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Abstract 
 

This Bachelor study discusses the subject of South China Sea Dispute and the territorial 

conflict between the Philippines and China. The conflict is based on the claims from 

both countries; in 2012 the Philippines filed a case against China which sparked an 

uprising in confrontations. 

To accomplish this study, theories of Offensive realism and Liberalism of international 

relations has been applied. They are the framework of the study because of their 

differences in describing ways to act and how to handle state-relations. 

 

This study has shown how these countries have taken different approaches in ways of 

acting and how a great power-country can enforce their agenda through other means 

than military. 

The conclusion of the study, based on the theory of liberalism and offensive realism, is 

that China and the Philippines have same agendas in defending their claims but have 

different means to act. 

 

Keywords: Offensive Realism, Liberalism, South China Sea dispute, International 

relations, Power politics, Sino-Philippine relations.  
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1 Inledning 

1.1 Konflikten om det sydkinesiska havet 

Det sydkinesiska havet det är näst mest trafikerade havet på jorden. I detta hav finns det 

200 öar som i sig själva inte har något ekonomiskt värde, utan är av säkerhetsstrategiskt 

värde.1 Konflikten kring det sydkinesiska havet är en konflikt som har legat och grott 

borta från västvärldens sinne, men samtidigt en fråga som har stor påverkan på 

närliggande länder som kräver sin del av detta hav. Under de senaste åren har konflikten 

blivit allt tydligare genom Kinas närmande kring detta hav, flertal fiskebåtar från olika 

länder har blivit attackerade och beslagtagna av länder som anser sin havsrätt för detta 

område2. Konflikten har lett till att fientligheten mellan de delaktiga länder har ökat och 

skapat en otrygghet för de civila som använder området för sin levnad. Konflikten har 

trappats upp avsevärt sedan Kina skapat konstgjorda öar som skulle kunna befästas och 

skapa nya strategiska punkter, något som tyder på att Kina vill befästa sin position i 

sydkinesiska havet som ett maktinstrument3. Agerandet är något som påverkar hela 

regionen i fråga om säkerhet. 

 

Flera länder i denna region är länder med utvecklade ekonomier men med låga 

medelinkomster4 och många lokala fiskarna är beroende av möjligheten av att ta del av 

havet för att överleva, något som får stora konsekvenser med osäkerhet som resultat när 

det finns en konflikt. Frågan kring det sydkinesiska havet är en fråga som har möjlighet 

att blossa upp till att bli en allt hetare fråga, något som gör den än mer aktuell. Speciellt 

när det finns säkerhetsintressen från USA, som gärna vill markera sin närvaro och ge 

stöd till Filippinerna5, skapar det ett utgångsläge där alla parterna måste hävda sin rätt 

vilket skapar en otrygg hållning gentemot varandra med sin beskärda andel aggressiva 

yttringar.  

 

1.1.1 Förändringar i konflikten 

Vid Dutertes tillträde 2016 så har relationerna till USA varit kyliga och Filippinerna har 

istället närmat sig Kina i relationerna. Duterte kan i korthet beskrivas som en ovanlig 

                                                 
1 M. Weissmann (2015) The South China Sea: Still No War on the Horizon.  
2 Rachael.Bale (2016) National geography One of the World's Biggest Fisheries Is on the Verge of Collapse Aug29,  
3 Asia Maritime Transparency Initiative: China’s New Spartly Island Defenses (2016) Dec13  
4 Rolando Y. Wee (2017) World Atlas: The Economics of South East Asian Nations. 
5 Ingemar Dolfe, (2012) Sydkinesiska sjön : intresset ökar för omtvistat hav s.10-11 



 

 

 

2 

 

statsman som med sin frispråkighet har skapat osämja bland mellan organisationer som 

EU och FN och har främst gjort sig känd genom sin hårda hållning till drogmissbruket i 

landet.6 Men Dutertes tillträde har även påverkat utrikespolitiken, landet som 

traditionellt har valt att ställa sig bakom USA, som dess främsta förbundsförvant, har 

istället närmat sig Kina. Detta gör det till en konflikt i förändring.  

 

1.2 Problemställning  

Konflikter har alltid existerat mellan nationer. Möjligheten till att neutralisera dessa är 

däremot begränsad eftersom flera faktorer spelar in. Anarkin som realismen synar 

världspolitiken genom försöks istället undvikas genom en liberalistisk syn på samarbete 

och gemensamt regelverk. Gemensamt har majoriteten av världens stater gått samman 

och skapat regelverket som avhandlar och tydliggör vilka förutsättningar varje kuststat 

har att utgå ifrån för att undvika territoriala konflikter. Men även vid ett existerande 

regelverk så undgår inte aktörerna konflikt med regelverket.Tidigare har bland annat 

FN:s havskonvention varit i kläm gällande Arktis där runt 80 länder kräver sin del av 

havsområdet och ismassan7. Den frågan som varit i stort fokus under början av 2000-

talet gäller det sydkinesiska havet där Kina visat på att man inte tänker följa regelverket 

som förhindrar, enligt dem, deras ansedda historiska rätt till området. Efter det så 

kallade Scarborough standoff 2012 lämnade Filippinerna in domstolsmålet som 

omfattande konflikten kring öarna och de historiska anspråken från Kina. Detta 

avgjordes 2016 där den internationella skiljedomstolen gjorde avgörandet om att Kina 

inte har rättsliga anspråk på området. Detta föll inte väl i Kinas ögon, som menade på 

att de rättsligt inte behövde följa domslutet8. 

 

Konflikten i sydkinesiska havet har de senaste åren utvecklats. Detta har synts genom 

ökade attacker mot ländernas fiskebåtar. Samtidigt menar experter på att stater i 

Ostasien sett en ökad spänning till grannlandet Kina som visar på en aggressiv 

utrikespolitik9. Av denna anledning är det intressant att titta på hur Kinas och 

Filippinernas agerat i Sydkinesiska havet. Problematiken uppstår när dessa två länder 

med olika förutsättningar gällande resurser, både militärt och ekonomiskt, att agera 

                                                 
6
 Larano, Chris. (2017) Wall Street Journal: Philippine President Duterte Lashes Out at European Union. Mars 23  

7
 Rydén, Daniel (2009) sydsvenskan: 80 länder vill ha del av rikedomarna. Maj 13 

8
 Söderin, Kaj (2016) Haagdomstolen ger Filippinerna rätt. Sveriges Television. 

9 The Economist Who rules the waves? Oct 17 2015 
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bemöter samma regelverk som FN:s havsrättskonvention utgörs av. Samtidigt är 

Filippinerna starkt beroende av kinesiska investeringar och export, det är således 

nödvändigt för dem att undvika direkta konfrontationer som kan få stora konsekvenser 

för landets ekonomi. Kina som i sin roll som stormakt i regionen är inte beroende utav 

Filippinerna men värderar högt de förutspådda oljereserverna som finns i området,  

samtidigt som det finns ett motiv för att stärka sin position i Sydkinesiska havet10. 

  

1.2.1 Kinas och Filippinernas anspråk 

 

Kartan visar anspråken respektive land i Sydkinesiska innehar.11 

 

1.2.2 Maritim säkerhet 

Detta begrepp används inom Statsvetenskapen för att vagt beskriva sjösäkerhet och är 

reglerad i folkrätten, tidigare främst syftande på ett yttre hot mot sjöfarare från militärt 

håll eller sjöröveri.12 Begreppet utvecklades efter 11 september till att även innehålla 

terroristhot mot sjöfarten. Maritim säkerhet anses ligga mellan begreppen internationell 

                                                 
10 Michael T. Klare (2002). Resource Wars: The New Landscape Of Global Conflict.  

New York: Henry Holt and Company. s109-103 
11 Voice of America: Voanews.com (2012) Bild publicerad under Creative Commons, Ingen upphovsrätt. 
12Jacobsson, Marie. Om folkrätt och maritim säkerhet, Kungl Krigsvetenskapsakademin. Sid, 3-10. 
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säkerhet och nationell säkerhet eftersom den både kan innefatta staters legala 

territorialvatten samtidigt som det kan vara internationella vatten13.  

 

1.2.3 UNCLOS (FN:s Havrättskonvention) 

Den förklarade del som presenteras här fokuserar endast på området inom konventionen 

som berör Territorialvatten, Ekonomiska zonen, Kontinentalsockeln. 

 

UNCLOS kan beskrivas i korthet som en universell lag för alla hav som tillkom 1982. 

