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Gabriel Jonsson 

 
Nya böcker om Kina 

  
En under 2012 utgiven bok om Kina är China’s Domestic Politics 
and Foreign Policies and Major Countries’ Strategies toward China 
redigerad av Jung-Ho Bae och Jae H. Ku som båda är verksamma 
vid det statliga forskningsinstitutet Korea Institute for National 
Unification (KINU) i Söul. Boken, som omfattar 543 sidor, är ett 
resultat av ett forskningsprojekt i vilket både sydkoreanska och 
utländska forskare deltar. Den är indelad i tre delar: Kinas inrikes-
politik och ledarskap, Kinas externa relationer och politik gent-
emot betydelsefulla länder samt viktiga nationers politik och stra-
tegi visavi Kina.  
 Introduktionen av Jung-Ho Bae och Dongsoo Kim, som också 
är från KINU, handlar om vändpunkter för Kina och Koreahalv-
ön. Förutom allmänt kända data om Kinas uppgång sedan den 
öppna dörrens politik infördes 1978 finns här uppgifter om ledar-
skiften i landet, sambandet mellan Kinas uppgång, det strategiska 
läget i Nordöstasien och Koreahalvön samt Sydkoreas diplomati 
gentemot Kina. Med tanke på ledarskiftet i Kina i år är det värde-
fullt att uppgifter om president Xi Jinping och premiärminister Li 
Keqiang är med. Introduktionen innehåller i likhet med de följan-
de 17 kapitlen referenser, vilket är en stor förtjänst. Man kan på så 
sätt både fördjupa sig i de frågor som boken tar upp och få en 
åtminstone rudimentär uppfattning om den oerhört omfattande 
litteratur som finns om dagens Kina. 
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Yong Shik Choo från Chung-Ang-universitetet i Söul skriver i 
kapitel 1 om en kinesisk modell för nationell utveckling. Han 
utgår från den politiska kursomläggningen 1978 och förklarar hur 
den förändrat världen. Mer utrymme får den intellektuella debat-
ten om den kinesiska modellen, i vilken de nationella särdragen 
spelar en framträdande roll. Uppgifter om Kinas försvarsutgifter, 
som är de näst högsta i världen efter USA, och om storleken på 
de två ländernas ekonomier är med. Värdefullt är att få tillbaka-
blickar på Kinas globala ekonomiska position, eftersom landet 
fram till 1800-talet var världens största ekonomi. Kapitlet avslutas 
med ett resonemang om den kinesiska modellens betydelse för 
kontakterna med omvärlden. 
   I kapitel 2 redogör kinesen Yi Edward Yang, som arbetar vid 
James Madison University, för ledarskiften i Kina. Han skriver 
först om den under 2012 mycket uppmärksammade händelsen då 
partisekreteraren i Chongqing, Bo Xilai, avskedades p.g.a. illegal 
verksamhet och försök att dölja ett mord hans hustru hade utfört. 
Sedan presenterar han hur kommunistpartiet är uppbyggt och vil-
ka politiker som varit de ledande under de fem generationer som 
styrt sedan Folkrepubliken Kinas grundande 1949, vilket är myc-
ket värdefullt för att förstå kinesisk politik. Sedan Deng Xiaoping 
avled 1997 har Kina inte haft någon högsta ledare utan det är 
medlemmarna i politbyråns ständiga utskott (nu 7) som utgör ett 
kollektivt ledarskap.  
 I kapitel 3 kartlägger Christopher M. Clarke från USA:s för-
svarsdepartement de utmaningar Kina står inför under de kom-
mande fem åren i form av bl.a. reformer av det politiska systemet 
som under 2012 skakades av flera skandaler, däribland Bo Xilai-
affären. Det ekonomiska systemet står inför uppgiften att gå ifrån 
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en investerings- och exportledd tillväxt till en konsumtionsbase-
rad expansion.  
 I den första delens sista kapitel behandlar Carla P. Freeman 
från Johns Hopkins University i USA Kinas etniska minoriteter 
som 2010 utgjorde 8.5% av befolkningen (113,8 miljoner). Poli-
tiken som fördes under Mao-eran 1949-1976 och under Deng 
Xiaoping, som därefter var Kinas de facto ledare utan att inneha 
någon av de allra högsta posterna, beskrivs. Tibetfrågan är om-
nämnd, likaså förhållandena i minoritetsområdena Xinjiang och 
Inre Mongoliet.  
