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Kina – Ett hot mot USA? 

Sammanfattning 

Kina, ett expansivt land i centrala Asien, har genomgått stora förändringar sedan Andra 
världskriget. Har den förändringen skapat en uppfattning i USA att Kina kan ses som ett hot? 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den officiella hotbilden av Kina skildrats i USA 
under åren 1991-2006. Detta med fokus på att se på vilka förändringar som eventuellt skett 
under den perioden. Problemformuleringen lyder: Vilka likheter och olikheter kan 
identifieras genom att jämföra hur den officiella hotbilden av Kina har skildrats under de 
tre olika presidentadministrationerna åren 1991-2006. Resultatet visar en relativ samsyn 
under hela den täckta perioden. Endast vid ett fåtal tillfällen uttrycks en uppfattad hotbild. Det 
som är det genomgående temat i officiella uttalanden under perioden är behovet av samarbete. 
Ett samarbete som leder till öppenhet och samverkan inom alla sektorer. En öppenhet som i sin 
tur bidrar till att skapa stabilitet och även till att USA inte uppfattar Kina som ett hot. 
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China – A threat against USA? 
 
Abstract 
 
China, a country in Asia, that have gone through great expansion and change since the end of 
WW2. Has that change created a picture in USA of China as a threat against USA? The purpose 
of this thesis is to examine how official statements have mentioned the China threat from 1991-
2006. Focusing on changes, if any, during that period. To answer the question: What is similar 
and what differ about the pictured threat from China, during the three different 
presidencies, 1991-2006.  
The examination shows a relative coherent picture during the whole period. Just in some 
occasion there is an imagined threat from China. Most of the time, in the official statements, the 
need for co-operation is highlighted. Co-operation leading to transparency that will help to 
create stability and also creates an environment helping USA not to think of China as a threat. 
 
 
Key words: China, USA, Threat, Securitization, Cooperation, Transparency, Stability 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

At the start of the twenty-first century, China and the United States teetered on the 
brink of a new Cold War. In early 2001 such an outcome seemed nearly inevitable as 
the two countries found themselves locked in a bitter dispute about the collision of an 
American reconnaissance aircraft and a Chinese fighter jet that left the Chinese pilot 
dead and the U.S. crew in Chinese custody.1 
 

Citatet är hämtat från Avery Goldsteins introduktion till sin bok Rising to the 
Challenge: China’s Grand Strategy and International Security. Är det så att 
det fortfarande finns spänningar motsvarande detta i dagens USA? Det är en 
fråga som undersöks i denna uppsats. En intressant fråga att studera med tanke 
på den kraftiga expansion som Kina genomgår, en expansion som kan komma 
att påverka hela världsekonomin och kanske på sikt även maktbalansen i 
världen.  
 
En värld där alla lever i samförstånd och där inga konflikter finns är en utopi 
och som begreppet innebär är det orealistiskt att tänka sig en sådan värld. Vi 
har stater som på ett eller annat sätt försöker utöva sin makt över andra för att 
på så sätt få sin vilja igenom. Ibland leder dessa försök till konflikter och i 
värsta fall väpnade konflikter. Olika stater kan ha olika intressen i samma 
region, vilket kan leda till spänningar mellan dessa stater och i sin tur olika sätt 
att försöka lösa dessa, om det är möjligt. 
 
Kina har under många år funnits med som en spelare på den strategiska kartan 
och på det viset påverkat USA i sin utrikes och säkerhetspolitik. En situation 
som har aktualiserats än mer på senare tid. Det beror till stor del på Kinas 
utveckling inom bland annat den ekonomiska sektorn, men även inom de 
övriga sektorerna. Det finns många faktorer som är intressanta, inte minst den 
om den framtida oljeproduktionen som bland annat har beskrivits i en tidigare 
uppsats av Carsten Persson.2 Fokuseringen i den här uppsatsen förhåller sig till 
hur den officiella synen från USA på Kina har sett ut sedan början på 1990-
talet fram till 2006. Till det läggs eventuella större förändringar i den synen 
under perioden på hur USA ser på Kina som ett hot.  

 
Mycket finns att läsa om Kinas kraftiga utveckling de senaste åren. En 
utveckling som påbörjades för snart 30 år sedan.3 Hur USA uttrycker sig i sitt 

                                                
1 Goldstein Avery, Rising to the Challenge: China’s Grand Strategy and International 
Security, Stanford University Press, Stanford California, (2005), sid 1 
2 Persson Carsten, Den geopolitiska konkurrensen om oljan, FHS 19 100:2035, (2005) 
3 Zoellick Robert B, Wither China: From Membership to Responsibility?, U.S. Department of 
State, September 21, 2005 http://www.state.gov/s/d/rem/53682.htm 
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förhållande till Kina sett i ett hotperspektiv är en intressant frågeställning. Är 
det så att USA officiellt ger uttryck för att de känner ett hot från Kina?  
En mängd olika saker kan leda till att stater känner sig hotade. Till exempel 
kan det röra sig om kamp om naturresurser som olja, vatten, naturrikedomar. 
Vidare kan förekomst av massförstörelsevapen i ett land, eller länder som ”ger” 
möjlighet för terrorister att gömma sig vara ytterligare orsaker. 
Det är därför intressant att se på var USA officiellt står i frågan om Kina som 
ett hot.   
 
 

1.2 Syfte/frågeställning 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den officiella hotbilden av Kina 
skildrats i USA under åren 1991-2006. Detta med fokus på vilka förändringar 
som eventuellt skett under den perioden. 
 
Syftet skall uppnås genom att uppsatsen kommer att försöka svara på följande 
problemformulering: 
 
Vilka likheter och olikheter kan identifieras genom att jämföra hur den 
officiella hotbilden av Kina har skildrats under de tre olika president-
administrationerna åren 1991-2006. 
 
De eventuella skillnader som skildras i den officiella hotbilden mellan de olika 
presidentadministrationerna, kommer i slutet av uppsatsen diskuteras kort med 
fokus på eventuella orsaker. 
 
 

1.3 Avgränsningar 
 
Uppsatsen begränsas till att se på hur det har sett ut sedan början på 90-talet 
fram till den senaste utgivna National Security Strategy som publicerades i 
mars 2006. Anledningen till detta är att perioden inleds med det kalla krigets 
slut. Den säkerhetspolitiska situationen för USA förändrades markant i 
samband med kalla krigets slut och det är därför en naturlig tidpunkt som start 
för den tidsperiod som undersöks. Att välja en tidsperiod som täcker tre 
presidentadministrationer innebär ett bredare underlag för att kunna avgöra om 
det har skett förändringar över tiden. 
 
Uppsatsen begränsas till att se det från ett officiellt amerikanskt perspektiv. 
Vad som är officiellt kan diskuteras, men i denna uppsats avses uttalanden från 
Presidenter, Utrikesministrar, och deras ställföreträdare som det officiella 
USA.  
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1.4 Teori 
Teorikapitlet syftar till att hjälpa till att förklara hur hot och säkerhetsbegrepp 
används i uppsatsen. Hot och säkerhet idag består inte bara av militärt hot. Ett 
annat syfte som kapitlet har är att hjälpa till med att identifiera indikatorer som 
nyttjas i analysen av underlaget för att identifiera hur USA skildrar 
uppfattningen av ett hot från Kina. 
 
Det talas mycket om ett så kallat vidgat säkerhetsbegrepp, ett begrepp som 
återfinns i boken Security – A New Framework For Analysis, av Buzan, Wæver 
och de Wilde.4 De lägger i boken fram ett möjligt analysverktyg för analys av 
internationella relationer och för dessutom en diskussion och argumenterar för 
nödvändigheten för ett vidgat säkerhetsbegrepp. 
 
För att definiera vad säkerhet är i internationella relationer förhåller sig Buzan 
et al till den traditionella definitionen om att säkerhet handlar om överlevnad. 
Det handlar om när någonting utgör ett existentiellt hot mot objektet i fråga och 
vilka åtgärder som måste vidtas. Här utökar dock Buzan et al definitionen 
genom att titta på vad det är som menas med existentiellt hot och visar på att 
det är olika beroende på i vilken sektor man förhåller sig till. Ett existentiellt 
hot är inte av samma art i de olika sektorerna och det behöver inte mötas med 
samma typ av respons. Men det är när något presenteras som ett existentiellt 
hot för ett referensobjekt som man kan tala om säkerhet i detta sammanhang.5  
 

[…] when a securitizing actor uses a rhetoric of existential threat and thereby takes an 
issue out of what under those conditions is ”normal politics,” we have a case of 
securitization.6 

 
Buzan et al menar på att man inte skall titta på om hotet är reellt, rent objektivt 
sett, utan mer fokusera på vem det är som för fram det, varför de gör det och 
vilken effekt det har. Vad som ses som ett hot är väldigt individuellt och 
subjektivt. När någon eller några presenterar ett hot och gör politik av det 
kallas det för ”securitization”, eller som det även benämns i denna uppsats, 
säkerhetisering. Den som för fram det kallas för en ”securitizing actor”. Men 
bara för att ett hot förs fram och diskuteras, innebär det inte att den med 
automatik är säkerhetiserad. Det krävs dessutom att det är, som exempel i 
denna uppsats, accepterat av bland annat befolkningen i USA. 7   
 
Till skillnad mot att, som Buzan et al väljer att kalla det, i den klassiska 
säkerhetsteorin (CSCT)8 bara nyttja sig av den militära och politiska sektorn, 
tar de här även med ekonomiska, samhälleliga och miljömässiga sektorer. 
Buzan et al menar på att säkerhetsbegreppet måste omfatta mer än bara de 
tidigare nämnda sektorerna. Utöver den militära och politiska sektorn bör även 
den ekonomiska-, societala-, och miljösektorn tas i beaktande. Fram till det 

                                                
4 Buzan Barry, Wæver Ole, de Wilde Jaap, Security, A New Framework For Analysis, Lynne 
Rienner Publishers Inc, London, (1998) 
5 ibid, s.21 
6 ibid, s.24 
7 ibid, s.24f 
8 Classical Security Complex Theory 
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kalla krigets slut har det existentiella hotet varit så baserat på militärmakt i den 
mening att militärmakten har blivit mer eller mindre institutionaliserad. I 
dagens situation, efter kalla kriget och med en globalisering, menar Buzan et al 
att man måste vidga säkerhetsbegreppet till att omfatta alla fem sektorerna då 
det är alldeles för snävt att bara titta på det militära hotet. 
Buzan et al poängterar att de fem sektorerna inte bör ses var för sig och att de 
ofta hör ihop med varandra och även går i varandra. En analys bör därför ta 
utgångspunkt i säkerhetisering som ett fenomen, vilka som är säkerhetiserande 
aktörer samt vilket mönster som utvecklar sig.9 
 
En svensk författare som skrivit mycket om begreppet hot och säkerhetisering 
är Johan Eriksson, docent i statsvetenskap.10 Eriksson skriver i boken 
Hotbildernas politik11, om den förändrade säkerhetspolitiken efter kalla kriget 
och de nya hotbilder som trätt fram. Han lägger även fram en definition på vad 
som kan definieras som hot. I boken Kampen om hotbilden – Rutin och drama i 
svensk säkerhetspolitik12, förhåller sig Eriksson även där till begreppet hot, 
samt även om varför hotbilder hamnar på den säkerhetspolitiska dagordningen. 
 
Eriksson skriver om att när man hanterar hot och hotbilder samt lägger in dessa 
i sitt sammanhang kallas det allmänt för säkerhetisering.13 Det kan till exempel 
innebära att man hanterar dessa hot i och även lägger fram dessa hotbilder i 
olika policydokument och tal. Att verka på det sättet via säkerhetisering 
innebär inte att man måste göra något åt problemet. En risk i säkerhetisering är 
att hotet man behandlar kan få negativa spridningar och på så vis öka rädslan 
bland dem som blir föremål för budskapet. 
 