Meningen med UNCLOS var att man skulle undvika framtida konflikter gällande 

kustremsor och tillgång till havet. UNCLOS är samtidigt en bindande internationell lag 

som vid ratificerandet ställer sig över inhemsk lag. Denna lag ställer sig även över de 

historiska anspråk ett land må ha.14 

 

Territorialvatten räknas som 12 nautiska mil från baslinjen (kusten). Inom detta vatten 

gäller landets egna lagar.15 

 

Ekonomiska zonen. Denna zon kan i störst utsträckning vara 200 nautiska mil från 

samma baslinje beräknat på territorialvattnet. Stater har relativt litet inflytande över 

denna del, men har rättigheter att utvinna och utforska naturtillgångar samt ensamrätt på 

fiske. Stater får även upprätta artificiella öar inom zonen. På dem artificiella öarna 

gäller den grundade statens lagar.16 

 

Kontinentalsockeln. Beskrivning i konventionen menar på att landmassa som tillhör 

staten men som befinner sig under vattnet, denna del kan sträcka sig längre ut från de 

200 nautiska mil inom den ekonomiska zonen till ett maxavstånd på 350 nautiska mil 

där staten har ensamrätt vid utvinning av naturresurser.17 

 

 

 

                                                 
13Jacobsson, Marie. Om folkrätt och maritim säkerhet, Kungl Krigsvetenskapsakademin. Sid, 4-9. 
14Beckman. Robert. China, UNCLOS and the South China Sea, University of Singapore. 
15 UNCLOS Territorial sea and contiguous zone Artikel. 2. 
16 UNCLOS Exclusive Economic Zone Artikel. 56, 57, 60. 
17 UNCLOS Continental Shelf. Artikel 76, 77. 
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1.3 Syfte, frågeställning och avgränsningar 

Syftet med denna studie är att undersöka Kinas och Filippinernas agerande i 

Sydkinesiska havet utifrån offensiv realism och liberalism, samt att undersöka vilka 

konsekvenser staternas agerande fått under konflikten och vilken påverkan det har haft 

på relationen mellan staterna under tiden för denna konflikt.   

 

För att svara på syftet har följande frågor ställts:  

● Hur kan Kina och Filippinernas agerande i sydkinesiska havet förklaras utifrån 

offensiv realism och liberalism? 

● Vilka konsekvenser har Kina och Fillipinernas agerande fått för relationen 

mellan länderna? 

 

1.3.1 Avgränsningar  

Studien avgränsas till att endast fokusera på konflikten som gäller Sydkinesiska havet 

och inriktning på hur Kina och Filippinernas agerat. Studien går inte in på det juridiska 

området, men det är oundvikligt att inte nämna delar ur området eftersom det överlappar 

med den internationella politiken och vilket förhållande de två staterna har till FN:s 

havsrättskonvention och hur de agerar gentemot de regler som finns inom 

konventionen. Studien begränsar sig även inom ett tidsspann från och med när båda 

staterna kom i kontakt med UNCLOS för att fånga in nutida utveckling i regionen. 

Koncentrationen i studien är att analysera konfliktens direkta påverkan på relationen 

mellan länderna, vilket delvis innebär att andra delar som påverkar relationen 

utelämnas. 

 

1.3.2 Disposition 

I efterföljande kapitel avhandlas den teoretiska valda ingången, där beskrivs Realism 

och Liberalism och dess användning som underlag för att besvara frågeställningarna. I 

kapitlen därefter beskrivs studiens metod och genomförandet av studien. Därpå 

redovisas data och sist följer en analys av det insamlade empiriska materialet. I sista 

kapitlet summeras studien och en slutsats läggs fram tillsammans med en diskussion om 

resultatet utifrån teorierna och möjligheter och behov till framtida forskning. 
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2 Metod och material 

I kapitlet nedan förklaras och motiveras material och metodologiska avvägningar som 

behövts ta inför denna studie. Under presenteras val av studieobjektet, val av teoretisk 

referensram samt en beskrivning av själva genomförandet av metoden. Sist ges en 

summering av val av för genomförandet och insamlingen av materialet. 

 

2.1 Val av studieobjekt 

Metodologiskt är valet av studieobjekt problematiskt gällande urvalet av stater då 

konflikten innefattar tolv stater som möjliggör en stor variation av perspektiv. Men 

omfattningen av dessa flertal stater omöjliggör en fullständig genomgång även om 

påverkan både ter sig på nationella och regionala nivån i konflikten. Ett strategiskt urval 

sker istället för att undvika ett slumpmässigt urval18. Det strategiska urvalet är baserat 

på (a) Aktiva aktörer, (b) Historiska anspråk, (c) Nutida anspråk. 

 

Detta resulterade i valet av Kina och Filippinerna som jämförelseobjekt eftersom de är 

relevanta på dessa punkter. Dessa två skiljer sig dock på flera områden, speciellt 

ideologiskt där Kina fortfarande har en kommunistisk regering, medan Filippinerna kan 

anses stå under en “västerländsk” sida.  

 

Val av tidpunkt är baserat på förändringsstrategin, för att förklara förändringen i tid, för 

att studera hur relationen utvecklats över tid19. Detta avgjordes när Filippinerna först 

började arbeta med sitt mål till internationella skiljedomstolen år 2012, något som skulle 

anses vara en naturlig startpunkt och samtidigt relevant i tiden, därför valdes period 

2012 som startpunkt eftersom det kan anses vara en eskalering i konflikten. Detta 

möjliggör en lämplig utvecklingspunkt inom ett tidsspann på 5 år med start från 2012 

fram till 2017. 

 

2.2 Val av teori och litteratursökning 

Valet av de två teorierna offensiv realism och liberalism ter sig naturligt när konflikten 

innehåller motiv från två stater med likartat intresse för regionen men med olika 

                                                 
18 P.Esaiasson, M.Gilljam, Metodpraktikan. Fjärde utgåvan. 2012 s.156 
19 P.Esaiasson, M.Gilljam, Metodpraktikan. Fjärde utgåvan. 2012 s.157 



 

 

 

7 

 

resurser att agera. Detta resulterar i spänningar som kan beskrivas och förklaras utifrån 

John Mearsheimers teori. Liberalismen ansågs vara en naturlig motsättning till realism 

för att få en jämvikt till synen att endast staten kunde agera som aktör. Teorins 

användning och motpoler aktualiseras när studien avhandlar en konflikt och relation 

mellan två stater som antingen kan vara ensamma aktörer eller där det finns aktörer 

utöver stater. Det är därav möjligt att pröva denna skilda syn gentemot det underlag 

studien bygger på. 

 

Sökord för insamlingen av materialet: South China Sea Dispute, Philippine-Chinese 

relations, UNCLOS. Sökningen har skett genom LNU OneSearch och Google Scholar. 

 

2.3 Val av metod och diskussion 

Valet föll på en studie som med kvalitativ textanalys används för att uppmärksamma 

hur Kina och Filippinerna agerar i denna konflikt, givet de intressen som finns från båda 

aktörerna. En kvalitativ studie med textanalys är i grunden naturlig eftersom syftet med 

studien är att teoretiskt tolka utifrån offensiv realism och liberalism hur Kina och 

Filippinerna agerat och hur dess relation har påverkats utav detta20. För att genomföra 

denna studie har det funnits tillgång till ett förhållandevis stort underlag av information. 

Det har gjort att studien innehåller mycket information men det mest centrala som 

funnits i vetenskapliga artiklarna har lyfts fram21. En del av studien har även beskrivit 

den historiska relationen samt också vilka grundläggande intressen de två staterna har 

eftersom det anses väsentligt att beskriva incitament till konflikten.  

 

Målet har varit att studien ska resultera i en djupare insyn i relationen mellan staterna 

och ländernas agerande under denna konflikt. För att finna analysunderlag för detta 

syfte har studien utgått från en realistiskt och liberalistisk teori inom internationella 

relationer. UNCLOS och internationella skiljedomstolen bör anses som den neutrala 

aktören i denna konflikt som endast avgör mål enligt regler och vars huvudsakliga 

uppgift är att minska konflikter kring frågor om havsgränser. Medan Kina och 

Filippinerna är de två huvudaktörerna i konflikten kring Sydkinesiska havet och där de 

två ländernas agerande skiljer sig gentemot andra i regionen. 

                                                 
20 P.Esaiasson, M.Gilljam, Metodpraktikan. Fjärde utgåvan. 2012 s.211-221 
21 P.Esaiasson, M.Gilljam, Metodpraktikan. Fjärde utgåvan. 2012 s.210 
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En fördel med kvalitativ textanalys är att den ger möjligheten till att granska ett fall 

djupare än andra metoder men kräver större bredd i underlaget. Det underlättar 

möjligheten att beskriva internationella relationer med hjälp av de två valda teorierna 

som anses allmänt generella inom forskningsvärlden. Detta förenklar möjligheten till 

förklaringar utifrån teorierna som kan anses giltiga. Men detta utesluter inte möjligheten 

att dra andra slutsatser utav samma teoretiska perspektiv. 

 

2.4 Alternativ metod 

Ett möjligt tillvägagångssätt skulle ha varit att göra en argumentationsanalys som 

fokuserade på olika uttalanden från ledande medlemmar ur dessa länder. Genom detta 

skulle man tydligt kunna framföra vilka uttalade mål och tilltänkta handlingar som finns 

för att uppnå dessa mål. Men argumentationsanalyser missar ett utifrån perspektiv på 

denna konflikt, exempel på en argumentationsanalys hade kunnat göras av ett uttalande 

som Kinas ledare Xi Jinping gjort. Exempel på uttalande från 2015 gällande området 

“have been China’s territory since ancient times,22” detta uttalande skulle endast 

inblick i det uttalade målet och synen på området men behöver nödvändigtvis inte vara 

det egentliga intresset, eller det egentliga agerandet. 