 I kapitel 5 skriver Fei-Ling Wang från Georgia Institute of 
Technology om Kinas politik gentemot USA. Efter en tillbaka-
blick på Kinas utrikespolitik i historien finns uppgifter om de 
sino-amerikanska relationerna före och efter tövädret på 1970-
talet som ledde till att USA 1979 erkände Folkrepubliken Kina 
och bröt med Taiwan. De ekonomiska relationerna har därefter 
kraftigt expanderat och länderna har blivit allt starkare rivaler: 
Kina försöker aktivt stå emot, reducera och ersätta USA:s makt 
och ledarskap såväl regionalt som globalt. 
 I kapitel 6 beskriver Yongtao Gui från Pekings universitet 
Kinas politik mot Japan. Den i svenska medier under 2012 upp-
märksammade dispyten om Diaoyu-/Senkakuöarna blev ett trä-
tomål redan 1971, då USA överlämnade Okinawa till Japan. Kinas 
oro för högerkrafternas uppgång i Japan beskrivs. Förre premiär-
ministern Koizumi Junichiros besök i Yasukuni-templet, där 
krigsförbrytare är begravda, och den japanska regeringens godkän-
nande av textböcker som förskönar krigföringen, inklusive Nan-
jingmassakern 1937, skapade spänningar i ländernas relationer. 
Man får en klar bild av hur komplexa relationerna är.   
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Ki-Hyun Lee från KINU går i kapitel 7 igenom Kinas politik mot 
Nordkorea, för vilken ett centralt mål är att bevara status quo. 
Kina hjälpte Nordkorea under Koreakriget (1950-1953) genom 
stora truppsändningar och länderna ingick ett försvarsavtal 1961, 
men de har inte haft problemfria relationer. En stor påfrestning 
var när Kina 1992 erkände Sydkorea, varefter Nordkorea praktiskt 
taget avbröt kontakterna fram till 1999. Nordkoreas missil- och 
kärnvapentest under senare år visar begränsningarna i Kinas infly-
tande över landet. På det ekonomiska planet har dock Kina sedan 
länge en stark position och är nu Nordkoreas största handels-
partner. Hur Kina förhåller sig till Nordkorea sedan Kim Jong Un 
kom till makten 2011 förklaras. Ett orosmoment för Kina är vilka 
konsekvenser sanktioner mot Nordkorea skulle kunna få, något 
som leder till att man vill att landet ska förbli intakt: en regim-
kollaps med stora flyktingströmmar över gränsen vore en mar-
dröm. 
  Jae H. Ku från KINU och Wonhee Lee från Johns Hopkins 
University förklarar i kapitel 8 Kinas politik mot grannländerna 
Vietnam, Laos, Kambodja, Mongoliet och Myanmar (Burma). På 
grund av Kinas invasion av Vietnam 1979 var relationerna proble-
matiska tills 1991, då Vietnam efter Sovjetunionens upplösning 
blev tvunget att omorientera sig. De kinesiska direktinvesterin-
garna i Vietnam har under senare år ökat kraftigt, men ett pro-
blem mellan länderna är dispyten om Paracel- och Spratlyöarna i 
Sydkinesiska havet. Med Kambodja har Kina haft goda relationer 
under de senaste två decennierna. Handeln har stigit betydligt och 
ledarbesök har ägt rum i båda länderna. Med Laos har Kina haft 
sämre relationer, bl.a. p.g.a. Vietnams inflytande över landet. Kina 
har ändå utökat sin handel med och sina investeringar i Laos. 
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Mongoliet och Kina har aktiverat sina kontakter efter Sovjetunio-
nens upplösning 1991 och tillbakadragandet av de sovjetiska trup-
perna 1992. Det ekonomiska utbytet har ökat inte minst till följd 
av Mongoliets rika naturtillgångar. Handeln tiodubblades från 
1998-2008 och av de fem länderna har Mongoliet mottagit de 
största kinesiska direktinvesteringarna. De mongoliska ledarna 
fruktar att Kina ska dominera landets ekonomi. Kina har varit 
Burmas viktigaste allierade under de senaste två decennierna och 
det ekonomiska utbytet är stort, men bristen på transparens gör 
det svårt att få en exakt bild. Även Burma fruktar att bli alltför 
be-roende av Kina och försöker därför sedan 2010 förbättra rela-
tioner med USA. Detta kapitel är det enda där jag tycker att bo-
ken vill ha med för mycket om komplexa frågor kortfattat. 