Som det beskrivs i syftet kommer denna uppsats se på hur den officiella 
hotbilden av Kina skildrats i USA under åren 1991- 2006. För att kunna göra 
det måste begreppet hot fastställas. Hot är som Johan Eriksson skriver, en 
normativ handling.14 Uppfattningen om vad som är ett hot är med andra ord 
beroende av hur man värderar olika saker. Det innebär att bara för att en part 
uppfattar en sak som ett hot så behöver inte någon annan göra det. 
Uppfattningen om vad som är ett hot är även grundat på olika erfarenheter. 
Samtidigt måste det betonas att identifiering av hot kräver en tolkning och 
värdering av situationen.15 Det gäller, i detta fall, både tolkningen av empirin 
och värderingen som görs av mig. Det är med andra ord en tolkning och en 
uppfattning av de uttryck och uttalanden från USA som ligger till grund. Det 
som man uppfattar som farligt och som är mer eller mindre överhängande om 
man inte vidtar några åtgärder blir till ett hot. Att tala om hot ger en direkt eller 

                                                
9 Buzan Barry, Wæver Ole, de Wilde Jaap, Security, A New Framework For Analysis, s. 169 
10 CV för Johan Eriksson återfinns vid: http://www.ui.se/default.aspx?doc_id=1306 (2007-05-
06) 
11 Eriksson Johan (red), Hotbildernas politik, Utrikespolitiska Institutet, Stockholm, (2001) 
12 Eriksson Johan, Kampen om hotbilden, Rutin och drama I svensk säkerhetspolitik, Santérus 
Förlag Stockholm, (2004) 
13 Eriksson Johan (red), Hotbildernas politik, sid.2f 
14 ibid, sid.2 
15 Eriksson Johan, Kampen om hotbilden, Rutin och drama I svensk säkerhetspolitik, sid. 18 
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indirekt antydan om vad som är hotat, antingen det är diffust eller konkret. Det 
kan både vara centrala värden som rena objekt man talar om. 
 
Två begrepp som är mycket närbesläktade med hot och som används i lite olika 
sammanhang är risk och sårbarhet. Risk används oftare när man talar om 
sannolikheten för om ett hot skall förverkligas och sårbarhet oftast när man 
talar om vad som är hotat.16 Uppsatsen förhåller sig till begreppet hot då det 
begreppet är mer synonymt med hur denna uppsats är uppbyggd och med 
uppsatsens syfte. 
 
Uppsatsen tar avstamp i den hotdefinition som beskrivits ovan och den 
förhåller sig till den ovan beskrivna säkerhetiseringen. 
  
 

1.5 Metod 
 
Uppsatsen behandlar den av USA skildrade hotbilden av Kina, det är med ett 
officiellt amerikanskt perspektiv som uppsatsen förhåller sig.  
 
För att kunna se om det finns några förändringar i den officiella amerikanska 
synen på Kina görs jämförelser mellan vad som sägs under den bevakade 
tidsperioden, det vill säga en form av komparativ metod. Är det så att den 
officiella synen är konstant under perioden, eller finns det förändringar? 
Metoden är kvalitativ textanalys, en metod som går ut på att efter noggrann 
läsning ta fram det som är relevant för studien och den kontext den ingår i.17 
Kvalitativ textanalys är valt då materialet som ligger till grund bäst lämpar sig 
till den metoden. Genom att kritiskt granska underlaget kommer uppsatsen att 
identifiera likheter och skillnader under de tre presidentadministrationernas syn 
på Kina som ett hot. En möjlig svaghet med kvalitativ textanalys jämfört med 
kvantitativ textanalys är det kan innebära en större grad av subjektivitet. Valet 
av underlag, som också görs subjektivt, har stor påverkan på resultatet av 
undersökningen.  
 
Det är främst så kallade linjetal som avhandlats och inte tal som är direkt 
kopplade mot speciella händelser som inträffar under perioden. Anledningen 
till det är att uppsatsen avser att undersöka hur den amerikanska synen på Kina 
som ett hot uttrycks under en längre tidsperiod. De tal av presidenten som 
används utöver dessa kompletterar då det inte funnits något som motsvarar de 
nyss nämnda talen. Exempel på ett återkommande tema är då USA avser att 
förlänga Kinas status som MFN. 
 
Problemet angrips genom att, dels läsa den officiella ståndpunkten som fås 
fram i de med jämna rum utgivna National Security Strategy, dels med 

                                                
16 ibid ,sid. 25f. 
17 Esiasson Peter, Gilljam Mikael, Oscarsson Henrik, Wängnerud Lena, Metodpraktikan, 
Konsten att studera samhälle, individ och marknad, andra upplagan, Norstedt Juridik AB, 
(2004), Stockholm, sid.233 
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ytterligare ett flertal uttalanden av presidenten. Som komplement nyttjas 
uttalanden från så kallade ”policymakers” inom den amerikanska 
administrationen på statsnivå. De som inryms i begreppet policymakers i den 
här uppsatsen är utrikes- och vice utrikesministrar i den amerikanska 
presidentadministrationen. 
 
Vid genomläsning av det empiriska underlaget används indikatorer som hjälp 
för att identifiera det av USA eventuellt uppfattade hotet. Indikatorerna 
härstammar från den beskrivning av vad som är ett hot och som återgetts 
tidigare i uppsatsen. De avsnitt i talen som motsvarar de valda indikatorerna är 
de som tas med i analysen om hur USA uppfattar Kina som ett hot. 
Indikatorerna är sedan till hjälp för att svara på frågeställningen. 
 
Indikatorerna är: 

• Uttalanden och uttryck från USA som tyder på att USA känner sig 
hotad om USA inte vidtar några åtgärder mot dessa hot. Exempel på det 
kan vara: Our relationship with China will in large measure help to 
determine whether the 21st century is one of security, peace, and 
prosperity for the American people 

• Uttalanden eller krav riktade mot Kina som följd av ett kinesiskt 
agerande eller uttalande. Exempel på det kan vara: United States would 
“do whatever it takes” to defend Taiwan from a Chinese attack 

• Försök till säkerhetisering från USA rörande Kina. Exempel på det kan 
vara: China easily can effect the stability of the Asian-Pacific region 
and, therefore, affect the entire world’s peace and prosperity 

 
 

1.6 Definitioner och centrala begrepp 
 
Då Kina nämns är det synonymt med Folkrepubliken Kina om inte något annat 
speciellt påpekas. 
 
Taiwan, som även går under namnet Republic of China, (ROC), kommer i 
denna uppsats att gå under namnet Taiwan om inget annat speciellt påpekas. 
 
Den amerikanska synen i denna uppsats betraktas vara synonymt med 
uttalanden från Presidenter, utrikesministrar och vice utrikesministrar.  
 
Most Favored Nation, (MFN).18 Enligt Wold Trade Organization (WTO) 
överenskommelserna skall alla behandlas lika. Inget land skall ha någon favör 
framför någon annan. MFN innebär att varje medlem skall behandla andra 
medlemmar likvärdigt, som den ”mest favoriserade handelspartner”. Om något 
land ger ett land fördelar skall dessa fördelar gälla även resterande medlemmar 
inom WTO. 
 
 
                                                
18 www.wto.org/English/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm (2006-10-22) 
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1.7 Material och källkritik 
Underlaget till denna uppsats är uppbyggt på officiella uttalanden från perioden 
1991-2006. Det ger en bild på hur den officiella synen på ett hot från Kina 
uppfattas, samt om den växlar något under tiden. Som en röd tråd ligger de 
med jämna mellanrum utgivna, The National Security Strategy, NSS19 som bas 
i empirin. Fokus ligger på hur Kinas roll belyses i dessa. Detta för att NSS 
visar på hur USA officiellt ser på sin utrikes och säkerhetspolitik gentemot 
bland annat Kina. Därutöver nyttjas även uttalanden från bland andra USA:s 
presidenter, utrikesministrar och vice utrikesministrar, för att se om det finns 
några diversioner mellan de olika aktörerna samt hur synen på Kina har 
förändrats under den undersökta tiden. De två sistnämnda aktörerna går även 
under begreppet policymakers i denna uppsats. 
 
Det empiriska underlaget som rör de tre olika presidenternas uttalanden är 
främst från de tillfällen som den sittande presidenten har haft som agenda att 
förlänga statusen för Kina som Most Favored Nation, (MFN). Orsaken till det 
urvalet är att det är återkommande tal under perioden. Dessutom omnämns där 
USA:s syn på Kina i stort samt på Kinas agerande. Dessa sistnämnda tal är 
återkommande under hela den avhandlade perioden och de är heller inte 
grundade på någon speciell händelse, utan mer att likna med så kallade linjetal.  
Det är väsentligt i denna uppsats då synen på Kina som ett hot undersöks under 
en längre tidsperiod och inte genom nedslag vid speciella händelser som i sig 
kan påverka hur USA beskriver Kina som ett hot. Självklart kommer olika 
händelser att påverka synen, men det blir på ett mer översiktligt sätt och under 
en hel period. De tal av presidenten som används utöver dessa kompletterar då 
det inte funnits något som motsvarar de nyss nämnda talen. 
 
Denna empiri ger en tillräckligt bred bild för att analysera hur synen på Kina 
som ett hot mot USA har uttalats på officiell nivå under den avsedda perioden. 
 
De tre olika empiriska underlagen kan sägas tillhöra tre olika perspektiv i den 
amerikanska administrationen. NSS är den som med stora och grova 
penseldrag ger uttryck, på ett mycket diplomatiskt vis, för hur den amerikanska 
utrikes och säkerhetspolitiken är tänkt att se ut några år framåt i tiden. 
Presidentens uttalanden ger en något mer kortsiktig syn men är fortfarande i 
grova drag och mycket diplomatiskt. Den sista av dessa tre nämnda 
perspektiven, utrikesministeriet, är mer av policyuttalanden. Dessa rör sig kring 
hur USA agerar, dels mot enskilda händelser, men också mer direkt för att gå 
mot de riktlinjer som lagts fram från de två tidigare nämnda. 
 
Den empiri som ligger till grund för uppsatsen är till allra största delen 
primärkällor hämtat från officiella amerikanska Internetsidor, eller sidor som 
hänvisas från dessa. Det gör att källkritiken gällande äkthet och närhet är 
mycket trovärdig och att de uppfyller kriterierna för det. 
Materialet som ligger till grund för teori delen är böcker skrivna av Buzan, 
Wæver och de Wilde, samt Johan Eriksson.  
 
                                                
19 Återfinns på Vita Husets hemsida, www.whitehouse.gov 
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Som hjälp till bakgrundsbeskrivning har även annat officiellt underlag från 
Internet, nyttjats. Internet har till största delen nyttjats för att söka relevant 
underlag. Vid några få tillfällen har The free Encyclopedia Wikipedia nyttjats.20 
Dess legitimitet och saklighet är diskutabel, men den är ständigt uppdaterad 
och granskad av en mängd användare, och anses därför hålla med anledning av 
detta en mycket hög klass och äkthet.21 Den är dessutom en bra källa för vidare 
sökning inom ämnet då det finns gott om länkar som går till ursprungskällor 
och annat källmaterial. 
 
En detalj som behöver belysas är den databas där många av de dokument som 
utgör denna uppsats empiri är hämtade. För att återfinna dessa dokument är det 
en viss procedur som måste gås igenom. Troligen kommer inte de länkar som 
finns i fotnoterna i denna uppsats att fungera. Det beror på att dokumenten 
finns i en databas och att den unika adressen genereras på nytt för varje ny 
sökning.  
 
För att finna de eftersökta dokumenten måste följande procedur följas: 
På Internet-adressen www.gpoaccess.gov/multidb.html22 finns en ruta med ett 
flertal val. Där får man välja vilken period som avses. Till exempel Public 
Papers of the Presidents 1993 (Jan-Dec) Vols. I & II – William J. Clinton. Då 
detta val är gjort, fylls sökrutan i med vad som eftersöks. Den sökningen visar 
vilka dokument som finns med det som eftersöks. En något invecklad procedur 
som dock ändå måste följas. I denna uppsats kommer de länkadresser som 
genererades vid sökningen efter empirin att stå, vilket innebär att ovan 
beskrivna procedur måste genomföras om läsaren vill läsa vidare i den 
undersökta empirin. Detta beklagas av författaren. Samtliga underlag finns 
dock utskrivna och förvaras hos författaren. 
 
Som ett komplement till denna uppsats kunde till exempel även den Årliga 
rapporten till Presidenten och Kongressen23 nyttjats. Anledningen till att den 
inte är med i materialet är att den ges ut av  försvarsministeriet. En del av den 
amerikanska administrationen som inte representeras av det officiella USA 
som det är definierat i denna uppsats. 

                                                
20 http://www.wikipedia.org/ (2007-05-06) 
21 Gratis nätlexikon får bra betyg, Svenska Dagbladet, 2006-03-30, 
http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_12245366.asp (2007-05-06) 
22 Information om GPO Access från hemsidan: GPO Access is a service of the U.S. 
Government Printing Office that provides free electronic access to a wealth of important 
information products produced by the Federal Government. The information provided on this 
site is the official, published version […] 
23 Annual Reports to the President and Congress,  Department of Defense, 
www.dod.mil/execsec/adr_intro.html, (2007-06-07) 
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1.8 Tidigare forskning 
 
Det finns ett antal olika undersökningar och böcker som studerat relationen 
mellan USA och Kina. Exempel på några studier är: 
 
Ph.D Harry Harding med boken A Fragile Relationship: The United States and 
China since 197224. Den ger en beskrivning av förhållandet mellan USA och 
Kina under 1970- och 80-talet.  
 