 

2.5 Material 

2.5.1 Tryckta källor 

De primärt tryckta källorna som använts i denna studie är J.Mearsheimers “The Tragedy 

Of Great Power Politics” som redogör för den offensiva realistiska teorin inom 

internationella relationer, Vidare användes boken “Theories of international relations” 

skriven av Scott Burchill, Matthew Paterson, Jack Donelly mfl för att beskriva 

liberalismens position i internationella relationer. För att ytterligare får en bild utav båda 

teoriernas användning användes Andrew Heywoods “Global Politics”. I och med att 

konflikten innefattar ekonomiska resurser används “Resource Wars The New 

Landscape of Global Conflict” som grund i förklarandet. 

 

                                                 
22Wong, Edward (2015) Xi Again Defends China’s Claim to South China Sea Islands. The New York Times. 

November 7. 
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2.5.2 Elektroniska källor 

Den huvudsakliga inhämtningen av information består av både västliga och östasiatiska 

institutionella rapporter. Detta ger en balans av materiel som både avhandlar 

västerländska studier på konflikten samtidigt som asiatiskt bundna studier ger sin syn på 

konflikten och relationen mellan staterna. Studien grundar sig starkt på den forskning 

beskriven i kapitlet “Tidigare forskning” där flera vetenskapliga rapporter återfinns och 

återanvänds för denna studie. Mediala källor från Kina, Filippinerna och USA har varit 

grundläggande för att kunna få en överblick över handlingsförloppet. Det är 

ofrånkomligt att dessa elektroniska källor inte är tendensfria när konflikten rapporteras 

annorlunda från olika perspektiv, och syftet är att se till agerandet bland de två staterna 

och den mediala rapporteringen kan påverka. Även de vetenskapliga rapporterna har 

sina brister när det gäller tendensfrihet när dessa kan vara skrivna och producerade av 

vänligt inställda för respektive land. Men målet har varit att så gott som möjligt finna en 

balans av rapporter skrivna av kinesiska och filippinska forskare. 

 

Organisations- och diplomatiska dokument ges även utrymme i denna studie för att 

ingående beskriva agerande och relation. Dessa dokument är hämtade från Permanent 

Court of Arbitration och UNCLOS, Asia Maritime Transparency Initiative samt 

officiella regeringsdokument från Kina och Filippinerna. 

 

2.6 Validitet och reliabilitet 

Både validitet och reliabilitet är centralt viktiga för en studies trovärdighet och 

forskningsvärde. För att uppnå validitet och reliabilitet är det avgörande att den 

teoretiska användningen även är aktuellt med det empiriska underlaget. Därför är det 

viktigt att strukturen i forskningen även linjärt följer en röd tråd för att visa på att det 

som är syftet med uppsatsen även motsvarar det som faktiskt sker23. Även behandling 

av det insamlade materialet och urvalet av materialet är väsentligt för trovärdigheten av 

studien.  

 

                                                 
23

P.Esaiasson, M.Gilljam. Metodpraktikan, Fjärde utgåvan. 2012, s.57. 
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Viktiga delar som avhandlas inom validitet är begreppsvaliditet, det måste finnas en 

koppling mellan empirin och teorin24, de teoretiska utgångspunkterna Liberalism och 

Realism måste kunna förklara den empiriska undersökningen. För att undvika att slarv 

och missuppfattad information har förekommit, något som kan påverka det empiriska 

materialets trovärdighet, har källorna återlästs minst en gång till samtidigt som en 

balans mellan både pro-kinesiska och pro-filippinska informationskällor och vad som 

skulle kallas ”neutrala” har eftersträvats. Det finns oftast ett underliggande intresse 

bland dessa källor att förmedla en gynnsam bild och det är oftast ett problem med 

sammanhang av studier innehållandes internationella relationer.  

 

2.7 Tidigare forskning 

Forskning inom denna fråga finns i viss omfattning gjord i omvärlden. En svensk 

vetenskaplig artikel finns publicerad av Mikael Weissmann publicerad 2015, men denna 

begränsas av att den främst beskriver den positiva utveckling som skedde mellan 1991-

2007. Samtidigt belyser det senaste åren av införlivad nationalism och nationell stolthet 

där flertal länder börjat propagera för detta område. I denna redogörelse gör den klart 

att, fast utvecklingen har gått åt det sämre hållet senaste åren så är chansen att ett 

fullskaligt krig bryter ut låg25. Annan forskning som publicerats fokuserar på de olika 

perspektiven Kina ser på konflikten, detta främst publicerat i engelskspråkiga 

vetenskapliga skrifter.  

 

Robert Beckmans studier på området ger en tydlig överblick över situationen. I hans 

studier som publicerades 2013 drar han slutsatsen på att Kina undviker att följa 

UNCLOS lagverk eftersom UNCLOS saknar reellt inflytande och att individuella 

länder som försöker bemöta Kina är chanslösa när UNCLOS regelverk inte ger 

konsekvenser. Beckman menar på att alla stater som har anspråk på havet måste ställa 

sig gemensamt till UNCLOS och tydliggöra deras anspråk och att detta skulle skapa 

möjligheter till förhandlingar26. 

 

                                                 
24

P.Esaiasson, M.Gilljam. Metodpraktikan Fjärde utgåvan. 2012 s58 
25 Weissmann, M. (2015) The South China Sea: Still No War on the Horizon.  
26 Beckman.R (2013) “The UN Convention on the law of the sea and the maritime disputes in the South China Sea”  
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De senaste vetenskapliga artiklarna på området publicerades 2017 och avhandlar den 

juridiska situationen efter att Filippinerna lagt fram ett domstolsmål som fått juridiken 

att ompröva de historiska anspråk Kina har på havet. I denna artikel dras slutsatsen till 

att de historiska bevisen som lagts fram behöver på nytt utvärderas eftersom historien 

från kinesisk sida har skrivits om flera gånger. 27 

 

Dr Castro Renato professor vid De la Salle university i Manilla har skrivit en 

vetenskaplig artikel som fokuserar åren 2012 med specifikt fokus på Scarborough Shoal 

och konsekvenserna av både Kinas maktspel och Filippinernas svaghet. I Dr Renatos 

redogörelse beskriver han hur Kina rationaliserar kring militär och ekonomisk makt och 

dess påverkan på Filippinerna som saknar resurser att bemöta Kina på egen hand28. 

Detta är viktigt för denna studie eftersom den i ett tidigt skede beskriver 

maktpositionerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Bill Hayton (2017) When Good Lawyers Write Bad History: Unreliable Evidence 

and the South China Sea Territorial Dispute, Ocean Development & International Law, 
28 De Castro, R. (2015). The philippines confronts china in the south china sea: Power politics vs. liberalism-

legalism. Asian Perspective. 
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3  Teoretisk referensram 

I detta kapitel redovisas de teoretiska utgångspunkterna studien grundas på och som ska 

tillämpas på det empiriska materialet. Först sker en beskrivning gällande de två 

teoretiska inriktningarna offensiv realism och liberalismen med fokus på dess grundsyn 

inom den internationella politiken och hur den tillämpas för att beskriva den. Sist följer 

en förklaring av centrala inriktningar och hur teorierna ska tillämpas inom studien för 

att kunna svara på frågeställningen. 

 

3.1 Offensiv realism 

Realismen fungerar som en grundpelare för att beskriva läget mellan stater och hur 

stater handlar inom sina intresseområden. Realismen och Liberalismen är de två främsta 

idévärldar som behandlas inom internationella relationer. Det främsta med realismen är 

att den förbiser idealismens tankegångar och fokuserar på det nutida läget och hur 

aktörer handlar utifrån deras förmågor och mål. Realismen har ett centralt fokus på 

stater, detta genom att se stater som de enda riktiga aktörerna inom internationell politik 

eftersom det internationella systemet är grundat på anarki där rollen av institutioner blir 

reducerad till ”intervening variable”.29 Stater besitter makten att föra krig och påverka 

sina grannländer för sin egen vinning. Detta leder till synen på att det råder en konstant 

anarki på den internationella spelarenan där ländernas egna intressen kommer före ett 

gemensamt intresse.30 Realismens tankegrund går tillbaka till Hobbes tankar om 

naturtillståndet där allas krig mot alla sker. Realismen gör sig utgångspunkt för att 

beskriva den internationella politiken, där egenintressen står först på agendan.31 Detta 

egenintresse leder till konflikter, eftersom aktörerna i detta fall är länder. Länder är 

därför tvungna att alltid se andra stater som fienden som försöker sko sig. 