 Seongwhun Cheon från KINU analyserar i kapitel 9 Kinas 
agerande i den nordkoreanska kärnvapenfrågan. Kinas prioriterin-
gar på Koreahalvön är stabilitet, bibehållen delning och nedmon-
tering av Nordkoreas kärnvapenprogram. Kina har därför fört en 
försiktig politik visavi Nordkoreas kärnvapenprogram. Det kinesi-
ska inflytande över Nordkorea ska inte överskattas. Kinas roll i 
sexpartssamtalen om det nordkoreanska kärnvapenprogrammet, 
där man deltar tillsammans med Nord- och Sydkorea, Japan, 
Ryss-land samt USA, presenteras. Slutligen förklaras Kinas 
hållning gentemot Nordkoreas kärnvapentest 2006 och 2009 samt 
dess uppfattning om nukleär upprustning i Sydkorea. 
 Bo Kong från Johns Hopkins University beskriver i andra de-
lens sista kapitel Kinas politik för att säkra globala energiresurser. 
Kina blev nettoimportör av olja 1999, naturgas 2006 och kol 
2009. Med undantag av kol väntas importen fortsätta stiga. Att 
trygga energiförsörjningen är både en ekonomisk och säkerhets-
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politisk fråga. Energi importeras från flera länder. 
 I kapitel 11 skriver Michael S. Chase från den amerikanska 
marinhögskolan om USA:s Kina-politik. De sino-amerikanska 
relationernas betydelse för världen kan ej överskattas. Problem i 
relationerna är Kinas ekonomiska politik, människorättsförhållan-
den och maritima dispyter med grannländerna samt USA:s vapen-
försäljning till Taiwan. Det finns ett ömsesidigt intresse av att 
undvika misstro och strategisk rivalitet: ländernas ledare för en 
aktiv politik för att upprätthålla goda relationer och undvika kon-
frontation. Länderna deltar utöver FN i flera internationella poli-
tiska och ekonomiska fora.  
 I kapitel 12 redogör Yasuhiro Matsuda från Tokyos universitet  
för Japans politik mot Kina. Sedan diplomatiska relationer upp-
rättades 1972 har kontakterna kontinuerligt expanderat. Länderna 
har blivit rivaler både på det ekonomiska och säkerhetspolitiska 
planet. Det är av yttersta betydelse att utveckla relationer som 
gynnar båda länderna.  
 I kapitel 13 beskriver Viacheslav Amirov från den ryska 
vetenskapsakademin Rysslands Kinapolitik. Ländernas relationer 
har kraftigt utvidgats och Kina är nu Rysslands största handels-
partner. Kinas ekonomiska expansion har lett till att landet gått 
om Ryssland. Ändå behöver Ryssland utveckla ett fungerande 
samarbete med Kina. Förutom de ekonomiska kontakterna pre-
senteras samarbetet i internationella fora och på det militära 
området.  
 I kapitel 14 skriver finländskan Linda Jakobson från Lowy 
Institute for International Policy i Sydney om Australiens Kina-
politik. Kinas betydelse för Australiens fortsatta ekonomiska 
expansion kan inte överskattas. Exporten dit utgör 25% av utri-
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keshandeln och består bl.a. av järnmalm, kol och naturgas. Austra-
lien tar emot stora direktinvesteringar från Kina. Antalet kinesiska 
studenter och besökare i Australien växer. Relationerna är inte 
problemfria – bl.a. ledde premiärminister Kevin Rudds kritik mot 
kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Kina till friktioner. 
Efterträdaren Julia Gillard betonar dock ekonomiskt samarbete.  
