of the above-
mentioned areas on issues of security and cooperation.  
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Article 15  
In accordance with the two countries' inter-governmental agreements concerned and other documents relating to 
the handling of creditor's rights and liabilities, each side of the contracting parties recognizes the lawful right of 
ownership of the assets and other properties which belong to the other side and which are located within the 
territory of the other contracting party.  

Article l6  
On the basis of mutual benefit, the contracting parties shall conduct cooperation in such areas as economy and 
trade, military know-how, science and technology, energy resources, transport, nuclear energy, finance, aero-
space and aviation, information technology and other areas of common interest. They shall promote economic 
and trade cooperation in border areas and local regions between the two countries and create necessary and 
favorable conditions in this regard in accordance with the laws of each country. 

The contracting parties shall energetically enhance and develop exchanges and cooperation in culture, education, 
health, information, tourism, sports and legal matters. 

In accordance with their national laws and international treaties of which they are a party, the contracting parties 
shall protect and maintain intellectual property rights, including copyright and other relevant rights.  

Article I7  
The contracting parties shall conduct cooperation in world financial institutions, economic organizations and fo-
rums, and in line with the rules and regulations of the above-mentioned institutions, organizations and forums, 
make efforts to promote the participation of a contracting party in the above-mentioned institutions of which the 
other contracting party is already a member (or member state).  

Article l8  
The contracting parties shall cooperate in promoting the realization of human rights and fundamental freedom in 
accordance with the international obligations each is committed and the national laws of each country. 

In line with the international obligations each of the contracting parties is committed and the laws and regulations 
of each country, the contracting party shall take effective measures to guarantee the legal rights and interests of 
legal persons and natural persons of the other contracting party who reside within its territory, and provide the 
necessary legal assistance over civil and criminal matters.  

The departments concerned of the contracting parties, in accordance with relevant laws, shall conduct investiga-
tion and seek a solution to the problems and disputes arising from the process of carrying out cooperation and 
business activities by the legal persons and natural persons within the territory of the other side of the contracting 
parties.  

Article 19  
The contracting parties shall carry out cooperation in the protection and improvement of the environment, preven-
tion of cross-border pollution, the fair and rational use of water resources along the border areas and the use of 
biological resources in the northern Pacific and boundary river areas; make joint efforts in protecting rare floras, 
faunas and the natural ecosystem, and conduct cooperation in preventing the outbreak of major accidents arising 
from natural disasters or due to technical reasons and eliminating their after--effects.  

Article 20  
The contracting parties, in accordance with the laws of each country and the international obligation each has 
committed, shall actively cooperate in cracking down terrorists, splittists and extremists, and in taking strong 
measures against criminal activities of organized crimes, illegal trafficking of drugs, psychotropic substances and 
weapons. The contracting parties shall conduct cooperation to crack down on illegal immigration, including the 
crack down on illegal transportation of natural persons via its territory.  
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Article 21  
The contracting parties attach great importance to the exchanges and cooperation between the central (federal) 
legislative organs and law enforcement agencies of the two countries.  

The contracting parties shall promote with great efforts the exchanges and cooperation between the judicial or-
gans of the two countries.  

Article 22  
This Treaty neither affects the rights and obligations of the contracting parties in other international treaties of 
which they are a party to it, nor is it directed against any third country.  

Article 23  
To implement the present Treaty, the contracting parties shall actively promote the signing of accords in specific 
realms which are of interests to both sides.  

Article 24  
This Treaty needs to be ratified and shall come into force from the date of the exchange of instruments of ratifica-
tion. The exchange of instruments of ratification shall take place in Beijing.  

Article 25  
 
The term of validity of the present treaty is twenty years. If neither side of the contracting parties notify the other in 
writing of its desire to terminate the treaty one year before the treaty expires, the treaty shall automatically be 
extended for another five years and shall thereafter be continued in force in accordance with this provision.  
 
Done in Moscow on July 16, 2001 in two copies, each in the Chinese and Russian languages, both texts being 
equally authentic.  
 
Representative of the People’s Republic of China Representative of the Russian Federation  
 
Jiang Zemin    Vladimir Putin 
 
 