Frank J. Macchiarola och Robert B. Oxnam med boken The China Challenge, 
American Policies in East Asia.25 Den studerar Kinas roll i en föränderlig värld 
och visar på de kritiska frågorna som kommer att bli väsentliga för USA 
framöver. 
 
Goldstein Avery, Rising to the Challenge: China’s Grand Strategy and 
International Security. 26 Den behandlar Kinas så kallade Grand Strategy och 
vilka implikationer den kan komma att ha på internationell fred och säkerhet. 
Boken behandlar även hur ett prominent Kina och ett dominant USA kan klara 
av att hantera sina olikheter. 
 
 

1.9 Disposition 
 
Efter detta inledande kapitel med ett beskrivet ramverk för uppsatsen, kommer 
kapitel 2. Relationen mellan USA och Kina börjar inte efter kalla kriget. Det 
finns en lång historia länderna emellan, och för att skapa en kontext ges här en 
kort historisk bakgrund. 
 
Kapitel 3 tittar på hur USA uppfattar Kina som ett hot under perioden 1991-
2006. Det görs genom dela upp det i en generell del, samt 5 specifika delar; 
ekonomi, massförstörelsevapen, militärt, regional stabilitet/Taiwan samt 
demokrati/mänskliga rättigheter. Detta för att på ett överskådligt sätt kunna 
överblicka perioden ur fler perspektiv. I respektive del kommer sedan en 
återspegling av den officiella synen på hur USA har sett på Kina som ett hot 
under perioden.   
 
För att se på om USA:s syn på Kina som ett hot har förändrats över hela 
perioden kommer det i kap 4 att sammanställas likheter och skillnader och 
jämföra dessa. Därefter kommer skillnaderna i den officiella hotbilden mellan 
de olika presidentadministrationerna diskuteras. 
                                                
24 Harding Harry, A Fragile Relationship: The United States and China since 1972, The 
Brookings Institution, Washington, (1992) 
25 Frank J. Macchiarola och Robert B. Oxnam  The China Challenge: American Policies in 
East Asia, Fourth edition, The Academy of Political Science in conjunction with The Asia 
Society, New York, (1991) 
26 Goldstein Avery, Rising to the Challenge: China’s Grand Strategy and International 
Security, Stanford University Press, Stanford California, (2005) 
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Kapitel 5 sammanfattar uppsatsen med de viktigaste slutsatserna. Där finns 
även några tankar kring fortsatt forskning. 
 
Kapitel 6 rundar av uppsatsen med några egna reflektioner kring utfallet av 
undersökningen. Detta följs av käll- och litteraturförteckning. 
 
 

2 Bakgrund 
 
När man talar om relationen mellan USA och Kina är det mycket svårt att inte 
Taiwan kommer på tal förr eller senare. Taiwan ligger väldigt strategiskt 
placerad i Stilla havet strax öster om Kina. I och med den geografiska 
placeringen existerar det för många parter viktiga Taiwan sundet. Ett sund som 
bland annat patrulleras av amerikanska fartyg. 
 
Taiwan blev första gången en del av Kina på 1600-talet, men kom sen att 
tillhöra Japan från 1895 efter ett militärt nederlag av Kina under 
Quingdynastin. Detta kom att vara fram till efter andra världskriget.  Taiwan 
går också under namnet Republiken Kina, men är som stat erkänd av väldigt få 
(ett 20-tal) stater.27  
USA:s intressen i Taiwan, eller som det kallades Republic of China, (ROC), 
går tillbaka till efter 2:a Världskriget och USA:s allians med Nationalist 
Chinese government of Chiang Kai-shek.28 De av Mao Zedong ledda styrkorna 
drev 1949 Chiang Kai-shek och hans anhängare ut ur det kinesiska fastlandet 
till Taiwan. Efter detta förklarade Mao Zedong att de hade segrat och 
etablerade People’s Republic of China, (PRC). Chiang Kai-shek erkände aldrig 
detta och vidhöll att ROC var legitim regering över hela Kina, och att de i 
sinom tid skulle komma tillbaka och ta makten igen. Detta stödde sedan USA 
de följande 30 åren med hjälp av militärt skydd och ekonomiskt bistånd.  
Under 1950- och 60 talet, använde USA Taiwan som en framskjuten bas i 
kampen mot kommunismen i Asien. 
 
En svängning i den linjen kommer under president Nixon, där man såg Beijing 
som mer en motståndare till Sovjet än en motståndare att ta i beaktning när det 
gäller frågan om Taiwan-sundet. I en gemensam kommuniké 1 januari, 1979 
erkänner USA PRC-regeringen som den enda legitima regeringen i Kina. Där 
kan man även läsa följande: 
 

 The Government of the United States of America acknowledges the Chinese position 
that there is but one China and Taiwan is part of China.

 29
 

 
                                                
27 http://sv.wikipedia.org/wik/Taiwan (2006-04-20) 
28 Dumbaugh, Kerry B, Congressional Research Service Brief for Congress, Taiwan: Recent 
Developments and U.S Choises, sid. 1 http://fpc.state.gov/documents/organization/62683.pdf 
29 Joint Communique of the United States of America and the People's Republic of China, 
January 1, 1979, http://usinfo.state.gov/eap/Archive_Index/joint_communique_1979.html 
(2006-10-24) 
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I april 1979 antogs Taiwan Relations Act30 (TRA) mellan USA och ROC i 
Taiwan. Genom den försäkrar USA bland annat Taiwan säkerhet:  
 

to consider any effort to determine the future of Taiwan by other than peaceful means, 
including boycotts or embargoes, a threat to the peace and security of the Western 
Pacific area and of grave concern to the United States31  
 

Den påtalar vikten av att stödja Taiwan med krigsmateriel av defensiv karaktär 
samt att USA måste fortsätta att ha en kapacitet som medger att kunna möta hot 
som kan komma att äventyra säkerheten, ekonomin eller sociala systemet för 
befolkningen på Taiwan. 
 
Tiden från 1990 och framåt innehåller många stora och omvälvande händelser. 
Det kalla kriget hade nått sitt slut med många nya utmaningar. Det var inte 
längre en kamp mellan öst och väst som stod i fokus.  
Kina hade påbörjat en process i landet som kom att rendera bland annat ett 
tydligare fokus på den ekonomiska expansionen och skiljandet av politiken 
från ekonomin i jämförelse med den tidigare kommunistiska andan. 
Även USA ändrade sin syn på hur man skulle ta sig an en nu mer expansiv stat 
i Asien, nämligen Kina. Den containmentstrategi32 som USA tidigare använt, 
främst mot Sovjetunionen, konstaterades vara kontraproduktiv dessa nya tider.  
 
I USA har det under den täckta tidsperioden varit tre olika presidenter, George 
H. W. Bush (-1993), William J. Clinton (1993-2001) och nu senast George W. 
Bush (2001-). De tre representerar två olika politiska sidor, republikanerna (2 x 
Bush), och demokraterna (Clinton) Detta är mer ett konstaterande än en ansats 
till att försöka fastställa varför det kan finnas förändringar i synen på Kina som 
ett hot.  
 
Kapitlen använder de utgivna National Security Strategy, (NSS), som en bas i 
analysen. Dessa ger en grund i hur USA på ett övergripande sätt ser på bland 
annat Kina och Taiwan. Ett antal kompletterande uttalanden med en officiell 
syn från USA bygger på den grunden för att skapa en bild av den relationen. 
 
USA har producerat NSS sedan lång tid tillbaka. På wikipedia33 kan man läsa 
följande om NSS:  
 

The National Security Strategy of the United States (NSS) is a “comprehensive report” 
to Congress laying out the broad strategic vision of the President of the United States, 
the legal foundation of which is spelled out in the Goldwater-Nichols Act. The 
document is purposely general in content and its implementation relies on elaborating 
guidance provided in supporting documents.  
 

Och på Global Security34 kan man läsa följande om vad NSS är: 

                                                
30 Taiwan Relations Act, Public Law 96-8 96th 
Congress,http://usinfo.state.gov/eap/Archive_Index/Taiwan_Relations_Act.html (2006-10-24) 
31 TRA section: 2(4) 
32 http://www.state.gov/r/pa/ho/time/cwr/17601.htm (2007-05-06) 
33 http://en.wikipedia.org/wiki/National_security_strategy (2006-10-22) 
34 http://www.globalsecurity.org/military/library/policy/national/nss-intro.htm (2006-10-26) 
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The National Security Strategy Report is a Congressionaly mandated document that should be a 
comprehensive statement articulating the worldwide interests, goals, and objectives of the 
United States that are vital to its security. 
 

NSS är med andra ord en väldigt bred officiell skrivning och som indikerar för 
hur USA bland annat ser på hur de olika maktmedlen är tänkta att nyttjas. Det 
går att utläsa tendenser om hur USA ser på Kina och även i vissa fall även 
Taiwan. Det är en skrift som inte ger en klar och koncis bild av USA:s 
ställningsstagande alla gånger, men är ändå en väldigt viktig del av USA:s 
utrikes och säkerhetspolitik. Den kan sägas representera den högsta i tre nivåer 
av empiriunderlag till den här uppsatsen. En nivå som har som mycket grovt 
och väl genomtänkt presenterar den tänkta strategin under en längre period 
framöver. Genom att gå igenom det underlaget och ta fram de partier som berör 
frågorna som tillhör den här uppsatsen, framkommer en officiell bild av hur 
USA ser på hotbilden från Kina.  
 
Som ett komplement till NSS finns även uttalanden av de olika presidenterna 
som har beröring till synen på Kina. Dessa uttalanden är något mer aktuella till 
olika händelser och utvecklingar som skett under de åre som behandlas i 
uppsatsen. De uttalandena är dessutom något mer klarspråkiga än vad som är 
fallet i NSS. men är trots det på en väldigt generell nivå trots att de i vissa fall 
även kommer som en reaktion på specifika händelser. 
 
För att bättre tydliggöra eventuella svängningar på hur USA ser på Kina som 
ett hot, finns det i underlaget till uppsatsen, även med ett antal uttalanden av de 
olika administrationernas Kinaansvariga. Det vill säga i det här fallet några av 
de olika presidentadministrationernas utrikesministrar och i även vice 
utrikesministrar. 
De personerna är mer så kallade ”policymakers” och är mer rättframma i sina 
uttalanden samtidigt som de även är mycket närmare i tiden till eventuella 
inträffade händelser. 
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3 Den officiella synen i USA på Kina som ett hot 
 
Kapitlet är även indelat i några underkapitel, som direkt förhåller sig till de 
tidigare redovisade delmängderna; ekonomi, massförstörelsevapen, militärt, 
regional stabilitet/Taiwan samt demokrati/mänskliga rättigheter. 
 
Den NSS som utgavs av George H. W. Bushadministrationen i augusti 1991 
beskrivs bilden av USA:s förhållande till Kina bland annat så här:   
 

China, like the Sovjet Union, poses a complex challenge as it proceeds inexorably toward major 

systemic change.
 35

 
 

Citatet ovan indikerar att det finns en hel del att bevaka då Kina är genomgår 
förändring. Det kan inte uteslutas att Kina, med sitt inre fokus och problem 
med att skapa stabilitet, kommer att interagera med sina grannar. En integration 
som bland annat rör handel och teknologi. Det görs även uttalanden om att det 
är mycket viktigt att USA har en policy som medger konsultationer och 
kontakter med Kina.  
 
James Baker, utrikesminister 1989-1991, uttalar inför en resa till Kina sent 
1991, att USA måste vara på sin vakt var Kina är på väg. Han poängterar 
inflytandet Kina har i regionen samt Kinas innehav av kärnvapen. Baker 
noterar dessutom att den ekonomiska potentialen är en faktor att ta i beaktande. 
Att förhållandet mellan USA och kina inte är det allra bästa kan konstateras av 
följande citat; 
 

We have some real problems, and we can’t expect to make headway with these 
problems unless we discuss them.