 I kapitel 15 redogör Fu-Kuo Liu från National Chengchi Uni-
versity i Taiwan för strategin för att utveckla relationerna med 
Kina. Relationerna har förbättrats markant under president Ma 
Ying-jeou (2008-). Närmandet till Kina har medfört inhemsk 
kritik mot att presidenten säljer ut Taiwans självbestämmanderätt 
till Kina. Fram till augusti 2012 hade Kina och Taiwan ingått 18 
avtal och två konsensusöverenskommelser rörande de mellan-
statliga förbindelserna. Avtalen gäller bl.a. turism i Taiwan och 
flygförbindelser och har lett till utökade kontakter. Den 30 juni 
2010 undertecknade staterna Economic Cooperation Framework 
Agreement. Möten på hög politisk nivå har ägt rum några gånger, 
men Taiwans relationer med Kina har ännu inte utvidgats till att 
också omfatta politiska och säkerhetspolitiska frågor.  
 I kapitel 16 går indiern Surjit Mansingh, som arbetar vid 
American University, igenom Indiens Kinapolitik. Indien har all-
tid strävat efter goda relationer med Kina, men länderna utkäm-
pade 1962 ett kort gränskrig p.g.a. gränsdragningen i nordöst som 
ännu inte är löst. Tidigare hade Indien passivt accepterat Kinas 
ockupation av Tibet 1950. Efter 1962 präglades relaionerna av 
ömsesidig misstro och det var först genom premiärminister Rajiv 
Gandhis besök i Kina 1988 som isen bröts. Under 1990-talet ägde 
statsbesök rum i båda länderna och handeln ökade. Kunskaperna 
om varandras länder förblir dock bristfälliga. Indiens och Kinas 
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relationer karakteriseras nu både av samarbete och konkurrens.  
 I bokens sista kapitel skriver Andrew O’Neil från Griffith 
University i Australien om hur Kinas uppgång påverkar säker-
hetssituationen på Koreahalvön och om hur Sydkorea och Aus-
tralien ska bemöta Kina. Båda länderna vill ha stabilitet i regionen 
som är viktig även för Australiens ekonomi. De har också utveck-
lat allt närmare politiska och ekonomiska relationer med varandra 
och har ett egenintresse av att Kinas uppgång består. Handeln har 
ökat betydligt och länderna deltar aktivt i olika internationella 
och regionala ekonomiska fora. Det ligger i bådas intresse att 
begränsa Kinas fortsatta inflytande på Koreahalvön. 
 Sammanfattningsvis uppfyller boken väl redaktörernas för-
hoppning att studien ska hjälpa både akademiker, experter och en 
bred allmänhet att bättre förstå implikationerna av Kinas uppgång 
för regionen och för världen. Jag vill därför varmt rekommendera 
den för alla läsare. 
 Martin Jacques, som arbetar på London School of Economics, 
inleder sin kritikerrosade bok When China Rules the World (andra 
upplagan: 812 sidor, första 2009) med att skriva om länder som 
varit ledande under världshistorien. Viktiga uppgifter är bl.a. 
USA:s globala dominans efter andra världskriget, som förstärktes 
av Sovjetunionens upplösning 1991, och konsekvenserna av Kinas 
ekonomiska uppgång sedan 1978 för världen i form av bl.a. fallan-
de konsumentvarupriser och stigande råvarupriser. Östasiens eko-
nomiska uppsving efter 1945, som började i Japan och lett till att 
USA:s position i världsekonomin försvagats, beskrivs. Prognoser 
om storleken på ledande länders ekonomier år 2025 och 2050 är 
med. 
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Bokens första del har rubriken ”The End of the Western World” 
och efter en kort introduktion handlar kapitel 2 om väst-världens 
uppgång med tonvikt på perioden efter den industriella revolutio-
nen. Den historiska styrkebalansen mellan Europa och Kina jäm-
förs. En omtvistad uppfattning som författaren resonerar kring är 
att Europa gick om Kina omkring år 1800. Viktiga skillnader är 
att Storbritannien då hade en stat som drev på den industriella 
revolutionen och drog nytta av sina kolonier medan Kina saknade 
dessa karakteristika. Kina hade en katastrofal utveckling under 
åren 1800-1950, men började ta igen västs försprång fr.om. 1978. 
Kapitlet avslutas med en genomgång av USA:s ekonomiska upp-
gång så att man får en mera fullständig översikt av maktcentra i 
världsekonomin under de senaste 200 åren. 