 

John Mearsheimer som är en av de stora tänkare under 1900-talet inom internationell 

politik formulerade i boken ”The Tradegy Of Great Power Politics” sina tankar om att 

anarkin och rädslan för varandra gör så att aktörer vill uppnå säkerhet genom 

dominering, delvis försöker uppnå största möjliga säkerhet genom en aggressiv 

utrikespolitik samtidigt som det är viktigt och visa upp den makten man har för att 

                                                 
29 J.Donnelly, Theories of international relations 3rd 2005 s.43-47 
30 Heywood Andrew (2011) Global Politics s.56 
31 Lloyd, Sharon A. and Sreedhar, Susanne, "Hobbes's Moral and Political Philosophy” 



 

 

 

13 

 

avskräcka andra aktörer. En tankegång som går tillbaka till tankarna om att endast den 

starkaste överlever. Det är till målet för aktörer att skapa ett regionalt maktvälde där 

säkerheten är garanterad genom maktutövning.32  

 

John Mearsheimer lägger fram fem förutsättningar för staters agerande och dessa kan 

sammanfattas till: 

 

1. Anarki inom det internationella systemet är status quo. 

2. Stormakter har genom militära resurser möjlighet att skada eller förgöra andra. 

3. Stater kan aldrig vara säkra på andra staters intentioner. 

4. En stats grundläggande motiv är överlevnad. 

5. Stater är rationella och är medvetna om att deras handlingar påverkar andra. 33 

 

Offensiv realism som egen teori är sprungen från Defensiv realism som formulerades av 

Kenneth Waltz, som menar på att ett maktsystem bestående av stormakter, men då färre 

i sitt antal, minskar risken för att krig bryter utgenom att man istället maximerar sin 

egen säkerhet genom en väl avvägd utrikespolitik där stater inte försöker provocera 

fram nya krig utan befäster istället sin egen position. Den defensiva realismen menar att 

stater främst försöker säkerhetsmaximera sin position till skillnad från offensiv realism 

som främst försöker makt-maximera positionen. Ett exempel är att se till hur man 

förklarat varför det under Kalla kriget aldrig bröt ut ett storkrig.  

 

Nackdelar med en bipolär syn som defensiv realism utgår ifrån är att aktörer kan bli 

egna stormakter i en konflikt, eller en regional stormakt som på internationell nivå till 

synes inte ses som en stormakt men utgör hegemonin, det vill säga den dominerande 

staten,  i regionen. 
 

 

 

 

                                                 
32J.Mearsheimer (2001) The Tragedy Of Great Politics, s.30-32 
33J.Mearsheimer (2001) The Tragedy Of Great Politics, s.21-22 
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3.1.1 Centrala begrepp inom Offensiv Realism 

Maktpolitik 

Maktpolitik kan användas för två olika saker. Den första är att det internationella 

systemet uppmuntrar stater att utnyttja tillfällen att maximera sin maktposition till andra 

stater för att få sin vilja igenom. Den andra är att politik inom det internationella 

systemet är alltid i någon form av maktpolitik där man eftersträvar att uppnå något 

genom påverkan.34 

 

Statens överlevnad  

Stater är rationella och är medvetna om att deras handlingar påverkar andra. 

Därför kan man utgå ifrån att en stats grundläggande motiv alltid är överlevnad 

eftersom det inte finns en överhetlig makt som kan hjälpa dem och aggression är lika 

med säkerställandet av statens överlevnad.35 

 

Hegemoni  

En stat som är hegemonisk är en stat som i sin region kan dominera området utan andra 

staters möjlighet till påverkan. Stormakter strävar efter att uppnå denna maktposition 

över sina antagonister för att uppnå positionen som dominanten.36  

 

Suveränitet 

Innebörden av suveränitet är att en stat är självständig från andra staters inflytande i 

makten och att staten har fullständig kontroll över territoriet.37 

 

3.2 Liberalism 

Liberalismen står för en annan tolkning av internationella relationer. Liberalism ser 

istället samarbete som vägen framåt inom världspolitiken. Med demokrati som riktlinje 

lägger liberalism stor vikt vid Interdependens som innebär att länder som samarbetar på 

ett område inser fördelen genom rationalistiskt tänkande, så att det skapas en spill-over 

effekt som leder till att samarbetet utvecklas på en naturlig väg även till andra 

                                                 
34 J.Mearsheimer The Tragedy Of Great Politics, 2001 s.22 
35 J.Mearsheimer The Tragedy Of Great Politics, 2001 s.20-29 
36 J.Mearsheimer The Tragedy Of Great Politics, 2001 s.40 
37 J.Mearsheimer The Tragedy Of Great Politics, 2001 s.31 
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områden38. Interdependens leder till att stater blir ovilliga till att starta krig eftersom det 

finns gemensamma intressen som väger starkare. 

 

Liberaler menar att organisationer som IGO, och NGOs har ett stort värde på den inom 

internationella relationer om avfärdar realismens isolationstanke om att endast stater är 

de aktiva parterna inom politiken.39 Istället finns det andra intressen som styr agendan 

inom den internationella politiken, det finns exempelvis multinationella företag som har 

stor möjlighet att påverka den inhemska politik som resulterar i en indirekt-aktör inom 

den internationella politiken. 

 

Resultaten av dessa transnationella samarbeten och internationella överenskommelser i 

en fråga kan leda till att stater lär känna varandras positioner i andra frågor som 

resulterar i att det skapas en starkare förståelse som ger en ökad möjlighet för 

gemensamma regelverk inom olika områden40. Liberaler menar främst att samarbeten 

bör ske genom former av mellanstatliga organisationer med gemensamma regelverk 

som lagen om havet41, det finns flera positiva delar med ett gemensamt regelverk likt 

”The Law Of Sea” som infördes av Förenta Nationerna. Liberaler menar att det är 

grundläggande för att undvika konflikter. 

 

Liberalismen ställer sig bakom det faktum att det finns starka intressegrupper, både 

inhemska och internationella som har sin position inom den internationella arenan, 

dessa former av organisationer fungerar till att skapa ett forum för dialog för likasinnade 

i andra stater, dessa organisationer kan inneha flera former. Demokrati är en viktig del 

för den fredliga utvecklingen inom den liberalistiska teorin genom att människor får 

delta i hur landet styrs. Man menar att om länder styrs av befolkningen kommer önskan 

om krig minska eftersom nackdelarna med krig överstiger möjliga fördelar.42 Stora 

tänkare inom liberalismen, likt John Rawls, menar på att i ett liberal samhälle så är det 

nästintill omöjligt för en stat att förklara krig utom vid försvarskrig.43 

 

                                                 
38 Theories of international relations 3rd 2005 s.64 
39 Theories of international relations 3rd (2005) s.64 
40 D.Armstrong, International organization in world politics (2004) s.12  
41 S.Burchill, Theories of International relations 3rd (2005) s.65 
42 Theories of international relations 3rd (2005)  s.59 
43 Theories of international relations 3rd (2005) s.60 
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Organisationer som Förenta nationerna har spelat en stor roll i bevarandet av fred i 

världen genom att skapa mekanismer och regelverk, och som framhålls av liberalism att 

utgöra grunden i konfliktförebyggande arbeten. Sedan Berlinmuren föll och östblockets 

fall så har förväntningar ökat på att FN ska verka som den överskådliga aktören när det 

gäller konfliktlösning44. Men samtidigt har mellanstatliga organisationers reella effekt 

på fredsskapande samtidigt kritiserats av forskare som ställer sig bakom realismen. De 

menar istället att dessa former av organisationer saknar förmåga att agera. John 

Mearsheimer som ställer sig bakom realism inom världspolitiken ser till att IGOs inte 

kan motverka konflikter om konflikten innefattar en stormakt.45 

 

3.2.1 Centrala begrepp inom Liberalism 

Interdependens 

Interdependens innebär ömsesidigt beroende, detta uppstår när stater inser att det finns 

fler fördelar med att undvika konflikten än vad det finns att vinna med den. Handeln 

mellan två stater kan generera ett ömsesidigt beroende när de ekonomiska krafterna i 

båda staterna inser nyttan med relationen. Detta ömsesidiga beroende kan även fungera 

som en spill-over effekt på andra delar av samhället.46 

 

Internationella avtal 

Detta bygger på staternas önskan om ett gemensamt regelverk där länder underlåter sig 

till att förhålla sig efter ordnade lager. Internationella överenskommelser utgör stommen 

för att minska riskerna till konflikter. Konflikter kan undvikas om ett regelverk 

existerar.47 

 

Internationellt samarbete 

Multinationella företag och andra former av organisationer lyfts fram av liberalism att 

kunna agera som aktörer inom politiken genom dess förmåga att med folkligt stöd eller 

ekonomiska resurser har möjligheten att påverka. Samtidigt som samarbete mellan 

stater kan leda till spill-over effekter på andra samarbetsområden.48 

                                                 
44 Andrew Heywood,  Global Politics, s.61-65 
45 John Mearsheimer (2001). The Tragedy of Power Politics. 
46 S.Burchill, Theories of international relations 3rd 2005 s.64 
47 S.Burchill, M.Paterson Theories of international relations 3rd 2005 s.64 
48 Theories of international relations 3rd 2005 s.65-68 
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3.3 Teoretisk diskussion 

Det finns flera teoretiska utgångspunkter utöver offensiv realism och liberalism som 

skulle kunna vara tänkbara för denna studie. Även konstruktivism och marxism är 

användbara för att beskriva internationella relationer och länders agerande, men dessa 

bär på flera nackdelar i förklarandet av internationella relationer. 