 36
 

 
Ett klart behov av en dialog mellan USA och Kina behövs för att på något sätt 
klara av att minska spänningen i relationen länderna emellan. 
Baker återkommer till relationen mellan USA och Kina vid ett uttalande under 
själva besöket i Kina. Clinton konstaterar att det inte går att lösa alla problem 
under en enda resa eftersom “the gulf is too wide”. Men han återkommer 
återigen till behovet av att USA och Kina måste fortsätta med en konstruktiv 
dialog för att inte relationen fortsatt skall vara ”in the deep freeze”. 37 
 

                                                
35 The President of USA, The White House, The National Security Strategy of the United 
States, The White House February 1991, s.10 
36 Middle East Peace Conference, Opening statement at a news conference, IFEMA Press 
Center, Madrid, Spain, Nov 3, 1991 
http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/briefing/dispatch/1991/html/Dispatchv2no44.html (2006-10-24) 
37 Secretary's Talks in China:  A Summary of Results, US Department of State, Dispatch, Vol 2, 
No 47, November 25, 
1991http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/briefing/dispatch/1991/html/Dispatchv2no47.html (2006-
05-05) 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN  C-UPPSATS FHS-Beteckning 324/6:1 
Mj Stefan Sandin 2007-05-27 

 17 

I sitt tal Statement on Most-Favored-Nation Status for China38 deklarerar 
Clinton att det är hög tid att det skapas en ensad policy gentemot Kina och 
relationerna länderna emellan. Sedan händelserna på Himmelska Fridens Torg 
198939 har det rått delade meningar mellan Kongressen och president 
administrationen, och detta har enligt Clinton försvagat USA:s förhållande mot 
Kina. Clinton uttrycker dessutom sin oro över att Kina fortsätter att sälja 
missiler och annan vapenutrustning som kan användas till 
massförstörelsevapen. Men att isolera Kina ses inte som en framkomlig väg, 
utan tvärtemot så måste USA uppmuntra Kina till att utvecklas och att ta sitt 
ansvar i det internationella samfundet. 
 
Warren Christopher, utrikesminister 1993-1997, är mycket tydlig på att 
insatserna och betydelsen i relationen mellan USA och Kina är mycket stora i 
sitt tal American Interests and the U.S.-China Relationship.40 Det är även så att 
framtiden för Kina kommer att ha en enorm påverkan på såväl regionen i sig 
som på världen i övrigt. Ett mycket stort ansvar ligger därför på USA att skapa 
relationer som ligger till fördel för USA, såsom för Kina och övriga länder. 
Det finns ett flertal områden som innehåller stora meningsskiljaktigheter som 
kan vara svåra att lösa på kort sikt och därför måste USA fortsätta att jobba på 
dem på lång sikt. Christopher poängterar att USA och Kina måste lösa dessa 
genom samarbete och möten, inte genom konfrontation. Dessutom poängterar 
Christopher, precis som Clinton i sitt tal 1993, vikten av att USA måste ha en 
ensad syn på hur USA skall förhålla sig till relationen med Kina. 
 
1995 kommer nästa NSS. Den första som ges ut under Clinton-
administrationen. I den står bland annat: 
 

We are developing a broader engagement with the People’s Republic of China that will 
encompass both our economic and strategic interests.41 

 
Ett utvecklat samarbete är med andra ord önskvärt. Att samarbetet är viktigt 
sett ur ett amerikanskt perspektiv, reflekteras till exempel genom att USA 
beslutat för att acceptera vissa undantag för Kina. Dessa undantag härrör till att 
inte koppla ihop Kinas bristande förhållningssätt rörande mänskliga rättigheter 
med statusen som MFN. Utöver detta söker USA skapa förutsättningar för 
Kina att kunna ansluta till olika internationella handelsorganisationer. 
 
 Tonen i nästa NSS från 1997 är i resonemanget kring Kina något mer direkt: 
 

We must pursue a deeper dialogue with China. An isolated, inward-looking China is not good 
for America or the world.42 

                                                
38 Clinton William J, Statement on Most-Favored-Nation Trade Status for China, May 28, 
1993, http://frwebgate5.access.gpo.gov/cgi-
bin/waisgate.cgi?WAISdocID=781984355774+0+0+0&WAISaction=retrieve (2006-05-09) 
39 http://en.wikipedia.org/wiki/Tiananmen_Square_protests_of_1989 (2007-06-02) 
40 American Interests and the U.S.-China Relationship, U.S. Department of State, May 17, 
1996,  http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/briefing/dossec/1996/9605/960517dossec1.html (2006-10-
24) 
41 The National Security Strategy of Engagement and Enlargement, February 1995, s.29 
42 A National Security Strategy for A New Century, May 1997, s.1 
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Detta återkommer även lite senare, då det poängteras att det är av stor vikt att 
Kina utvecklas till en stabil, öppen säker och fredlig stat.43 Framtiden mot ett 
säkert och utvecklat Asien beror till mycket stor del på hur Kina tar sig an 
rollen som en ansvarsfull medlem av det internationella samfundet. En 
framgångsfaktor för att USA skall lyckas nå framgång med att jobba med Kina 
som partner med mål att skapa internationell stabilitet, är att skapa ett 
produktivt samarbete som sin tur ger ett starkt inhemsk stöd i USA. 
 
Liknande påpekande som tidigare finns att läsa även i nästa NSS från oktober 
1998. 
 

A stable, open, prosperous People’s Republic of China (PRC) that assumes its responsibilities 
for building a more peaceful world is clearly and profoundly in our interests.44 

  
Ett mycket klart påstående finns om att förutsättningarna för fred och 
utveckling i Asien beror väldigt mycket på Kinas agerande som en 
ansvarstagande medlem in det internationella samfundet. Därutöver betonas att 
relationen mellan USA och Kina kommer ha stor påverkan för om 2000-talet 
kommer att vara säkert, fredligt och framgångsrikt för det amerikanska folket. 
En mycket tydlig koppling till den påverkan Kinas agerande har på USA och 
framtiden. 
 
Det poängteras tydligt att USA:s policy är både principiell och pragmatisk, 
innebärande att det finns behov av samarbete för att utöka områden som USA 
och Kina kan jobba tillsammans med samtidigt som bägge parter öppet måste 
jobba med olikheterna.  
 

Seeking to isolate China is clearly unworkable. Even our friends and allies around the world 
would not support us; we would succeed only in isolating ourselves and our own policy.45 

 
Men förutom det så påpekas det att ett sådant agerande, där isolation går före 
engagemang, inte skapar förutsättningar för en säkrare värld. Snarare gör det 
världen mer farlig, då det mer undergräver än skapar en grund för stabilitet i 
Asien och minskad spridning av massförstörelsevapen. 
 
En optimism i utvecklingen kan skönjas i resonemanget kring Kinas President 
Jiang Zemins besök i USA i oktober 1997, det första statsbesöket av en 
kinesisk president på 12 år. Statsbesöket följs upp genom ett motbesök av 
USA:s president Clinton i juni 1998. Två besök som, enligt denna NSS, är två 
viktiga milstolpar i byggandet av ett konstruktivt, strategiskt, USA-Kina 
partnerskap.46 
 
Under mötet 1997 kommer USA och Kina överens om ett flertal steg i 
byggandet och stärkandet av relationen länderna emellan. Ett av stegen är att 
även fortsättningsvis skall genomföras utbyten och möten på alla nivåer med 
                                                
43 A National Security Strategy for A New Century, May 1997, s.23 
44 A National Security Strategy for A New Century, October 1998, s.43 
45 ibid 
46 ibid 
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bland annat diskussioner kring sådant som rör politik, militära frågor, säkerhet 
och vapenkontroll. 
 
1999 års NSS har många likheter med den som gavs ut 1998. Exempelvis 
följande; 
 

A stable, open, prosperous People’s Republic of China (PRC) that respects international norms 
and assumes its responsibilities for building a more peaceful world is clearly and profoundly in 
our interests.47 

 
En skillnad mot tidigare är delen som betonar att Kina måste respektera 
internationella normer. Ett tillägg som inte har funnits med tidigare och det kan 
tolkas som en ökad press från USA:s sida gentemot Kina att ta sitt ansvar i det 
internationella samfundet. 
 
I december 2000 publiceras nästa NSS där det ges en något annan vinkling på 
USA:s förhållande till Kina.  
 

[…] we must build principled, constructive, clear-eyed relations with our former adversaries 
Russia and China.48 

 
Vidare påpekas det att USA måste vara vaksamma på hot mot freden samtidigt 
som det måste arbetas på att både Ryssland och Kina går mot större öppenhet, 
stabilitet och välstånd. Ett fortsatt arbete krävs med målet att få med dem i den 
globala ekonomin och tillhörande globala institutioner. Viktigt där är att både 
Kina och Ryssland tar till sig och respekterar de medföljande förpliktelserna. 
USA behöver fortsätta med att trycka på Kina. Detta för att förmå Kina att följa 
de standarder som finns skrivna i ickespridningsavtalen, att Kina skall ha en 
fortsatt dialog med Taiwan, samt att hålla de kinesiska ledarna fast vid de 
villkor som gäller inför ett medlemskap i WTO.   
 
Samma fras som finns i NSS från 1999, återfinns även i denna från 2000, men 
med en liten skillnad. Istället för ”respect international norms” enligt tidigare 
citat, står det nu ”respect the rule of law”.49  
 
2000 väljs George W. Bush till president i USA och 2002 ger den 
presidentadministrationen ut sin första NSS där de tidigare citerade fraserna är 
förändrade till stor del. Det är ett än mer övergripande förhållningssätt i denna.  
 

The United States relationship with China is an important part of our strategy to promote a 
stable, peaceful, and prosperous Asia-Pacific region.50 

 
Det finns inga direkta pekpinnar som riktas mot Kina i den frasen. 
Fortsättningen betonar sedan ett välkomnande från USA:s sida till en 
utveckling av ett starkt, fredligt och framgångsrikt Kina. Däremot finns det ett 
påpekande att demokratiprocessen i Kina är väsentlig för en sådan utveckling. 

                                                
47 A National Security Strategy for A New Century, December 1999, s.36 
48 A National Security Strategy for A Global Age, December 2000, preface  
49 ibid, s.60 
50 The National Security Strategy of the United States of America, September 2002, s.27 
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Här noteras det att Kina, trots efter 25 års arbete med att ta bort de värsta arven 
från kommunismen, inte tagit ställning till vilken karaktär Kina skall komma 
att få framöver. 
 
Att det finns framsteg i samarbetet mellan USA och Kina märks genom att 
länderna samarbetar bra i flera fall där intressen sammanfaller. Exempel på 
detta är kriget mot terrorismen och att arbeta för stabilitet på den Koreanska 
halvön. Det finns även exempel där det inte är samsyn och exempel på detta är 
USA:s engagemang och stöd till Taiwans självförsvarsprogram, kopplat till the 
Taiwan Relations Act, TRA. Det gäller att minska dessa oenigheter till ett 
minimum, men samtidigt inte låta dem förhindra samarbete där det finns 
enighet. 
 
Warren Christopher nämner den ”one China policy” som USA har haft sedan 
1972 och som har hjälpt till att utveckla relationerna mellan länderna. Den har 
dessutom underlättat att freden mellan Kina och Taiwan har kunnat 
vidmakthållas. För att den policyn skall kunna fortsätta och även kunna 
utvecklas antar Clinton administrationen följande grundsats:51 
 

1. ”we believe that China’s development as a secure, open and successful nation is 
profoundly in the interests of the United States”. 

2. “we support China’s full integration and its active participation in the international 
community.” 

3. “while we seek dialogue and engagement to manage our differences with China, we 
will not hesitate to take the action necessary to protect our interests.” 

 
USA slår här fast att de kommer att göra vad som krävs för att försvara USA:s 
intressen. Men man anser att USA inte skall agera som om Kina redan bestämt 
sig för att gå en egen kurs, en kurs som strider mot USA:s intressen. Istället 
måste de agera som att det likväl kan bli så att Kina kommer att välja en mer 
öppen väg. 
 
Inför Clintons besök hos president Jiang Zemin i Kina, juni 1998, uttalade han 
sig i National Geographic Society.52 Här ger han en bild av Kina som en nation 
under positiv utveckling. Clinton poängterar att Kina, som ett öppet och 
framgångsrikt land, måste ta sitt ansvar för att bygga en fredlig värld. Clinton 
noterar att Kina gjort ett flertal framsteg i detta även om det återstår en hel del 
att göra. Som exempel kan nämnas Kinas syn på mänskliga rättigheter och 
Kinas spridning av massförstörelsevapen med tillhörande teknik. Det måste 
tydliggöras för Kina att det ligger även i deras intresse att upphöra försäljning 
då det renderar i en instabil omgivning i regionen. Att isolera Kina skulle dock 
inte vara framgångsrikt, trots dessa problem. USA måste utveckla relationen 
med Kina för att på så sätt få till en positiv utveckling. Inte minst vad det gäller 
den ekonomiska delen som även ger positiva följder för USA. 