 Kapitel 3 handlar om Japan som är det enda landet i Asien 
som industrialiserades under 1800-talet efter att kejsarmakten 
hade återupprättats genom Meiji-restaurationen 1868. Japan in-
hämtade systematiskt kunskap från Europa för sin modernisering 
och blev p.g.a. sin industriella utveckling en modell för bl.a. Syd-
korea. Författaren tecknar en översiktlig bild av Japans historia 
och betonar att landet först genom sin modernisering kom att gå 
om Kina. En följdeffekt av moderniseringen var att Japan blev en 
imperialistmakt som koloniserade Taiwan (1895) och Korea 
(1910) samt lade under sig stora delar av Kina och Sydöstasien 
under 1930- och 1940-talen. Författaren understryker att, även 
om Japan har lärt sig av västvärlden, är de inhemska kulturtradi-
tionerna alltjämt starka. 
 Kapitel 4 har rubriken ”China’s Ignominy” och ger flera exem-
pel på hur vanäran visat sig under de senaste 200 åren. Ett är för-
lusten mot Storbritannien i det första opiumkriget (1839-1842) 
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som bl.a. ledde till att Hong Kongön överlämnades till britterna. 
Under den föregående historien hade Kina expanderat territoriellt 
och utvecklat en högtstående civilisation. Landet tryckte böcker 
tidigare än Europa. Kineserna utvecklade naturvetenskapen och 
seglade innan kejsarmakten under 1400-talet av oklara orsaker 
satte stopp för oceanfärder till Sydöstasien, indiska halvön, Mel-
lanöstern och Östafrika. En viktig skillnad mellan Kina och Euro-
pa är att Kina p.g.a. dess enorma storlek har betonat enighet me-
dan Europa varit territoriellt splittrat. Därefter beskrivs Kinas för-
fall under början av 1800-talet fram tills att Folkrepubliken Kina 
utropades 1949. I avsnittet efter om det av Mao Zedong (1893-
1976) styrda Kina diskuteras samspelet mellan historien och nuti-
den: kontinuiteten var påfallande. Ekonomin växte med igenom-
snitt 4.4 procent 1950-1980 och en grund lades till den efterföl-
jande expansionen. 
 Kapitel 5 handlar om karakteristika för moderniseringen i Öst- 
och Sydöstasien med fokus på Kina och Japan. Moderna städer 
ger slående lika intryck, men de kulturella skillnaderna mellan 
väst och öst vad gäller bl.a. mänskliga relationer och sociala 
värden är stora. Moderniseringen i regionen har gått betydligt 
snabbare än i väst, vilket lett till att historien och nutiden är sam-
tidigt närvarande i människors liv. Kinas långa historia har skapat 
en djup känsla av egen identitet, inte minst tack vare det gemen-
samma skriftsystemet. Klädstilar beskrivs, däribland Sun Yat-sen-
uniformen - i väst felaktigt kallad ”Mao-uniform” – som blev en 
egalitär form av klädsel efter störtandet av kejsardömet 1911-1912. 
Den inhemska matkulturen är stark i Japan och Kina och det 
finns få amerikanska snabbmatsrestauranger. Ländernas politiska 
system präglas av konfuciansk kultur, i vilken respekt för överhe-
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ten och gruppidentitet är viktiga inslag. Författaren menar att det 
västerländska inflytandet på språken, klädstilar, matkulturen och 
de politiska systemen är begränsat: den inhemska kulturen har 
förblivit stark. Kinas uppgång förväntas på sikt försvaga väst-
världens globala inflytande.  