 

Styrkan i realismen är att den fokuserar på enskilda stater när det kommer till konflikter. 

Den utgår från att aktörerna endast agerar i egenintresse, något som är relevant eftersom 

både resurser och dominans är stora frågor när det gäller det Sydkinesiska havet som 

denna studie handlar om. I relation till det är liberalismens ingång aktuell eftersom det 

finns fler aktörer, som FN och ASEAN, som främst är mellanstatliga organisationer 

men likväl har sin fot i konflikten.  

 

Det främsta med dessa teorier är att de är konkurrerande syner inom internationella 

relationer. Det underlättar samtidigt att dessa skiljer sig avsevärt gällande synen på 

aktörer för konfliktförebyggande. Detta möjliggör en enklare översikt över staternas 

agerande i konflikten. Målet med användningen av liberalism och realismens syn på 

aktörer är att ge olika förklaringar till agerandet för att beskåda eventuella likheter och 

olikheter i synsättet.  

 

3.3.1 Analysschema 

Flera av dessa begrepp är specifika för teorierna som gör att det inte går att ställa dem 

direkt mot varandra. Men samtidigt går det att peka ut vilka skillnader det finns i synen 

på internationella relationer som utgör det underlag för analysen. Avgörande skillnader 

visas i tabellen nedan: 

 Liberalism Offensiv Realism 

Centrala aktörer 
Stater och internationella 

organisationer m.fl. 

Stater 

Internationella systemets 

grundläggande natur 

Interdepedent Anarki 

Möjligheter till 

Internationellt samarbete 

Starka  Svaga 

Staters rationella vilja Internationella avtal Maktpolitik 

Översiktlig förenkling i skillnader på synen av de internationella systemet. 
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4 Bakgrund 

Konflikten kring det sydkinesiska havet har varit en konflikt i den bemärkelsen sedan en 

lång tid tillbaka, men har tagit fart under 1900-talet sista hälft. Konflikten grundar sig 

tidigt vid det uppmärksammade strategiska värdet av öarna efter att Japan hade 

besegrats 1945 och Kina återuppstått som självständig nation utan främmande 

inflytande i landet. 

 

De första riktiga anspråken från Kina kom år 1947 när en karta med elva streck ritades 

upp på en karta som kom att kallas ”Map of South China Sea Islands”. Men anspråket 

aktualiserade först 1951, när fredsvillkoren med Japan avgjordes49. Kina gjorde anspråk 

på Spratly- och Paracel-öarna och förnyade sitt anspråk år 1958 där de hävdade att sitt 

territoriella vatten sträckte sig över dessa öar och Scarborough.50 Filippinerna ställde sig 

under denna tid starkt bakom Taiwan och hade endast minimum med diplomatiska 

relationer med Kina. Detta förändrades under 1970-talet när Filippinerna valde att ta 

upp de diplomatiska kontakterna. Men efter 1980-talet blev relationen mellan länderna 

återigen allt sämre efter Kinas allt starkare anspråk i Sydkinesiska havet51. 

 

Kina har sedan dess befäst denna punkt och fortsatt föra den framåt i sitt hävdande. 

Sedan dess har en juridisk konflikt mellan Filippinerna och Kina förlett. Det juridiska 

problemet härstammar främst från de framlagda bevis Kina framfört som inte uppfyller 

de villkoren den internationella domstolen fastställt. Relationen mellan länderna som 

tidigare vid millenniumskiftet varit dåliga förbättrades under kinesiska presidenten Hu 

Jintao. Han förordade under 2005 att båda länderna gemensamt skulle arbeta i 

fredsförebyggande syfte, denna gemensamma förordnande stärktes sedan av nästa 

statsbesök från Kina där man proklamerade fortsatt gemensamt arbete för utvecklande52. 

Det är inte förrän de senaste 20 åren aggressiva handlingar har väckt uppmärksamhet 

runtom i världen.  

 

                                                 
49 Nong, Hong (2010). Law and Politics in the South China Sea. s.29-31 
50 M. Taylor Fravel (2011) China's Strategy in the South China Sea,. 
51 Zhao, Hong (2012) Sino-Philippines Relations: Moving beyond South China Sea Dispute?  
52 Ministry of Commerce People’s Republic of China: China, Philippines issue joint statement. Jan 16 2007 
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4.1 Intressen och mål 

Intressena kring dessa öar kan delas upp i två grenar; ekonomiska och militärstrategiska. 

Liu Huaqing, som anses vara grundaren och den som moderniserade den kinesiska 

flottan, egna ord gällande området beskriver Kinas ingång i sammanhanget ”whoever 

controls the spratlys will reap huge economic and military benefits”53. Öarna i Kinas 

ögon är till att verka som en buffert mot ett framtida krig mot USA. Området förespås 

vidare av experter innehålla värdefulla mineraler och ett stort omfång av olja, ett 

påstående som stärkts av en undersökning gjord av U. S Geological Survey54 

 

Filippinernas intresse för området var tidigare under 90-talet svagt jämfört med 

motsvarande intresse idag. Det ekonomiska intresset har ökat sedan man konstaterat 

tillgångarna på olja och gaser samt att Filippinerna förskaffat sig resurserna till att 

utvinna dessa tillgångar, något som skulle kunna generera stora ekonomiska vinster55. 

Men det finns även ett intresse från Filippinerna för tillgången till de stora fiskreserver 

som återfinns i de stora barriärreven som är en födelseplats för fiskar. Fiskeriet är till 

stor grund för den lokala näringen men även för statens intäkter. 56 Men det strategiska 

värdet av havet och öarna kan inte likställas med Kinas buffert perspektiv mot en attack 

från US.57 Filippinerna och omkringliggande området beskrivs vara en ”Geostrategic 

Linchpin between East and Southeast Asia”58 . 

 

Enligt den Kinesiska regeringen så stödjer 60 länder runt om i världen Kinas position i 

Sydkinesiska havet. Den kinesiska tidningen China Daily räknade ihop det till 66 

länder.59 Men denna siffra har samtidigt blivit starkt kritiserad av andra organisationer 

och medier som menar denna siffra istället är 10 länder60. 

 

 

                                                 
53 China's Strategy in the South China Sea, M. Taylor Fravel. s.296 
54 U.S Geological Survey March 2012 
55 Michael T. Klare (2002). Resource Wars: The New Landscape Of Global Conflict.  

New York: Henry Holt and Company. 
56 South China Sea Disputes: How Different Domestic Dynamics Impact on Contemporary Philippine Political and 

Economic Relations with China, Lyn Noquil Semeña, 2015 s.23 
57 M.Taylor Fravel (2011) China's Strategy in the South China Sea,   s.296 
58 The Geostrategic Return Of The Philippines, CBSA, April 2012. 
59 Prashanth Parameswaran (2016) Philippines to Deepen China Talks Despite South China Sea Differences. The 

Diplomat. 
60 Arbitration Support Tracker (2016) Asia Maritime Transparency Tracker. Juni 16  

http://thediplomat.com/authors/prashanth-parameswaran/
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5 Empiri  

I första delen av detta avsnitt presenteras studiens insamlade underlag kring Kinas och 

Filippinernas agerande i konflikten och vilken roll konventionen spelat under 

konflikten. I den andra delen presenteras den politiska relationen mellan Kina och 

Filippinerna.  

 

5.1 Scarborough Standoff  

Under 2012 uppstod en situation som kom att bli en vändpunkt i konflikten i 

sydkinesiska havet. Den inledande fasen startade när Filippinska spaningsflyg såg flera 

kinesiska fiskefartyg över området. Filippinerna sände som reaktion på detta ut ett 

krigsfartyg för att inspektera innehållet på fiskefartygen. På fiskebåtarna fann de stora 

mängder olagliga fiskar och kustbevakningen valde att arrestera dessa fiskare på 

grunderna av tjuvfiske. Som svar på detta sände Kina dit två egna krigsfartyg för att 

omöjliggöra en arrestering av fiskarna61. En diplomatisk kris uppstod mellan de två 

länder när båda vägrade att lämna sina positioner. 

 

Kina införde samtidigt striktare regler för import av Filippinska frukter i direkt kontakt 

med den uppstådda situationen. Motiveringen var att dessa frukter inte uppfyllde de 

ställda kraven och man avrådde samtidigt från resor in till landet. Sanktionerna Kina 

införde mot filippinska bananer, som är den näst största jordbruksexporten, påverkade 

både den regionala ekonomin i Mindanao och landets totala exportintäkter62. 

En spänning rörde sig under den nya situation som ansågs kunna påverka hela 

säkerhetsläget i Sydostasien, däribland flera världsledare som manade till lugn och att 

länderna skulle komma fram till en fredlig lösning på situationen63. 