                                                
51 American Interests and the U.S.-China Relationship, U.S. Department of State, May 17, 
1996,  http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/briefing/dossec/1996/9605/960517dossec1.html (2006-10-
24) 
52 Remarks at the National Geographic Society, Gilbert H. Grosvenor Auditorium ,June 11, 
1998, http://frwebgate4.access.gpo.gov/cgi-
bin/waisgate.cgi?WAISdocID=69827020841+4+0+0&WAISaction=retrieve (2006-10-24) 
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Clinton förstärker även dessa positiva framsteg i ett gemensamt uttalande med 
Madeleine Albright, utrikesminister 1997-2001. Dels förnyar Clinton MFN 
statusen med Kina och dels uttrycker Clinton sin positiva syn på att Kina tar 
ansvar och engagemang i arbetet med att hjälpa till med att förmå Indien och 
Pakistan att upphöra med sina kärnvapenprov. Det är, säger Clinton;  
 

[…] an important example of how our engagement with China serves America’s 
interests: stability in Asia, preventing spread of weapons of mass destruction […]53 

 
Att detta är viktigt och positivt från Kina sett ur amerikanska ögon förstärks av 
Albright vid samma tillfälle. Det är väsentligt att USA och Kina har en relation 
som möjliggör dialog, både när intressen skiljer sig som när de sammanfaller. 
Albright menar att ju bättre relation USA har med Kina, ju bättre kan USA 
skydda och tjäna, ”protect and serve”, det amerikanska folket 
 
President Clinton håller, 7 april, 1999, ett tal till United States Institute of 
Peace.54 Där talar han om den syn som många amerikaner har på Kina och 
utvecklingen där. Det är en syn på Kina som ett hot och att det bästa vapnet 
skulle vara att föra en isolationspolitik mot Kina. Talet innehåller ett 
resonemang kring den synen. Clinton håller med om det resonemang som finns 
kring att Kina för en politik som kraftigt skiljer sig från den politik som USA 
för. Dessutom för Clinton upp ett antal faktorer som inte är acceptabla ur ett 
amerikanskt perspektiv. Till exempel Kinas syn på mänskliga rättigheter, den 
ekonomiska utvecklingen och kärnvapnen som bland annat är riktade mot 
Taiwan.  
 
James A. Kelly, Assistant Secretary of State for East Asian and Pacific Affairs, 
2001-2005, håller den 1 maj 2001 ett tal The Future of U.S.-China Relations 

där han bland annat resonerar kring hur viktig Kinas utveckling i framtiden är 
för stabiliteten i Östasien. USA har fördel av en positiv ekonomisk och 
diplomatisk utveckling. Han reser frågan om det som inträffat tidigare skulle 
göra att USA ser Kina som en fiende. Att så är inte fallet säger Kelly i sitt tal: 
 

we do not view China as an enemy. We view China as a partner on some issues and a 
competitor on others. 55 

 
Kelly förstärker detta ytterligare genom att även referera till utrikesministerns 
uttalande om att Kina visserligen är en rival, men även en handelspartner och 
att det även finns gemensamma strategiska intressen rörande den Koreanska 
halvön. Samtidigt som dessa kan strida mot varandra ser inte USA Kina som 
sin fiende och vill att det skall så förbli.  

                                                
53 Remarks by the President and Secretary of State Madeleine Albright, The Rose Garden, 
Washington, DC, June 3, 1998 
http://www.state.gov/www/regions/eap/980603_clinton_china_mfn.html (2006-05-05) 
54Remarks to the United States Institute of Peace April 7, 1999, 
http://frwebgate1.access.gpo.gov/cgi-
bin/waisgate.cgi?WAISdocID=161475305874+1+0+0&WAISaction=retrieve (2006-10-18) 
55 The Future of U.S.-China Relations, Washington, DC May 1, 2001, 
http://www.state.gov/p/eap/rls/rm/2001/2697.htm (2006-10-24) 
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En öppenhet måste dock finnas, påpekar Kelly, om de saker som skiljer de två 
länderna åt. Några av de saker som de två länderna inte delar åsikt om är bland 
annat Taiwan, mänskliga rättigheter, försäljning av vapen samt spridning av 
massförstörelsevapen. Där är dock Kelly noga med att poängtera att dessa 
meningsskiljaktigheter inte nödvändigtvis behöver skapa misstro mellan dem. 
Ömsesidig respekt är viktig även i dessa frågor. 
 
Vikten av en god relation mellan USA och Kina för att kunna främja en stabil, 
fredlig och framgångsrik framtid i regionen poängteras. Det är väsentligt, enligt 
NSS, att Kina verkligen går en demokratisk framtid till mötes. Om det inte 
sker, utan att Kina bland annat fortsätter med att fullfölja med sin avancerade 
militära utveckling, kommer det att hämma Kinas strävan av nationell storhet. 
Och det kan innebära en instabilitet i regionen med en följd som inte är positiv 
för stabiliteten. 
 

There are, however, other areas in which we [US and China] have profound 
disagreements. Our commitment to the self-defense of Taiwan under the Taiwan 
Relations Act is one.56 

 
Ett annat område där inte Kinas agerande accepteras är mänskliga rättigheter. 
Det finns fortfarande mycket att göra där enligt USA. Men de områden där 
Kina och USA inte är överens skall inte hindra samarbete inom de områden där 
länderna är ense.  
 
I ett tal den 30 januari 2003 tar James A. Kelly upp det arbete som lagts ned av 
den sittande administrationen på att få en öppen, konstruktiv och samverkande 
relation med Kina. Bland annat har det genomförts ett flertal besök på högsta 
nivå. Detta har gett resultat på så sätt att det finns ett nära samarbete bland 
annat inom kriget mot terrorismen, handelsfrågor och regional säkerhet. Men 
detta till trots får man enligt Kelly inte glömma eller förringa de menings-
skiljaktigheter som finns rörande mänskliga rättigheter, icke-spridningsavtalet 
och Taiwan.  
 

Both China and America understand that what we need – what is in both of our 
interests – is a relationship that is pragmatic, based on mutual respect, and focused on 
furthering peace and stability in the world.57 

 
Kelly är noga med att betona att det han menar med pragmatisk inte innebär att 
USA på något sätt offrar sina intressen eller värderingar. Bland annat är 
Taiwan en av de frågor som USA och Kina inte har samma syn på. 
 
I sitt tal markerar Kelly USA:s positiva syn på den ekonomiska 
transformeringen som Kina har genomgått de senaste åren. Kina har, sedan 
medlemskapet i WTO december 2001, tagit betydelsefulla steg framåt i sitt 
marknadssystem. En av de viktigaste uppgifterna för den amerikanska 
administrationen, enligt Kelly, är att noggrant följa upp att Kina löser sina 

                                                
56 The National Security Strategy of the United States of America, September 2002, s.28 
57 U.S. Policy on China and North Korea Washington, DC, January 30, 2003, 
http://www.state.gov/p/eap/rls/rm/2003/17164.htm (2006-10-24) 
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åtaganden inom WTO. Det saknas det fortfarande tillmötesgående i flera 
punkter. 
 
11 september, 2003 håller Kelly ett tal om relationen mellan USA och Kina. 
Det är ett tal som mångt och mycket återspeglar det som Kelly säger i sitt tal 
från januari samma år. Det är samma frågor som tas upp och belyses på samma 
sätt i flera fall. Dock finns det uttryckt för att det sker framsteg inom flera 
områden. Samarbetet i kriget mot terrorismen är mycket bra mellan USA och 
Kina enligt Kelly.  Kinas arbete med att gå mot en marknadsekonomi ses 
mycket positivt, trots att mycket kvarstår att göra. Det finns bland annat delar i 
Kinas WTO åtagande som inte är så bra som det kan vara än.  
Kelly avslutar talet med följande citat: 
 

I do not underestimate the challenges of our relations with China, and we must 
continue to speak frankly and forcefully on issues that concern us. A U.S.-China 
relationship that is candid, cooperative, and constructive, is both necessary and 
possible today. It is also in the interests of our mutual prosperity and peace and that of 
Asia-Pacific region and the world58 

 
Vikten av ett fortsatt samarbete med Kina, där bägge parter är öppna och 
konstruktiva, betonas särskilt av Kelly. Men att det är viktigt att hela tiden vara 
vaksam och inte underskatta utmaningarna som finns. Kellys påpekande tyder 
på att det finns behov för vaksamhet när det gäller relationen med Kina. Men 
samtidigt måste USA fortsätta med att utveckla relationen i all den mening som 
det är viktigt för en fredlig utveckling.  
 
 

3.1 Ekonomi 
 
George H. W. Bush tar vid ett tal i Yale University Commencement Ceremony59 
upp att han har för avsikt att förlänga statusen som MFN för Kina. Status som 
MFN är inget som är speciellt för Kina utan en ordinär bas för handel i övriga 
världen. Att förneka Kina statusen som MFN skulle innebära att de delar i 
Kina, främst de södra, där den fria marknaden är på frammarsch och där 
privatiseringen är som starkast skulle straffas enligt Bush. En utveckling som 
inte skulle gynna förhållandet mellan USA och Kina och dessutom skulle det 
då medföra negativa konsekvenser för den amerikanska marknaden.  
 
Men den allra största anledningen till att förlänga Kinas status som MFN är 
enligt Bush varken strategisk eller ekonomisk. Den är moralisk. Det förklarar 
han med att påpeka att det är rätt att exportera bland annat de amerikanska 

                                                
58 U.S.-China Relations, Testimony before the Senate Foreign Relations Committee, 
Washington DC, 11 september 2003, http://www.state.gov/p/eap/rls/rm/2003/24004.htm 
(2006-05-25) 
59 Remarks at the Yale University Commencement Ceremony in New Haven, Conneticut May 
27, 1991, http://frwebgate2.access.gpo.gov/cgi-
bin/waisgate.cgi?WAISdocID=50842868825+0+0+0&WAISaction=retrieve (2006-10-22) 
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idealen av frihet och demokrati till Kina. Däremot är det fel att isolera Kina om 
USA vill kunna påverka Kina. 60  
 
Ekonomi är en faktor som återfinns frekvent under hela den avhandlade 
perioden. Den är däremot inte konkret uttryckt mot Kina som land i den första 
NSS som ligger till grund för denna uppsats. Däremot påvisas ekonomins 
betydelse i nästkommande från 1995. Där kopplar inte USA ihop krav på 
efterlevnad av mänskliga rättigheter till möjligheten för Kina att få status som 
MFN.61 Statusen i sig innebär en markant tillväxt, men det återstår problem för 
Kina med den multilaterala handeln såsom äganderätt och tillgång till 
marknaden. 
 
Det finns ett intresse från USA för ett växande, politiskt stabilt och ekonomiskt 
öppet Kina. Fokus från USA:s sida är att integrera Kina i det 
marknadsbaserade världsekonomi systemet. Men för att lyckas med detta ser 
USA det som mycket viktigt att kunna öppna Kinas marknad, som är väl 
skyddad.62 
 
I 1998 års NSS noteras det att en av nyckelfaktorerna, ur ett 
säkerhetsperspektiv för USA, är att uppmana till att Kina tar en konstruktiv roll 
i den internationella handeln. Detta torde kunna uppnås genom en aktiv 
medverkan i The Asean Regional Forum, ARF63, the Asia Pacific Economic 
Cooperation Forum, APEC64, och Northeast Asia Security Dialogue.65 
 
Till detta skall läggas resonemanget om att Kina är en av världens snabbast 
växande ekonomiska marknad. Det slås fast i 1988 års NSS via USA:s 
ståndpunkt i ämnet. Att leda in Kina i den globala världsmarknaden ligger i 
USA:s nationella intresse. Bland annat så noteras kopplingen mellan export till 
Kina och skapandet av hundratusentals arbetstillfällen i USA. Dessutom har de 
möten som hållits, mellan President Clinton och President Jiang, medfört ett 
antal positiva mått på att expandera handeln och de ekonomiska banden mellan 
USA och Kina.66 
 
Vidare finns i denna NSS en formulering om det intresse som finns från USA:s 
sida att Kina blir medlem i WTO. Medlemskapet skall dock vara baserat på 
rent ekonomiska villkor. Det i sin tur innebär krav på att Kina måste arbeta bort 
ett flertal hinder för detta. Men enligt mötet mellan de två presidenterna 1997, 
var detta ett ömsesidigt mål. Det fastslogs återigen i mötet 1998.67 
 

                                                
60 ibid 
61 The National Security Strategy of Engagement and Enlargement, February 1995, s.29 
62 A National Security Strategy for A New Century, May 1997, s.16 
63 https://www.aseanregionalforum.org/ (2007-05-04) 
64 http://www.apec.org/ (2007-04-26) 
65 A National Security Strategy for A New Century, October 1998, s.44 
66 ibid, s.46 
67 ibid 
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Skillnaderna mellan den NSS som kom 1998 och den från 199968 är mest att 
det finns mycket mindre noterat i den från 1999. 
 