 Bokens andra del har rubriken ”The Age of China” och efter 
en kortfattad introduktion beskriver kapitel 6 den ekonomiska 
supermakten Kina. När Mao dog 1976 var det knappast någon 
som förutspådde uppgången. Kina hade dittills haft lägre tillväxt 
än Japan, Sydkorea, Taiwan, Singapore och Hong Kong. Länderna 
inspirerade reformpolitiken som infördes 1978. Ekonomiska zoner 
upprättades i sydöst och folkkommunerna upplöstes, vilket ledde 
till att bönderna fritt fick sälja sina grödor. Tillväxten, som var 
investeringsledd, steg till 9.5% under 1978-1992. Kina blev alltmer 
integrerat i världsekonomin och påverkat av USA. Omvärlden har 
sedan 1978 gjort direktinvesteringar omfattande 500 miljarder 
dollar i Kina som blivit ”världens fabriksgolv.” Landet är mer 
beroende av utrikeshandeln än bl.a. USA: Kina är mer sårbart för 
världsekonomins fluktuationer. Författaren resonerar kring hur 
uthållig den ekonomiska utvecklingen är. Önskvärt är att till-
växten blir mera konsumtionsledd och att beroendet av utrikes-
handeln minskar. Den ekonomiska utvecklingen har lett till ökad 
social ojämlikhet. Expansionen kräver stora resurser i form av 
mark, vatten och naturtillgångar m.m. vilket lett till en enorm 
råvaruimport. Växande utmaningar är den åldrande befolkningen 
och de stora miljöproblemen. Sist beskrivs hur starkt Kina på-
verkar världsekonomin vad gäller bl.a. tillväxt och handel. Expan-
sionen har gynnat råvaruexportörer som bl.a. Ryssland och Aust-
ralien. Grannländernas ekonomier har dragit nytta av Kinas upp-
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sving, men förlorare finns också.  
 Kapitel 7 har som utgångspunkt att förklara hur kinesisk poli-
tik skiljer sig från västvärldens. Kina är både en civilisation och en 
nationsstat. Landet är världens äldsta bevarade statsbildning. För 
kineser är identiteten en fråga om civilisationen medan nationen 
är det centrala i väst. Den kinesiska civilisationen karakteriseras av 
den långa historien, sammanflätningen av civilisationen och staten 
samt den enorma landytan. Storleken nödvändiggör decentralise-
ring av makt till provinserna. I Kina har politik varit en sfär reser-
verad för de styrande medan det i Europa funnits konkurrerande 
auktoriteter såsom kyrkan, adeln och affärsmän. På grund av de 
historiska erfarenheterna är enighet och stabilitet centrala princi-
per inom politiken. Staten betraktas som en inkarnation och för-
svarare av den kinesiska civilisationen. Författaren menar att det i 
ljuset av utvecklingsnivå är en missuppfattning att argumentera 
för att Kina nu är redo för och borde bli en flerpartistat med all-
män rösträtt. Eftersom demokrati väntas skapa kaos och tumult, 
är stödet litet men på lång sikt kan Kina demokratiseras. Kinas 
kommunistiska parti har genom att leda reformarbetet och höja 
levnadsstandarden fått legitimitet. Utrymme finns för politiska 
protester vad gäller bl.a. markfrågor och arbetsförhållanden. Ka-
pitlet innehåller som enda uppgift i boken jag vill invända emot 
att konfucianismen har haft större inflytande över Kina än över 
Korea. Den strider mot den gängse uppfattningen att Korea är 
mer konfucianskt än Kina: konfucianismen var statsfilosofi under 
Chosôn-dynastin (1392-1910).   
 I kapitel 8 framgår det att kineser fram till möten med euro-
péer i slutet av 1700-talet betraktade Kina som ”Mittens rike” 
överlägset alla andra nationer. Efter att uppfattningen om Kinas 
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kulturella överlägsenhet hade försvagats, blev ”Han-folket” en ny 
grund för identiteten. Kina består till drygt 91% av han-kineser. 
Det finns 55 etniska minoriteter. Sedan embryot till dagens Kina 
hade lagts under Qin-dynastin (221-206 f. Kr.) utökades ytan 
genom erövringar i norr, söder och väster med många krig som 
följd. Rasismen har tusenåriga rötter: kineser har ansett sig vara 
överlägsna andra folk. När nya områden togs över, flyttade han-
kineser dit. Processen pågår än idag i Tibet och Xinjiang. De vikti-
gaste anledningarna till missnöje i Tibet är bristen på kulturell och 
religiös frihet samt immigrationen av han-kineser. I Xinjiang ska-
par uigurernas uppfattning att inkomsterna från olje- och natur-
gasutvinning mest går till hankineserna missämja. Rasdiskrimine-
ring har drabbat afrikanska studenter i Kina. Kineser i utlandet 
upplever rasdiskriminering samtidigt som de känner sig överlägs-
na andra folk.  
 Kapitel 9 handlar om Kinas relationer med grannländerna. 