 

5.2 Kina – Filippinerna i konflikten 

Kina har under en lång tid krävt den till ytan största territoriella biten av sydkinesiska 

havet. Kort efter att president Aquino valdes i Filippinerna förklarade Kina att deras 

                                                 
61Jane Perlez. The New York Times: Philippines and China Ease Tensions in Rift at Sea, 18 Juni 2012 
62Lyn Noquil Semeña, South China Sea Disputes: How Different Domestic Dynamics Impact on Contemporary 

Philippine Political and Economic Relations with China, 2015. s.53 
63 Huffington Post: World Leaders Try To Avoid South China Sea Tensions At ASEAN Summit (2016) 
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anspråk och dess öar i sydkinesiska havet otvivelaktigt tillhörde dem64. Sedan 

Scarborough 2012 har landet under Xi Jinping ökat sina ansträngningar att förkunna 

omvärlden och sina grannländer om deras historiska rättigheter till denna del. 

 

Kina underskrev år 1996 FN:s Havsrättskonvention. Åren efter 1996 underskrift skedde 

flera incidenter mellan Kina och andra stater men i begränsad omfattning65. Under 2012 

när konflikten kring Scarborough avtog började samtidigt Filippinerna att samla ihop 

bevis mot Kina för att inleda en rättsprocess. Den 22 januari 2013 lämnade Filippinerna 

in sitt mål till UNCLOS. Filippinernas utrikesminister uttryckte att det låg i det 

nationella intresset att få klargöra de territoriala reglerna för staterna med anspråk.  

 

I målet beskrev Filippinerna vad man menade på att Kina överskred i sitt anspråk och 

vad som stridit mot regelverk under FN:s havskonvention. Filippinerna tydliggjorde sin 

ståndpunkt gentemot UNCLOS genom att söka dess stöd under internationella lag. men 

Filippinerna avsåg inte att göra anspråk på områden som inte var giltiga inom denna 

lag66. Målet föll till Internationella havsrättsdomstolen. I ett officiellt svar på 

Filippinernas agerande svarade Kinas ambassad: 

”The position of China on the South China Sea issues has been consistent and clear. 

China has indisputable sovereignty over the Nanhai islands and their adjacent 

waters”67 

 

Kina ställer sig emot att andra stater ska medla i frågorna kring sydkinesiska havet och 

har även uttalat motvilja att frågan nämns vid stormöten i regionen.68 

 

Kinesiska regeringen har aktivt jobbat med att normalisera öarna de anser ligger inom 

deras suveränitet. Kina hade under 1970-talet en begränsad strid vid Paracel-öarna mot 

Sydvietnam som slutade i deras fördel och som ockuperades sedan av Kina69. Dessa 

                                                 
64 De Castro, R. (2015) The Philippines confronts china in the South China Sea: Power politics vs. liberalism-

legalism. De Castro, R. (2015) 
65 The South China Sea: Still No War on the Horizon. M. Weissmann, 2015 s.1-2 
66 Department of foreign affairs of the Republic of Philippines, No. 13-0211 
67 https://amti.csis.org/ArbitrationTL/ Chinas embassy in Philippines, Note Verbale. No.(13) PG-039 
68 Ingemar Dolfe, (2012) Sydkinesiska sjön : intresset ökar för omtvistat hav s.25 
69 Ingemar Dolfe, (2012) Sydkinesiska sjön: intresset ökar för omtvistat hav s.6 
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ställdes under kinesisk administration 1974.70  Under 2012 valde Kina återigen att uttala 

att dessa stod under kinesisk administration och kinesisk suveränitet. 

 

Under 2013-2014 började Kina anlägga flera artificiella öar på reven kring Spratly-

öarna och utvecklade öarna till militära utposter.71 Stormakten möte på internationell 

kritik från miljöorganisationer som menade på att det var emot den internationella lagen 

att ta fiskreven som redan varit hotade i besittning som även skulle få stora 

konsekvenser för miljön72. Även Filippinerna har ockuperat öar och rev vid Spratly-

öarna, detta antal uppgår till 7 öar och 3 rev. Den första ön ockuperades redan under 

1970-talet och befästes militärt. Kina har samtidigt framfört anspråk på ön som experter 

menar kan orsaka ytterligare upptrappning i konflikten.73 

 

Under 2015 kom Haagdomstolens utlåtande om att Kina saknade tillträde till öarna 

eftersom deras historiska anspråk till dem inte var tillräckligt. Svaret som förmedlades 

av Kinesiska utrikesministeriet menade på att den kinesiska sidan aldrig skulle kunna 

acceptera en ensidig uppgörelse förmedlad av en tredje part när det gällde maritima 

rättigheter, territoriella frågor och intressen74. Kina hänvisade även till året 2006 där de 

valde att deklarera att de inte tänkte följa artikel 298 del XV i UNCLOS, som frigör 

dem från det rättsliga krav som ställs gällande egen förhandlingar75. Kina har fortsatt att 

anlägga öar vilka nu uppgår till 20 utposter byggda på barriärreven76. 

 

Haagdomstolen släppte en summering av beslutet 2016, den avhandlar att Kina brutit 

mot internationell lag och kränkt Filippinernas ekonomiska zon genom att förhindra 

Filippinska fiskare vara i området medan man tillåtit kinesiska fiskare vara i området 

samt Kinas provborrningar efter olja77. Även de artificiella öarna Kina anlagt anses 

olagliga eftersom de återfinns i Filippinernas ekonomiska zon78. UNCLOS erkänner 

                                                 
70 Teh-Kuang Chang, (1991) China's Claim of Sovereignty over Spratly and Paracel Islands: A Historical and Legal 

Perspective s.400. 
71 Asia Maritime Transparency Intitative, Island Tracker. China. 
72South China Sea, between the Philippines, Borneo, Vietnam, and China, WWF 
73Beckman.R (2013) “The UN Convention on the law of the sea and the maritime disputes in the South China Sea” 
74Matikas.Santos. China: We are the victims in dispute; won’t heed UN decision,  July 15, 2015. 
75 J.Klein, South China Sea: UN Law of the Sea Arbitration Tribunal Sinks the Rule of Law. Foreign 

policy journal (2016) 
76“Vietnam Responds with Spratly Air Upgrades". www.amti.csis.org. CSIS.  December 2016. 
77 PCA Case Nº 2013-19 In The Matter Of The South China Sea Arbitration s.470-475. 
78
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därefter inte dessa öar som Kinas territorier, eftersom de inte följer konvention gällande 

punkterna, EZZ och Territototal vatten. 

 

I utlåtande från det kinesiska utrikesdepartementet som svar på beslutet förklarade man: 

 

"The Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China solemnly declares that the 

award is null and void and has no binding force. China neither accepts nor recognizes it.”79 

 

Kina valde samtidigt att kritisera Internationella havsrättsdomstolen för att vara partiska 

och att USA haft inflytande i frågan, men även riktades kritik mot att en av domarna i 

målet som var utav japansk nationalitet inte kunde ses objektiv i sin bedömning från 

kinesisk synpunkt80. 

 

Kina har försökt få igång en överflyttning av civila under 2016 genom att sätta upp 

civila flyglinjer till de konstgjorda öarna. Specifikt Fiery cross Island som till sin storlek 

utgörs av de större öarna81. Staten öppnade upp för statligt subventionerade resor för de 

kinesiska resenärerna för att kunna locka en ny befolkning av civila till ön. 

Den filippinska ö-nationen har samtidigt under perioden skiftat ledare, detta har även 

gjort att inställningen har skiftat till konflikten och situationen förändrats. Under 

president Aquino fördes utrikespolitiken främst mot att söka stöd från Obama-

administrationen för syftet att stärka sin militära kapacitet med spaningsflyg och radar82. 

Vid ett senare besök 2014 uttryckte Obama sitt fortsatta stöd för en fredlig och lagrådig 

process i konflikten. Aquino sökte stöd inom den internationella arenan och försökte 

undvika en direktkonfrontation med Kina.  

Under Dutertes presidentkampanj 2015 kommenterade Duterte att Filippinerna skulle 

undvika en konfrontation och först försöka lösa det mellan länderna, men antydde även 

att Filippinerna inte skulle vika sig för en konfrontation83. Efter Dutertes tillträde 1 juli 

hamnade frågan om sydkinesiska havet i skuggan en längre period. Under 

presidenttiden såg istället ett avbräck i den tidigare goda relation landet haft med USA. 