2000 kommer nästa NSS. I den känns mycket igen från de tidigare utgivna 
NSS. Det som är mer markerat är att USA har verkat för att Kina skall få 
Permanent Normal Trade Relations status69. En status som kan komma att ge 
en positiv kraft för Kina att bli medlem i WTO. 70 Det i sig är ett mål som USA 
betonar vid ett flertal tillfällen. 
 
Den 11 december 2001 blir Kina medlem i WTO.71 Att USA har stor del i detta 
fastslås i den NSS som kom ut 2002.72 I övrigt är det inte mycket som är nytt i 
den. 
 
 

3.2 Massförstörelsevapen 
 
Massförstörelsevapen är ett ämne som hela tiden tas upp. Främst när det gäller 
spridningen av dessa vapen, men även Kinas innehav och förmåga. Ett annat 
lands innehav av massförstörelsevapen kan i sig innebära ett direkt hot, eller 
uppfattningen om att man som land är hotad. Detsamma gäller för möjligheten 
för ett land som innehar massförstörelsevapen, att aktivt sprida dem genom 
försäljning. Bush poängterar vikten av att förmå Kina att införa restriktioner på 
sin vapenexport och visar på hur farligt det är med konflikten i Irak som 
referens. Det är mycket viktigt att Kina undertecknar ickespridningsavtalet så 
att de tillsammans med övriga länder som undertecknat avtalet kan få kontroll 
på och minska spridningen. 73 
 
Att det är viktigt för USA noteras vidare genom att det i NSS från 1995 är 
omskrivet. USA fastslår att de, genom överenskommelser med Kina, har säkrat 
Kinas åtagande att följa Missile Technology Control Regime74, MTCR, 
riktlinjer och att Kina heller inte skall förse andra med markrobotar som ligger 
under bevakning av MTCR.75 Det återkommer även senare i 1995 års NSS, 
vikten av att ha kontroll på massförstörelsevapnen. Det är en nyckelfaktor i 
USA:s strategiska åtagande att förhindra spridning i området kring Koreanska 
halvön och i Sydasien.76 
 

                                                
68 A National Security Strategy for A New Century, October 1999, s.38 
69 http://www.usembassy-china.org.cn/econ/grants1227.html (2007-04-27) 
70 A National Security Strategy for A Global Age, December 2000, s.63 
71 http://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/china_e.htm (2007-04-27) 
72 The National Security Strategy of the United States of America, September 2002, s.18 
73 Remarks at the Yale University Commencement Ceremony in New Haven, Conneticut May 
27, 1991, http://frwebgate2.access.gpo.gov/cgi-
bin/waisgate.cgi?WAISdocID=50842868825+0+0+0&WAISaction=retrieve (2006-10-22) 
74 Missile Technology Control Regime, http://www.mtcr.info/english/ (2007-03-20) 
75 The National Security Strategy of Engagement and Enlargement, February 1995, s.14 
76 ibid, s.28 
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Nästa NSS förändrar inte tidigare utgivna, mer än att USA:s prioritet ligger i att 
få till överenskommelser med Kina. Dessa överenskommelser syftar till att 
implementera nationella kontroller för Kinas export, så att de möter 
internationella standarder.77 
 
1998, i den utgivna NSS, talas det om försvar mot interkontinentala robotar. 
Där omnämns Kina som ett av de länder som innan 2010 har en kapacitet att nå 
alla delar av USA. Det är en av anledningarna till att verksamheten med att 
utveckla försvaret mot interkontinentala robotar fortskrider.78 
Under mötet i Beijing mellan President Clinton och President Jiang, 
deklamerar de båda länderna att de inte kommer att rikta respektive länders 
strategiska kärnvapen mot varandra. De uttalar även ett gemensamt mål att 
stoppa spridningen av massförstörelsevapen samtidigt som de dessutom 
tillsammans gör ett uttalande om att skärpa skrivningen av Biological Weapons 
Convention79, BWC.80 
 
Det är inga nämnvärda skillnader mellan 1999 års och 1998 års NSS avseende 
det som avhandlar massförstörelsevapen. Det som dock framgår är att Kina har 
angett fler av de kemiska beståndsdelar de har till hands. USA och Kina har 
dessutom ett påbörjat protokoll som har som mål att medge ökad kontroll, 
uppföljning och öppenhet.81 
 
Det som kan noteras från den NSS som utgavs 2000, utöver vad som tidigare 
sagts, är bland annat följande; USA fortsätter att pressa Kina att de inför 
begränsningar i sin policy och övningar rörande missiler. Kina har dessutom 
medgett att de inte kommer medverka till att hjälpa något annat land utveckla 
missiler som kan komma att nyttjas som kärnvapenbärare.82 En av USA:s 
nyckelfaktorer för fortsatt fred och säkerhet i västra Stilla havet, är att skärpa 
Kinas efterföljande av internationella ickespridningsnormer. Dessa normer 
kopplas främst mot exportkontroll av ballistiska missiler och dubbelutnyttjande 
av missil teknologi. 
 
 

3.3 Militärt 
 
Denna del är till stor del snarlik med det tidigare avsnittet rörande 
massförstörelsevapen. Skillnaden ligger mer i uppfattningen om en mer 
generell hotuppfattning från den militära sektorn. 
 
I den NSS från 1991, kan man läsa att USA anser sig vara den stabiliserande 
faktorn. Detta genom att bland annat att frihet till sjöss erbjuds med hjälp av 

                                                
77 A National Security Strategy for A New Century, May 1997, s.8 
78 A National Security Strategy for A New Century, October 1998, s.26 
79 Biological Weapons Convention, http://www.state.gov/t/ac/trt/4718.htm (2007-03-21) 
80 A National Security Strategy for A New Century, October 1998, s.44 
81 A National Security Strategy for A New Century October 1999, s.36 
82 A National Security Strategy for A Global Age, December 2000, s.61 
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marin- och luftstridskrafter. De erbjudna styrkorna skall ses som en motvikt till 
regionens styrkebalans.83 
 
I oktober 1997 besöker Kinas president Jiang Zemin USA. Det är första gången 
på 12 år som en kinesisk president besökt USA. Ett motsvarande besök görs av 
USA:s president Clinton i juni 1998. Dessa två besök är bland annat 
markeringar på den förstärkta och utökade relationen, dessa två stater emellan.  
Några av de saker som har överenskommits är fortsatta regelbundna besök på 
president- och regeringsnivå, samt överläggningar rörande bland annat militär-, 
säkerhet och vapenkontroll. Dessutom finns en överenskommelse, länderna 
sinsemellan, om att skapa en mekanism som har för avsikt att stärka den 
maritima säkerheten. Det vill säga att skapa förutsättningar för maritima 
stridskrafter och luftstridskrafter att undvika bland annat incidenter och 
missförstånd.  
 
En annan mycket viktig sak som tas upp i på mötet i Kina är att USA och Kina 
kommer överens om att inte ha ett strategiskt kärnvapenprogram som går ut på 
att man riktar dessa vapen mot varandra. Kina bekräftar även att de står bakom 
överenskommelsen att förhindra spridning av massförstörelsevapen. 
 

[…] enhancing stability in the Taiwan Strait through peaceful approaches to cross-
Strait issues and encouraging dialogue between Beijing and Taipei84 

 
Citatet ovan är ett av flera mål för USA sett ur en säkerhetssynpunkt. Vidare 
betonas bland annat behovet av en fortsatt dialog på strategisk nivå, att påverka 
Kina att hålla fast vid överenskommelsen om ickespridning av 
massförstörelsevapen samt större öppenhet inom den militära sektorn. Alla 
dessa mål kan ses som en del i att USA vill vara med i utvecklingen av Kina 
och för att kunna påverka att Kina går mot att vara en del av en mer säker 
region. USA påpekar hela tiden vikten av att få transparens i systemet. 
 
Robert B. Zoellick, Deputy Secretary of State, 2005-2006, nämner den snabba 
moderniseringen av Kinas försvarsmakt. En modernisering som skapar frågor 
om vad dessa ökade förmågor syftar till i kombination på brist på insyn.85 Även 
om inte rapporten från U.S. Department of Defense on China’s military 
posture86, enligt Zoelleck, pekar på att den är direkt konfronterande, så var den 
kinesiska reaktionen på den det. Med  den rapporten som bakgrund finns det 
möjligheter för Kina att minska spänningen genom att på ett öppet sätt ge en 
förklaring till sitt agerande med sin försvarsmakt 
 
 

                                                
83 The National Security Strategy of the United States, February 1991, s.9 
84 The National Security Strategy for a New Century, October 1998, s.44 
85 Zoellick Robert B, Wither China: From Membership to Responsibility?, U.S. Department of 
State, September 21, 2005 http://www.state.gov/s/d/former/zoellick/rem/53682.htm (2005-11-
15) 
86 Annual report to Congress, The military power of the People’s Republic of China 2005 
http://www.defenselink.mil/news/Jul2005/d20050719china.pdf (2006-04-21) 
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3.4 Regional stabilitet/Taiwan 
 
President George Bush är tydlig om den roll som Kina spelar för stabiliteten, 
både i Asien men också i resten av världen i ett uttalande vid Yale University 
Commencement Ceremony 27 maj, 1991; 

 
China easily can effect the stability of the Asian-Pacific region and, therefore, affect 
the entire world’s peace and prosperity. 87 

 
Det finns en ton av att USA ser vikten av att det inte uppstår någon konflikt i 
området mellan Kina och Taiwan. En konflikt som skulle kunna komma att 
involvera USA på ett eller annat sätt. Bland annat beroende på den 
överenskommelse, TRA, som finns mellan USA och Taiwan.88Det är därför 
mycket viktigt för USA att skapa en relation med China och utveckla dem, men 
samtidigt, om det blir problem med Kinas handlande, svara med därför 
lämpligt handlande enligt Bush 
 
The United States maintains strong, unofficial, substantive relations with Taiwan where rapid 
economic and political change is underway. One of our goals is to foster an environment in 
which Taiwan and the Peoples Republic of China can pursue a constructive and peaceful 
interchange across the Taiwan Strait.89 
 
Vikten av att fortsätta med en positiv relation till Taiwan är klar. USA 
uttrycker en vilja att finnas på plats samt även vara med och påverka 
utvecklingen i Taiwan och närområdet. Allt för att vara en del av att skapa 
förutsättningar för en fredlig framtid. 
 
I NSS från 1995 finns en tydlig fingervisning om att USA ser Kina som en 
makt att räkna med i området och att det är väldigt viktigt att det inte utvecklas 
till en konflikt mellan stater i regionen. 
 

Given its growing economic potential and already sizable military force, it is essential 
that China not become a security threat to the region. To that end, we are strongly 
promoting China's participation in regional security mechanisms to reassure its 
neighbors and assuage its own security concerns.90 

 
En konflikt som mycket väl skulle kunna komma att få konsekvenser för USA. 
Kinas militära styrka påpekas särskilt, tillsammans med den växande 
ekonomiska potentialen. Två faktorer som tillsammans kan skapa osäkerhet 
och spänning i regionen. USA betonar även vikten i att Kina tonar ner oron för 
sin egen säkerhet. En oro som säkert kan skapa ett behov i att bland annat 
förstärka den militära sektorn, en förstärkning som i sig förändrar 
maktbalansen och därmed bidrar till en ökad oro i regionen 
 

                                                
87 Remarks at the Yale University Commencement Ceremony in New Haven, Conneticut May 
27, 1991, http://frwebgate2.access.gpo.gov/cgi-
bin/waisgate.cgi?WAISdocID=50842868825+0+0+0&WAISaction=retrieve (2006-10-22) 
88 The National Security Strategy of the United States, February 1991, s.10 
89 ibid 
90 The National Security Strategy of Engagement and Enlargement, February 1995, s.29 
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Vikten av att problemen mellan Kina och Taiwan måste lösas på fredlig väg, 
och att den lösningen måste ske mellan dessa två parter är ytterligare en del 
som Christopher91 tar upp. Detta upprepas ett flertal gånger. Dessutom blev 
USA blev mycket oroade över den kinesiska övning i området som 
genomfördes bara ett par månader innan talet. En övning som ökade 
spänningar i Taiwan frågan och som fick USA att placera amerikanska 
flottstyrkor där av den anledningen. 
 