Historiskt har Kina varit regionens centrum. Kinas ekonomiska 
uppsving har lett till att den inter-regionala handeln ökat.  Under 
1980-talet bidrog entreprenörer från Taiwan till Kinas ekonomi-
ska uppgång, men under de senaste tio åren har Taiwan behövt 
Kina mycket mer än omvänt. Under 1990-talet blev Kina mera 
utåtriktat: man upprättade diplomatiska förbindelser med flera 
länder i Öst- och Sydöstasien samt deltog i regionala ekonomiska 
fora. Olösta problem finns med grannländerna, varav ett är tvisten 
med Vietnam om de obebodda Paracel- och Spratlyöarna i Syd-
kinesiska havet. Kina har som målsättning att återförena Taiwan 
med fastlandet, men Taiwan är emot: allt fler människor ser sig 
själva som taiwaneser och ej kineser. Relationerna förbättrades 
markant efter Ma Ying-jeous tillträde som president 2008, bl.a. då 
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han till skillnad från företrädaren Chen Shui-bian avvisade själv-
ständighet för Taiwan. Med Japan har Kina alltsedan nederlaget i 
det sino-japanska kriget (1894-1895) sämre relationer än med 
något annat grannland. Japans krigföring i Kina under 1930-talet 
förvärrade missämjan. Länderna tvistar också om Senkaku-/Diao-
yuöarna i Östkinesiska havet. Ändå har handeln snabbt ökat. USA 
är den dominerande militärmakten i regionen, men Kina är på 
uppgång. 
 Kapitel 10 har som tema Kinas globala frammarsch som gjort 
omvärlden mer medveten om landet. På grund av beroendet av 
råvaruimport har Kina fördjupat banden med Latinamerika och 
Afrika. Landet investerar i Afrika, ger bistånd dit och kineser 
bosätter sig där. Afrika har gynnats av prisuppgången på råvaror, 
Kina har blivit ett alternativ till handel med västvärlden och bi-
ståndet är mer komplett än västs samt fritt från krav på ekono-
misk och politisk liberalisering, men även spänningar förekommer 
som författaren kunde ha sagt mer om. Mellanöstern är viktigt för 
oljeimporten. Efter Sovjetunionens upplösning 1991 har Kina ut-
vecklat nära relationer med Ryssland som exporterar bl.a. olja och 
naturgas. Även om Kinas ekonomiska utbyte med Indien ökar, 
har länderna knappast hjärtliga relationer. Skuldkrisen i inte minst 
Grekland har fört Kina närmare Europa. Allra viktigast för Kina 
under de senaste 30 åren är relationerna med USA med världens 
största marknad. Kina har ett stort handelsbalansöverskott med 
USA och finansierar underskotten i statsbudgeten, vilket föränd-
rat styrkerelationerna mellan dem. På det militära planet ligger 
dock USA alltjämt långt före Kina.   
 Kapitel 11 har rubriken ”When China Rules the World” som 
är en metafor för ett scenario då Kina blir världens ledande 
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nation. Författaren utgår ifrån att Kinas expansion kommer fort-
sätta, om än inte i samma takt som hittills. Den värld som Kina 
förväntas dominera kommer formas av hur USA bemöter sin 
nedgång och hur folkrika länder på uppgång, främst Indien, 
utvecklas. Indien ligger nu långt efter Kina, men kan bli en hård 
rival på sikt. Kännetecken för USA:s globala hegemoni är bl.a. att 
landet har världens största och teknologiskt mest avancerade eko-
nomi samt är den starkaste militärmakten. Kinas fortsatta upp-
gång kommer göra landets historia känd världen över och inom 50 
år kommer Beijing sannolikt ta över New Yorks status som 
världens de facto huvudstad. Kinas väldiga befolkningsstorlek skil-
jer landet från tidigare hegemoniska makter som Storbritannien 
och USA.  
 Kinas expansion kommer leda till att vita människors domi-
nans inom många områden av global aktivitet utmanas och att 
landets status stiger bland utlandskineser (45 miljoner exklusive 
Taiwan). Landet har redan nu flera av världens största företag. 