                                                 
79 https://amti.csis.org/ArbitrationTL/ Chinas embassy in Philippines, Note Verbale. No.(13) PG-039 
80 Bethany Allen-Ebrahimian (2016) Beijing: Japanese Judge Means South China Sea Tribunal Is Biased. 
81 Reuters: China to start Civilian flights from disputed south china sea islands. 11 mars, 2016. 
82 The Washington Post, Philippine President Aquino seeks U.S. military aid. 8 juni, 2012 
83 Gmanetwork: Duterte on sea dispute with China: I'm willing to fight, but let's talk first (2015) 
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Duterte har hotat att Filippinerna skulle börja avlägsna sig från amerikanskt inflytande i 

landet, både ifråga om amerikanska truppstyrkor samt dess ekonomiska dominans inom 

landets ekonomi84. Men under senare tid efter president Duterte tillträde har 

Filippinerna gått mot en aggressivare politik i sydkinesiska havet. Under mitten av 2017 

beordrade Duterte att man skulle ockupera alla 7 öar som Filippinerna hade anspråk 

med motiven att lagen var på deras sida att säkra öarna. 85 

 

 

 

                                                 
84 Reuters: Duterte wants to liberate Philippines from U.S. shackles: foreign minister Okt 6, 2016 
85 The New York Times: Duterte Orders Military to Parts of South China Sea Claimed by Philippines. April 6, 2017. 
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6 Analys 

6.1 Konflikten utifrån Offensiv Realism 

Under denna konflikt har Kina haft övertaget med dess militära krafter och roll som 

hegemoni. Enligt offensiv realism handlar relationer mellan länder om att stärka sin 

position gentemot sin granne för att trygga sin överlevnad genom ökat makt inflytande 

detta genom så kallad maktpolitik.86 Man tyda att Kinas agerande redan 2012 var i 

termer av ett makt-uppvisade mot en grannstat speciellt med åtanke om ”Scarborough 

standoff” där Kina såg chansen till att markera sin dominans i området och där de var 

villiga att militärt befästa denna punkt.87 

 

Offensiv realism menar som tidigare nämnt att maktutövning och maktpolitik utgör den 

viktigaste faktorn för statens överlevnad88. Kina visade dessa tendenser tidigt på 

maktdemonstrationer när de anlade artificiella öarna i sydkinesiska havet, det skickade 

en signal till de andra länder som hade anspråk om att Kina var där för att stanna och 

området tillhörde dem.89 Maktpolitiken används även inom det ekonomiska området 

från Kina. Den ekonomiska bojkotten och beslagtaget av filippinsk-odlade frukter men 

även reseavrådan från den kinesiska regeringen kan tydas vara en tendens utav 

maktpolitik där Kina ekonomiskt försöker påverka de Filippinska besluten. 

 

Filippinerna saknar däremot möjligheterna både ekonomiskt och militärt att kunna 

utöva någon form av reell maktpolitik riktad mot Kina. Detta visar på den anarkistiska 

sidan av det internationella systemet som tydliggjorts i detta fall när Filippinerna som 

stat behövt anpassa sig av rädsla för att inte stävja sig mot stormakten och deras 

ekonomiska maktpolitik. Ser man även till ländernas hållning till FN:s Havskonvention 

gällande internationella avtal och efterlevnad av reglerna går det utan ansats att blicka 

till att Kina starkt motsätter sig dessa regler, något som starkt klingar med realismens 

tankar om att det är enskilda stater som agerar aktörer inom internationell politik. 

Maktpolitik utförs när Kina väljer att inte infinna sig vid domstolsförhandlingar, det är 

en symbolisk makthandling. De visade därigenom både att deras historiska anspråk står 

                                                 
86 J.Mearsheimer (2001) The Tragedy Of Great Politics, s.30-32 
87 Jane Perlez. The New York Times: Philippines and China Ease Tensions in Rift at Sea, 18 Juni 2012 
88 J.Mearsheimer The Tragedy Of Great Politics, 2001 s.22 
89 Asia Maritime Transparency Intitative, Island Tracker. China. 
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över de internationella avtal samtidigt som de markerade att detta är en konflikt mellan 

två stater. 

 

Även Filipperna verkar själva insett bristerna med det internationella avtal och 

institutionella organisationer som det sökt stöd hos eftersom den har saknat 

straffmekanismer för stater som inte följer lagen90. Som konsekvens har detta lett till att 

den filippinska staten istället ökat på sina ansträngningar att precis som Kina ockupera 

och befästa. Internationella skiljedomens beslut om Filippinernas rättigheter till området 

föll väl ut men var verkningslösa mot Kina och som istället resulterat i att Filippinerna 

själva börjat agera typiskt ur ett realistiskt perspektiv för att säkra statens överlevnad 

genom att ockupera resterande öarna i området.91  

 

Kritiken realismen ger liberalism i förhållande till internationell politik och att det 

skulle finnas andra aktörer än stater92 visar sig inte vara obefogad i denna konflikt. Kina 

som en etablerad stormakt, har förbisett de internationella reglerna medvetet utan att få 

repressalier för detta. Det visar på att organisationer vars funktion är att agera 

konfliktförebyggande, blir handlingsförlamade i tillfällen med hegemonier som har 

egna starka intressen i konflikten. Kina kan agera och agerar som egen aktör inom 

frågor som enligt liberalism bör ligga på mellanstatliga organisationer. Kina använder 

sig utav maktpolitik i konflikten för att bestyrka sin position som hegemoni i 

Sydkinesiska havet. Exempel på det går att finna bland de konstgjorda öarna som sedan 

2015 är militärt befästa med flygfält och defensiva missiler som strategiskt är 

utplacerade för att minska Filippinernas rörelsefrihet i området, något som även 

inskränker på deras suveränitet eftersom Filippinerna genom UNCLOS fått området 

erkänt under deras ekonomiska zon. 

  

Offensiv realism menar att det endast finns stater som aktörer inom det internationella 

systemet eftersom endast de har den militära förmågan att angripa en annan stat och 

förkastar samtidigt idén att organisationer skulle utgöra en relevant del av 

                                                 
90 J.Klein, South China Sea: UN Law of the Sea Arbitration Tribunal Sinks the Rule of Law. Foreign Policy Journal 

(2016) 
91 The New York Times: Duterte Orders Military to Parts of South China Sea Claimed by Philippines. April 6, 2017 
92 J.Donnely, Theories of international relations 3rd 2005 s.43-47 
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internationella systemet.93 Kinas agerande i sydkinesiska havet är en effekt utav den 

svaghet som utgörs av mellanstatliga organisationer som endast kan fördöma agerande 

utan direkt påtryckning. Kina utnyttjar svagheter i det internationella systemet genom 

sin maktposition både militärt och genom sin ekonomiska storlek där globaliseringen 

samtidigt gjort att flertal länder är beroende av deras ekonomi. Kinas agerande är ett 

svar till Filippinernas agerande att söka sig ut till internationella samfundet för stöd. 

  

Att Kina ställt öarna under kinesisk administration kan ses som ett försök till politisk 

markering. Genom att normalisera öarna som en del av det kinesiska territoriet och 

suveränitet och samtidigt flytta över en del civila till ön visar man att det är en 

permanent ö tillhörande dem. Att Kina har ockuperat och befäst öarna har samtidigt 

resulterat i en minskad risk för en militär konfrontation mellan länderna eftersom det 

skulle innebära en krigsförklaring. De kan göra detta eftersom den långsiktiga planen 

för Kina är att permanent etablera sig på området och normalisera innehavet av öarna94. 

Även Filippinerna har ockuperat en del öar redan under 1970-talet och befäst dessa men 

har inte i samma politiska utsträckning försökt inkvartera och markera dessa under 

filippinsk suveränitet även om den nutida utvecklingen pekar åt det hållet.95 

 

Det sydkinesiska havet är viktigt för Kina ur flera perspektiv men starkast är drivkraften 

att säkerställa dess position som regional hegemoni där de har oreglerad makt. Kina är 

en typisk stormakt, så deras framväxt kommer inte te sig annorlunda än hur andra 

stormakter vuxit fram med dess expansiva intressen eftersom stormakter inte kan föra 

en status quo politik. Det finns åtskilliga exempel i historien för hur stormakter 

expanderar för att behålla sin tillväxt96. Konflikten är i sig en styrkedemonstration mot 

andra asiatiska länder i området, Kina visar att de har ett behov att skrämma andra 

länder att ställa sig till dess vilja. Staten är den starkaste aktören regionalt och som en 

hegemoni är den ensam om att inneha en sådan position där ingen kan utmana. Andra 

stater rationaliserar även sina handlingar utefter statens överlevnad som resulterar i att 

de främst undviker att stöta sig med Kina. Därför är en naturlig följd utav detta att 

                                                 
93 Theories of international relations 3rd 2005 s.43-47 
94 Teh-Kuang Chang, (1991) China's Claim of Sovereignty over Spratly and Paracel Islands: A Historical and Legal 

Perspective 
95 The Washington Post, Philippine President Aquino seeks U.S. military aid. 8 juni,  2012 
96 J.Mearsheimer, Can China Rise Peacefully 2004. s.4 
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Filippinerna måste undvika hotet Kina utgör mot deras stats överlevnad. De har de gjort 

genom att undvika konfrontation. 

  

6.2 Konflikten utifrån Liberalism 

Liberalismen utgår ifrån att internationella organisationer med underlag av 

internationellt avtal kan förhindra konflikter.97 FN:s havskonvention är ett exempel ur 

en liberalistisk synpunkt nyckeln konfliktlösning, eftersom man överlåter sina anspråk 

till en universell regel istället för allt länder agerar på eget bevåg. Konventionen och 

internationella skiljedomstolen fyller sitt syfte genom att hjälpa länder genom att agera 

tredje-part, den funktion de spelar kan resultera i att konflikter trappas ner innan det 

aktualiseras.98 Ur ett liberalt perspektiv har internationella skiljedomstolen ökat 

Filippinernas möjligheter att föra sin talan mot Kina även om Kina visat med sitt 

agerande att det inte varit villiga att följa de överenskomna konventionerna som det 

internationella avtalet utgörs av. Det finns inga möjligheter för neutrala samtal när andra 

de staterna i region valt att inte delta aktivt i konflikten mellan dessa två stater. 