USA tar i NSS från 199992 här upp Taiwan Relation Act, (TRA), Här finns 
kombinationen med att USA erkänner Kina, styrd från Peking, men att de även 
samverkar, inofficiellt, men Taiwan i säkerhetsfrågor. USA påpekar även 
vikten av en dialog mellan Beijing (Peking) och Taipei på Taiwan. Detta bland 
annat för att parterna skall kunna skapa en säker miljö i området kring och i 
Taiwansundet. 
Dessutom påpekas behovet av att återta diskussioner mellan USA och Kina 
gällande vapenkontroll. Kravet på öppenhet inom den militära sektorn är också 
på agendan 
 

As with the 1993 World Trade Center bombing, ongoing hostile hacker attacks, and 
cyber conflicts between China and Taiwan have shown, asymmetric warfare against 
the United States will likely grow.93 
 

USA påpekar, med ovanstående erfarenheter, ett växande problem med 
asymmetrisk krigföring. Det som ser intressant ut här kopplat till denna uppsats 
är noterandet om det pågående ”cyber-kriget” mellan Kina och Taiwan. USA 
visar att de är medvetna om detta samt att de också är medvetna om risken för 
spridning till USA. Men det är dessutom en koppling till det återkommande 
budskapet om att Kina skall uppmanas att vidmakthålla en fredlig dialog med 
Taiwan. 
 

A stable, open, prosperous People's Republic of China (PRC) that respects the rule of 
law and assumes its responsibilities for building a more peaceful world is clearly and 
profoundly in our interests.94 

 
Ett mer eller mindre konstaterande som har återkommit även under de tidigare 
NSS i denna uppsats. Dessutom noteras det av USA att utsikterna för fred i 
Asien, samt även utvecklingen, är starkt beroende på hur Kina axlar manteln 
och agerar som en ansvarsfull medlem i det internationella samfundet. Ett stort 
ansvar läggs med andra ord på Kina av USA för hur utvecklingen i Asien 
kommer att gå. En utveckling som skulle komma att kunna påverka USA 
negativt och hota intressen i Asien om det gick andra vägen. Detta skulle 
mycket väl kunna påverka den militära sektorn och hur man ser på den som ett 
hot. 
 

                                                
91 American Interests and the U.S.-China Relationship, U.S. Department of State, May 17, 
1996,  http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/briefing/dossec/1996/9605/960517dossec1.html (2006-10-
24) 
92 The National Security Strategy for a New Century, December 1999, s.36 
93 The National Security Strategy for a Global Age, December 2000, s.27 
94 ibid, s.60 
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3.5 Demokrati/mänskliga rättigheter 
 
George H. W. Bush är mycket bekymrad över den bristande respekten på 
mänskliga rättigheter, med massakern på Himmelska fridens torg som ett 
skrämmande exempel. Av den anledningen är det fortfarande motiverat att 
USA, som sista väststat, fortfarande har sanktioner mot Kina. Kravet på att 
respektera de mänskliga rättigheterna upprepas gång på gång till de kinesiska 
ledarna från USA:s sida. 95 
 
En av de största meningsskiljaktigheterna mellan USA och Kina är Kinas 
politiska system och internationella policy.  Små steg framåt har tagits det 
senaste året. Mycket beroende på den ökade möjligheten till information från 
omvärlden till innevånarna i Kina. Dessa steg är dock inte på långa vägar 
tillräckliga enligt Kelly96. Kina måste börja följa de mänskliga rättigheterna.  
 
Bland annat som en respons på Mr. Zhen Bijian, Ordförande i China Reform 
Forum, artikel China’s ´Peaceful Rise’ to Great Power Status97 menar Zoellick 
på i ett anförande98 att Kina måste tänka på hur deras agerande uppfattas av 
omvärlden. Hans exempel med Kinas involvering med så kallade ”troublesome 
states” kan i värsta fall uppfattas som olycksbådande och det i kombination 
med den brist på insyn som finns kan i värsta fall ge upphov till risker av olika 
slag. USA:s agerande, likaväl som övriga staters, beror på den osäkerhet som 
skapas och det kan i sin tur påverka relationen med Kina negativt.  
 
 

                                                
95 Remarks at the Yale University Commencement Ceremony in New Haven, Conneticut May 
27, 1991, http://frwebgate2.access.gpo.gov/cgi-
bin/waisgate.cgi?WAISdocID=50842868825+0+0+0&WAISaction=retrieve (2006-10-22) 
96 U.S. Policy on China and North Korea Washington, DC, January 30, 2003, 
http://www.state.gov/p/eap/rls/rm/2003/17164.htm (2006-10-24) 
97 Zheng Bijian, China’s ´Peaceful Rise’ to Great Power Status, Foreign Affairs, vol. 84, 
Sep/Oct2005 
98 Zoellick Robert B, Wither China: From Membership to Responsibility?, U.S. Department of 
State, September 21, 2005 http://www.state.gov/s/d/former/zoellick/rem/53682.htm (2005-11-
15) 
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4 En förändrad hotbild under perioden 1991-
2006? 

 
Uppsatsen har nu skapat en översikt på vilken bild USA ger av Kina i fråga 
som ett hot sett över tre presidentadministrationer. Den översikten ger en bild 
av hur USA ser Kina som ett hot, eller om det i själva verket är så att 
relationerna mellan länderna är på ett sådant plan att USA inte skildrar Kina 
som ett direkt hot.  
 
I inledningen definierades hur begreppet hot hanteras i den här uppsatsen, och 
det är med det som bakgrund som resonemanget kommer att föras i kapitlet: 
 
Vilka likheter och olikheter kan identifieras genom att jämföra hur den 
officiella hotbilden av Kina har skildrats under de tre olika president-
administrationerna åren 1991-2006 
 
För att sedan kunna besvara frågeställningen har indikatorer motsvarande 
nedan nyttjats för att identifiera de inslag som är relevanta för uppsatsens 
undersökning: 
 

• Uttalanden och uttryck från USA som tyder på att USA känner sig 
hotad om USA inte vidtar några åtgärder mot dessa hot.  

• Uttalanden eller krav riktade mot Kina som följd av ett kinesiskt 
agerande eller uttalande.  

• Försök till säkerhetisering från USA rörande Kina 
 
I kapitel 4.1 görs en kort översikt av de tre olika presidentadministrationernas 
uttalanden. Därefter följer ett resonemang inom vart och ett av områdena; 
ekonomi, massförstörelsevapen, militärt, regional stabilitet/Taiwan, samt 
demokrati/mänskliga rättigheter. 
 
 

4.1 1991-1993 George H. W. Bush administration 
 
Den här första perioden är den kortaste av de tre som tas upp i uppsatsen, men 
perioden är väldigt viktig i det avseendet att det kalla kriget precis hade tagit 
slut och att världen stod inför nya utmaningar.  
 

China, like the Soviet Union, poses a complex challenge as it proceeds inexorably 
toward major systematic change. China’s inward focus and struggle to achieve 
stability will not preclude increasing interaction with its neighbors as trade and 
technology advance. Consultations and contact with China will be central features of 
our policy, lest we intensify the isolation that shields repression. Change is inevitable 
in China, and our links with China must endure.99 

 
                                                
99 The National Security Strategy of the United States, August 1991, s.10 
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Citatet ovan kommer från den NSS som gavs ut 1991 i en tid efter att kalla 
kriget har tagit slut. Åtminstone det kalla kriget som hade varat mellan väst och 
öst fram till början av 1990-talet. Här finns liknelser mellan Sovjetunionen och 
Kina och den kommande utmaningen i en förändringens tid, dels betydelsen av 
att ha nära kontakt och konsultation med Kina för att försöka ge möjlighet till 
insyn och för att kunna upptäcka förtryck. USA upplyser om att de är medvetna 
om de stora förändringar som pågår i Kina och att de inte kommer att acceptera 
att det kan fortgå utan insyn från USA:s sida. Att USA vill ha insyn kan man 
uttyda till exempel på att USA vill ha kontroll på bland annat utvecklingen 
inom den militära sektorn för att undvika att bli överraskade av en starkt 
växande militär sektor. 
 
Där belyses även framsteg som exempelvis Kinas uttalade vilja till att se över 
icke spridningsavtalet för att sedan senast vid årsskiftet 1992 ratificera det.  
 
 

4.2 1993-2001 William J. Clinton administration 
 
President William J Clinton, den första demokrat sedan Franklin D. Roosevelt 
att bli omvald, var USA:s president mellan 1993-2001.  
Detta är den längsta perioden som studeras i denna uppsats. Av den 
anledningen tar tidsperioden ett större utrymme i uppsatsen  för att kunna 
undersöka om det finns skillnader inom tidsperioden som behöver tas hänsyn 
till. 
Perioden kan till dels sammanfattas med att Kina uppmuntras av USA att ta 
aktiv del i internationella handelsorganisationer. De stora farhågor som lyfts 
från officiellt håll i USA under perioden är bland andra, Kinas militära styrka 
och den växande ekonomiska potential som på något sätt måste påverkas så att 
Kina inte blir en säkerhetsrisk i regionen. En risk som i så fall kan ha påverkan 
på USA. Därför lägger USA stora resurser på att skapa en relation mellan Kina 
och USA som är till fördel för bägge länderna, samt även för övriga länder i 
regionen. Kinas president Jiang Zemin besöker USA 1997 för första gången på 
12 år, ett besök som följs upp med flera ömsesidiga statsbesök. En positiv trend 
i utvecklingen av relationen mellan USA och Kina under den tidsperioden. 
 
 

4.3 2001-2006 George W. Bush administrationen 
 
Den här tidsperioden, den sista i uppsatsen som behandlas, har efter attentatet 
mot World Trade Center fått en helt annan fokus än tidigare. Mycket i utrikes 
och säkerhetspolitiken handlar om kampen mot terrorismen. Med den 
bakgrunden och det faktum att USA valde George W Bush till President 2001 
presenteras nedan hur USA har sett på Kina som ett hot fram till 2006. 
Det gemensamma arbetet i att bekämpa terrorismen, USA och Kina emellan 
beröms. Det finns även toner av en positiv syn från USA i utvecklingen av den 
kinesiska ekonomin. Tecken på detta är Kinas medlemskap i WTO under 
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perioden. Det ses som framsteg, trots att Kina inte fyller alla sina åtaganden 
kopplat till medlemskapet. 
 
Vid ett flertal tillfällen påtalas vikten av att Kina går en demokratisk framtid 
till mötes för att, bland annat, bidra till stabilitet i regionen. En stabilitet som är 
viktig för att det inte en oro skall utvecklas som kan komma att få olyckliga 
följder. En genomgående företeelse, under tidsperioden som täcks av 
uppsatsen, är Kinas närmande till den globala ekonomin. Ett steg i den 
riktningen är Kinas medlemskap i WTO den 11 december 2001.100 
 
 

4.4 Jämförelser 
 
Det som hela tiden är återkommande under tidsperioden är att genom en 
diplomatisk balansgång från USA:s sida förmå Kina till att agera i vissa frågor 
mot att samarbeta i andra frågor. 
 
 

4.4.1 Ekonomi 
 
En likhet under alla tre presidentadministrationerna är det återkommande 
resonemanget kring Kinas status som MFN. Samtliga perioder återkommer 
hela tiden till vikten av att Kina får den statusen. Mycket beroende på att 
USA:s arbetsmarknad och export gynnas av det, men även för att få möjlighet 
till insyn i och påverkan på Kinas ekonomiska utveckling. Om den insynen 
försvåras kan Kina komma att utvecklas i en riktning som inte är önskvärd av 
USA. En nyckelfaktor, ur ett säkerhetsperspektiv, är att Kina får en konstruktiv 
roll inom den internationella handeln. En väg dit är USA:s verkande för att få 
Kina som medlem i WTO. Ett medlemskap som Kina får i december 2001. 
 
Det finns inte så många uttalade skillnader under de undersökta 
presidentadministrationerna. Vissa små nyanser finns, men med i stort sätt 
samma mål. Ett utvecklat samarbete, internationellt ansvarstagande och 
medlemskap i olika internationella handelsorganisationer är gemensamma mål 
USA har för Kina sida under hela perioden. 
 
Det går inte tydligt att uttyda en oro för att Kina skall utgöra ett direkt hot mot 
USA i uttalanden kring den här sektorn. Det framkommer att ekonomin är en 
viktig faktor för USA att ha under uppsikt, och att ett kontinuerligt samarbete 
är nödvändigt. 
 