Om renminbin blir konvertibel, kan den jämte dollarn och euron 
bli en av världens viktigaste valutor. Kapitalismen är i Kina for-
mad av kommunistpartiet och väntas utöva ett starkt inflytande 
globalt framöver. Delade meningar råder om hur Kina kommer 
uppträda som stormakt. På det politiska planet kommer Kina 
utgöra ett alternativ till väst. Att hantera den omfattande urba-
niseringen är en besvärlig uppgift. Kinas uppgång har ökat intres-
set i omvärlden för att lära sig mandarin. Flera kinesiska univer-
sitet står sig väl internationellt. Kina både sänder studenter utom-
lands och tar emot utländska studenter. Inom mediasektorn har 
stora investeringar gjorts. Beijing-OS 2008 blev en stor organisato-
risk och sportslig framgång. Vad gäller mat och traditionell medi-
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cin utöver Kina redan ett stort kulturellt inflytande globalt. Kinas 
uppgång kommer försvaga Europa och USA. För USA, som vant 
sig vid att vara en världsmakt, blir det en prövning. 
 I kapitel 12 vänder sig författaren emot önskan att bedöma 
Kina efter västvärldens måttstock. Han räknar upp åtta för det 
moderna Kina särskiljande kännetecken: landet är en civilisation, 
relationerna med Östasien kommer sannolikt influeras av arvet 
från det historiska tributsystemet, enighetskänslan, den enorma 
landmassans inflytande på förhållandet till omvärlden, statens 
allenarådande maktposition, moderniseringens hastighet, kom-
muniststyret sedan 1949 samt kombinationen av karakteristika för 
både i- och u-länder. Därför kommer det moderna Kina starkt av-
vika från västvärlden och på ett mera grundläggande sätt än någon 
annan stormakt under de senaste 200 åren transformera världen. 
Kinas uppgång markerar slutet på västs universalism. Västvärl-
dens normer, värderingar och institutioner kommer möta växande 
konkurrens från sina kinesiska motsvarigheter. 
 Efterordets tema är framväxten av den kinesiska världsordnin-
gen. Finanskrisen i USA 2008 blev en början: den amerikanska 
ekonomin visade sig vara misskött och Kina hade blivit dess 
bankir. Utrikespolitiken väntas bli mera diversifierad från fokus 
på USA till större betydelse för Östasien. Kinas ekonomiska upp-
gång saknar motsvarighet i världshistorien. Landet leder sedan 
2008 globaliseringen genom sin handel och utlåning till u-länder-
na, den ökande internationaliseringen av renminbin, ett växande 
fokus på u-länder samt sina förändrade relationer med Europa 
p.g.a. köp av statsobligationer, investeringar och deltagande i off-
entlig upphandling. Det ekonomiska uppsvinget har stärkt Kinas 
ställning bland u-länderna. Den relativa underutvecklingen – bl.a. 
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är halva befolkningen fortfarande bönder - och avsaknaden av ett 
flerpartisystem gör dock att Kina har lite ”soft power” på basis av 
sin kultur, sina politiska värden och sin utrikespolitik i västvärl-
den. Kinas ”hard power” i form av ekonomisk makt väntas stärka 
landets globala inflytande på olika områden. Utvecklingserfaren-
heterna kan andra u-länder lära sig av, men den kinesiska staten 
kan ej reproduceras och storleken är en oöverkomlig skillnad. 
Kina kan gå om USA som världens största ekonomi 2018, 2020 
eller 2027, men på flera områden – däribland export – ligger man 
redan nu före. Och Kina har en valutareserv på 2,5 triljoner dollar 
medan USA:s utlandsskuld är 2 triljoner dollar.  
 Förutom att boken brett och pedagogiskt presenterar Kinas 
uppgång ur ett globalt och historiskt perspektiv är en stor för-
tjänst att den innehåller flera kartor på Kina och regionen samt 
figurer, tabeller och illustrationer som underlättar förståelsen av 
det digra innehållet. Att författaren refererar till sina egna erfaren-
heter underlättar också läsningen. Kejsardynastierna är uppräkna-
de. En guide till vidare läsning, där flera översiktsverk är kortfattat 
presenterade, föregår bibliografin i urval som är 41 sidor. Indexet 
upptar 34 sidor. Utöver ovan nämnda invändning är den enda 
bristen att författaren ej är helt konsekvent med att ange titlar på 
de många personer han citerar. Jag vill varmt rekommendera bo-
ken för alla läsare.    
 
 
 
 