                                                
100 http://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/china_e.htm (2006-10-25) 
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4.4.2 Massförstörelsevapen 
 
Under George H. W. Bushadministrationen poängteras vikten av att få Kina att 
införa restriktioner på vapenexporten och visar på hur farligt det kan vara med 
konflikten i Irak som referens. Det är mycket viktigt att Kina undertecknar 
ickespridningsavtalet så att USA, tillsammans med övriga länder som 
undertecknat avtalet, kan få kontroll på och minska spridningen av dessa 
vapen. Någon större skillnad i det förhållningssättet är det inte under 
Clintonadministrationen. Det påtalas där hur viktigt det är att förmå Kina att 
ingå internationella avtal och att följa riktlinjer kring hanteringen av 
massförstörelsevapen. 
Att USA uppfattar Kinas innehav som ett hot illustreras bland annat av 
motiveringen till att verksamheten med att utveckla försvaret mot 
interkontinentala robotar fortsätter. Det motiveras med anledning av att Kina är 
ett av de länder som beräknas ha en kapacitet att nå alla delar av USA med 
interkontinentala missiler innan 2010. En skillnad finns här mellan de tre 
presidentadministrationerna. Det är bara under Clintonadministrationen som 
uttalanden liknande detta görs. Under bägge Bushadministrationerna talas det 
mer om vikten av att samarbeta och att få kontroll och insyn. Inte det direkt 
uttalade hotet av massförstörelsevapen från Kina.  
 
 

4.4.3 Militärt 
 
Det påtalas av Clintonadministrationen konkret kring Kinas militära styrka. En 
styrka som tillsammans med den växande ekonomiska potentialen kan komma 
att rendera till osäkerhet och spänning i regionen. Speciellt om det inte skapas 
en transparens i dessa frågor. Kravet på transparens in i Kinas militära 
verksamhet är genomgående under hela den täckta perioden. Samtliga 
presidentadministrationer är tydliga på den punkten. En stark kinesisk 
militärmakt, utan öppenhet, är inte acceptabelt ur ett amerikanskt perspektiv. 
Kina måste öppna upp och medge insyn. 
Det finns inga direkt uttalade skillnader, mellan de tre president-
administrationerna, i synen på den militära sektorn som framkommit i 
undersökningen. 
 
 

4.4.4 Regional stabilitet/Taiwan 
Under Clintons presidentperiod finns en antydan till att USA ser Kina som ett 
hot i den bemärkelsen att det är väldigt viktigt att det inte utvecklas till en 
konflikt mellan stater i regionen runt Kina. En sådan konflikt skulle mycket väl 
kunna att få konsekvenser för USA. USA betonar även vikten  av att Kina 
tonar ner oron för sin egen säkerhet. En oro som med säkerhet kan skapa ett 
behov i att bland annat förstärka den militära sektorn i Kina. En förstärkning 
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som i så fall skapar en obalans i makt och med det bidra till en ökad oro i 
regionen. 
Samma oro delas av både George W. H. Bush- och George W. Bush-
administrationen. Avtalet mellan USA och Taiwan, TRA, är hela tiden en 
utgångspunkt då uttalanden görs i frågor kring Taiwan och Kina. Parallellt så 
hänvisas det till den så kallade One China Policy som har gällt sedan 1972. 
Kopplat mot den här frågan finns det ett skarpt uttalande från 
Clintonadministrationen som menar på att USA kommer att kommer att göra 
vad som krävs för att försvara USA:s intressen i området. Vad man syftar på 
med "vad som helst" ges det dock inga svar på. 
 
 

4.4.5 Demokrati/mänskliga rättigheter 
Det råder en samsyn mellan de tre presidentadministrationerna om att Kina 
måste skärpa efterlevandet av de mänskliga rättigheterna. Den frågan lyfts fram 
hela tiden, men utan att det påtalas några konkreta åtgärder som Kina förväntas 
göra. Clintonadministrationen beslutar dessutom 1995 att inte längre ställa krav 
på efterlevnad av de mänskliga rättigheterna för att Kina skall få status som 
MFN. Det signalerar att ekonomins betydelse är av större art än att tvinga Kina 
att leva upp till de mänskliga rättigheterna. 
 
 

4.4.6 Synen på Kina 
 
Mycket av resonemanget under den första perioden kännetecknas av oro kring 
vad som kommer att hända med Kina framöver och vilken väg som Kina väljer 
att gå. Det finns liknelser med hur förhållandet har varit mellan USA och 
Sovjetunionen under kalla kriget. 
Ett återkommande ämne från samtliga presidentadministrationer, är 
resonemanget om containment. Det finns en ständig oro kring Kinas vägval, 
men USA är mycket tydlig i sitt officiella ställningstagande. Att isolera Kina är 
inte en alternativ väg. Exempel på den uttalade oron är bland annat ett tal som 
George H. W. Bush håller den 27 maj 1991. Där påtalas det vilken påverkan 
Kina har på stabiliteten i regionen i första hand, men även en risk att Kina kan 
komma att påverka hela världsfreden om det vill sig illa. Att isolera Kina är 
dock inte framgångsrikt, trots dessa problem. USA måste utveckla relationen 
med Kina för att skapa en grund till en positiv utveckling. Inte minst vad det 
gäller den ekonomiska delen som även ger positiva följder för USA 
 
Ett annat viktigt ämne som hela tiden återkommer är resonemanget om 
samarbete i olika frågor. Samarbete värderas högt av samtliga administrationer 
och ges hög prioritet för utveckling av relationen mellan USA och Kina. 
Dessutom poängteras vikten av en kontinuerlig dialog länderna emellan. En 
dialog som måste ske på samtliga nivåer, från Presidenten och nedåt. Ingen 
noterad skillnad återfinns mellan de olika sektorerna i frågan om behovet av 
samarbete och dialog. Det är heller ingen större skillnad i uttalanden mellan de 
olika presidentadministrationerna. Syftet för att hålla uppe en konstruktiv 
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dialog och ett fruktsamt samarbete är öppna upp förhållandet mellan länderna. 
Ett exempel på det är James Bakers uttalande 1991, där Baker menar på att en 
dialog är nödvändig för att komma ur det isiga förhållande som rådde mellan 
Kina och USA vid den tiden. 
 
Återkommande påpekas vikten av att påverka Kina till att öppna upp landet för 
mer insyn och transparens i sin verksamhet. Att ha ett slutet samhälle, 
samtidigt som Kina är en stat på framgång, rimmar inte med att vara 
ansvarsfull i det internationella samfundet. Ett accepterat fredligt Kina måste 
bli den ansvarsfulla medlemmen. 
 
Det nämns också i NSS 1998 att det inte är en framgångsrik väg att försöka 
isolera Kina. Likt den så kallade containment politiken som USA genomförde 
mot Sovjet Unionen under kalla kriget. Det är snarare en väg som leder till en 
mer instabil situation och risk för att arbetet med att förhindra spridning av 
massförstörelsevapen försvåras. Till detta kommer även arbetet med att 
påskynda demokratin i Kina försvåras samt utvecklingen mot efterlevande av 
de mänskliga rättigheterna. USA ser med andra ord att det är mycket viktigt att 
aktivt vara med och jobba tillsammans med Kina för att få en bra utveckling 
istället för att genomföra en isolering och på det viset försvåra för Kina att 
utvecklas 
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5 Sammanfattning och slutsatser 
 
Sammanfattningsvis kan följande saker konstateras: 
 

• De officiella uttalanden som gjorts under den studerade tidsperioden 
visar på ett behov från USA:s sida att verka för en större kinesisk 
transparens. Ett behov finns från USA att förmå Kina till att samverka i 
många olika frågor samtidigt som Kina tar en ansvarsfull roll i olika 
internationella sammanhang. 

 
• Konstateranden från de olika Presidentadministrationerna om att isolera 

Kina är i stort sätt entydiga. Att isolera Kina skulle inte göra regionen 
stabil. Det skulle tvärtemot skapa en oro i regionen med ett introvert 
Kina. Resultatet skulle kunna leda till oönskade resultat.   
 

• Samarbete mellan USA och Kina är av vikt. Ett samarbete skapar till 
exempel kunskap för USA om Kina. En kunskap som minskar oron om 
det okända och på så sätt även bidrar till att inte känna samma oro. 
Detta gäller om kunskapen visar på en mer positiv sida, sett ur ett 
amerikanskt perspektiv i detta fallet. Behovet av samarbete är tydligt 
uttalat från samtliga tre presidentadministrationer.  
 

• Det är sällan konkreta ställningstaganden i synen på Kina som ett hot 
uttalas i underlaget till denna uppsats. Det går dock inte att förvänta 
tydliga och klarläggande uttalanden i det undersökta materialet. 
Materialet är politiska texter och uttalanden som har som karaktär att 
vara välformulerade och diplomatiska.  

 
Vilka likheter och olikheter kan identifieras genom att jämföra hur den 
officiella hotbilden av Kina har skildrats under de tre olika president-
administrationerna åren 1991-2006?  
 
Så lyder frågeställningen i denna uppsats. Undersökningens svar är att det inte 
är så stora olikheter som uttalats officiellt under den berörda perioden. Det rör 
sig till största delen om uttalade behov från USA av att skapa samarbete med-, 
insyn i- och ett internationellt ansvarstagande  för Kina. Nyansskillnader finns 
under perioden som tydliggörs med en undersökning som denna uppsats utgör 
och orsaken till dessa nyansskillnader kan var flera. En av orsakerna kan vara 
av intresse att reflektera över. Det är tre presidentadministrationer som har 
undersökts i uppsatsen där två av dessa, George H. W. Bush och George W. 
Bush, är republikaner och Clinton, demokrat. Om detta kan ha haft en påverkan 
på hur USA har förhållit sig till Kina är inget som denna uppsats har haft för 
avsikt att söka svar på. Men det kan möjligen finnas förklaringar att finna där 
till vissa av nyanserna i resultatet av den anledningen. 
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5.1 Vidare forskning  
 
Den här uppsatsen har undersökt hur det officiella USA ser på Kina som ett 
eventuellt hot. Resultatet speglar inte helt den bild som författaren hade innan 
undersökningen. Att göra en motsvarande undersökning där amerikansk media 
är i fokus under samma tidsperiod är ett intressant studieobjekt. Om det  i sin 
tur skulle ge ett annat resultat än denna uppsats ger, vad kan dessa i så fall bero 
på?  
 

6 Avslutande diskussion kring utfallet 
 
Denna diskussion kommer att kretsa kring vad resultatet av studien kan bero 
på. Det är en diskussion där författaren reflekterar en del om vad det kan vara 
för bakomliggande orsaker till de små förändringar som har visat sig. 
Reflektionen har inte som mål att vetenskapligt bekräfta resultatet, utan det är 
författarens egna tankar. 
 
Den här uppsatsen har nu undersökt hur den officiella hotbilden av Kina 
skildrats i USA under åren 1991-2006. Detta med hjälp av frågeställningen: 
 
Vilka likheter och olikheter kan identifieras genom att jämföra hur den 
officiella hotbilden av Kina har skildrats under de tre olika president-
administrationerna åren 1991-2006. 
 
Efter att ha reflekterat över det redovisade resultatet har jag kommit fram till 
några konstateranden. Det är inte ofta som något av underlagen direkt ger 
uttryck för att Kina utgör ett direkt hot mot USA. Det rör sig till största delen 
om behovet av samarbete i olika frågor. Självklart finns det amerikanska 
intressen i dessa ställningstaganden. Till exempel så återkommer ofta 
fördelarna med en öppen ekonomi i Kina för arbetsmarknaden i USA. Det är i 
sig inget uttryck för ett uppfattat hot, men inte desto mindre framförs det som 
en faktor ur ett säkerhetsperspektiv. 
 
Det är två olika politiska inriktningar som har regerat under den undersökta 
perioden, republikaner och demokrater. En skillnad som författaren misstänkte 
skulle ge ett större utslag på resultatet än vad som har blivit utfallet. En 
reflektion över detta är att det krävs att undersökningen går längre ner i 
nivåerna för att se större skillnader. Politiken som förs fram i NSS är väldig 
generell och politiskt tillrättalagd.  
  
I uppsatsen finns både styrkor och svagheter. Den främsta styrkan är den breda 
empiri som ligger till grund. En skanning har gjorts över hela den berörda 
tidsperioden, vilket ger ett brett underlag.  
Det är enbart officiella uttalanden och dokument som ligger till grund för det 
redovisade resultatet. Det finns med andra ord inte några spekulativa 
uttalanden från politiska initierade personer utanför den amerikanska 
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presidentadministrationen. Dessutom är undersökningen inte händelsestyrd. 
Det är inte specifika händelser som ligger till grund för det som framkommit. 
 
Det finns självklart även svagheter med ett arbete som denna uppsats. Då det är 
en period som stäcker sig över så pass många år, är det bara en skanning över 
ett begränsat antal uttalanden som har varit möjliga att gå igenom. För att skapa 
ett riktigt djup skulle ett mycket större antal uttalanden behöva studeras. Utöver 
det är det en generell bild som ges rörande den officiellt uppfattade hotbilden. 
Då uppsatsen inte är händelsestyrd så beskrivs den uppfattade hotbilden. 
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