 

Filippinerna har genom ett liberalt perspektiv gjort försök att lösa denna konflikt genom 

att söka sig till internationella skiljedomstolen och med hjälp av en internationell 

institution kunna nå en fredlig lösning.99 Även Kina har tidigare gjort försök år 2005 att 

främja samarbete och framhålla en fredlig utveckling i regionen. Detta skedde under de 

dåvarande presidenterna Hu Jintao och filippinska Benigno S. Aquino. Under Xi 

Jinping är det främst under 2016 relationerna stabiliseras, det kan tydas som att de 

samtidigt vill undvika en eskalering av konflikten. 

 

Interdependens framhålls vara grunden för att stater ska undvika konflikter med 

varandra eftersom den ekonomiska förlusten av en konflikt är större än vinsterna100. 

Utifrån det har Filippinerna visat sig villiga att låta Kina investera i landet under 2016, 

och som i sin tur lovat stora investeringar för att utveckla den filippinska ekonomin. 

Detta tyder på att de två staterna börjat utveckla sitt ekonomiska samarbete i allt större 

utsträckning och på allt fler nivåer än tidigare som ligger till grund för 

                                                 
97 S.Burchill, Theories of international relations 3rd 2005 s.64-66 
98S.Burchill, Theories of international relations 3rd 2005 s.65-68 
99 Theories of international relations 3rd 2005 s.64-65 
100 Theories of international relations 3rd 2005 s.64 
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konfliktförebyggande. Kina har i sin tur luckrat upp de tidigare import-förbuden av 

filippinsk frukt och tagit tillbaka reseavrådan, som både ökat antalet turister och den 

filippinska exporten. Det ekonomiska samarbetet har stor påverkan på den filippinska 

ekonomin, som minskar deras incitament att ta till konfrontation. 

  

Enligt liberalism är som tidigare nämnt internationella avtal ett viktigt verktyg för att 

undvika konflikter och främja fredlig ordning i internationella systemet101. Det fyller 

tomrummet som uppstår när två länderna emellan inte kan enas om rättigheter eller 

anspråk till landområden. Konflikten har främst gällt FN:s Havskonvention. Båda 

länderna har ratificerat dessa avtal och därav frivilligt förbundit sig till att följa 

regelverket. En viktig faktor för att Filippinerna sökte sig till internationella 

skiljedomstolen var för att undvika konflikt. Filippinernas agerande att söka stöd från 

FN:s havskonvention var samtidigt nödvändigt för att staten skulle kunna hävda sig mot 

det mer resursstarka landet. 

 

Liberala institutioner förespråkas eftersom samtal ska kunna föras på andra plattformar 

än mellan två stater.102 En dialog mellan de två stater skulle inte varit en rättvis dialog 

om Filippinerna enskilt fört den. Istället fungerade internationella skiljedomstolen för 

Filippinerna som en tredje-part som agerar neutralt och kunde avgöra den rättsliga 

delen. Utan den möjligheten och stödet som kommer från det internationella samfundet 

skulle Filippinerna inte kunna ha möjligheten att lösa konflikten på egen hand. 

Filippinerna har ett flertal gånger under denna konflikt hänvisat till att båda länderna 

bör följa den internationella avtal och lag som gäller för territorialvatten och 

ekonomiska zoner103, något som även uppmuntras av flera världsledare och som 

framhålls av liberalismen ligga till grunden för det internationella systemet104. 

 

6.3 Relationen mellan Kina och Filippinerna 

Relationen mellan de två östasiatiska länderna har som tidigare nämnts förändrats, ett 

avgörande i relationen var under ”Scarborough Standoff”. Frågan kring öarna och 

tillgången till havet var tidigare inte en huvudfråga sinsemellan länderna, men detta 

                                                 
101 Theories of international relations 3rd 2005 s.64 
102 S.Burchill, Theories of International relations 3rd (2005) s.65 
103 United Nations ”Law Of The Sea” (1994) 
104 S.Burchill, Theories of international relations 3rd 2005 s.64 
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markerade samtidigt framtiden för samtalsklimatet och eskalerade när Kina införde 

reseförbud och förstörde importerad frukt.105  

 

Positionen Kina intog mot Filippinerna efter det var främst att man ville undvika 

framtida konflikter och avhandla konflikten mellan de två staterna. Samtidigt använde 

sig Kina av påtryckning genom att varna den Filippinska regeringen att man skulle 

acceptera ockupationen och undvika att söka stöd och kontakt med internationella 

skiljedomstolen för att stärka sin position106. Detta ledde till den ömtåliga relation 

mellan länderna som senare skulle utmärka konflikten. Resultatet blev en allt sämre 

relation när Filippinerna sökte men blev besvarade med svagt stöd från resterande 

asiatiska länder vilka istället menade att länderna skulle sköta detta ensamma.107 Detta 

visar på rädslan för att utmana hegemonin, de andra asiatiska länder såg utifrån 

realismen att det låg i deras egenintresse att inte beblanda sig inom denna konflikt 

eftersom de inte ville stöta sig med Kina.   

 

En drastisk skillnad i relationen infann sig när Duterte under 2016 besökte Kina och 

förklarade uppbrottet av samarbetet, både ekonomisk och militärt, med USA samtidigt 

som han högtidlighöll att Filippinernas framtida utveckling nu låg i Kinas händer. 

Under samma besök skrev Duterte under nya avtal med Kina som lovade investeringar 

på 13.5 miljarder dollar en ansenlig summa för önationen. Samtidigt lovade Kina att 

lyfta på det reseförbud för kinesiska medborgare till Filippinerna108. 

 

Det kan beskrivas som en total omvändning i den tidigare relationen som befunnit sig 

på samma nivå sedan 2012. Dock har Kinas ökade ambitioner att flytta fram och säkra 

nya positioner i Sydkinesiska havet påverkat relationen. I den existerande relationen 

mellan Kina och Filippinerna finns det ett ömsesidigt beroende av varandra. Dels för 

Filippinernas, vars ekonomi är starkt påverkade av kinesiska investeringar och den 

kinesiska marknaden, och vars position ytterligare stärks i och med Kinas lovade 

investeringar från och med 2016.109 Detta resulterar i allt större mening i att 

                                                 
105 Lyn Noquil Semeña, South China Sea Disputes: How Different Domestic Dynamics Impact on Contemporary 

Philippine Political and Economic Relations with China, 2015. s.53 
106 De Castro, R. (2015). The Philippines confronts china in the South China Sea: Power politics vs. liberalism-

legalism. Asian Perspective. 
107 Ibid. s.95 

108Alexander. K. China briefing: China-Philippine Relations: Implications for Foreign Investment (2016) 

109 Alexander. K. China briefing: China-Philippine Relations: Implications for Foreign Investment (2016) 
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Filippinerna är i beroende av Kina, medan Filippinernas påverkan på Kina kan anses 

minimal, det har resulterat i en ekonomisk obalans. Denna obalans är samtidigt 

avgörande för Filippinernas utveckling som stat. Utan Kinas del av ekonomin skulle de 

förlora stora möjligheter som skulle gå till att utveckla landet ekonomi. 

 

Det går alltså att tyda en form av beroendeställning till Kina som inte är ömsesidig. 

Detta har troligtvis även lett till Filippinernas icke-konfrontativa inställning. Ser man till 

den offensiva realismen så är detta ett sätt för Kina att öka sitt inflytande mer i landet 

eftersom Filippinerna har behöver anpassa sig efter Kinas maktpolitik för att kunna ta 

del av dess kapitalinvesteringar. Samtidigt menar den liberalistiska läran att ekonomiskt 

utbyte leder till interdependens eftersom i det här fallet då skulle Kina och Filippinerna 

inse att ett ekonomiskt utbyte är mer fördelaktigt än konfrontation. Samtidigt är en 

förutsättning för Kina sämre enligt liberalism eftersom staten inte är demokratisk, då 

censur sker. 

 

7 Slutsatser 

7.1 Hur kan Kinas och Filippinernas agerande i sydkinesiska havet 

förklaras utifrån offensiv realism och liberalism? 

7.1.1 Kina 

Kinas agerande är maktpolitik. Kina vill både markera och utöka sina områden som man 

anser sig ha rätt till. Som en stormakt med militära och ekonomiska intressen och med 

en starkt växande ekonomi är det omöjligt att kvarhålla status quo i regionen. Det finns 

resurser vid dessa områden som kommer kunna påverka framtida utvecklingen. Det 

finns alltså starka anledningar för Kina att agera aggressivt i området för att införliva 

dessa områden till sitt territorium. Kina lutar sig starkt emot den offensiva realismen där 

statens överlevnad är beroende av deras maktpolitik vars handlingar måste visas i kraft. 

Som tydliggjorts utav den militära upptrappning som skett i sydkinesiska havet, allt 

eftersom öarna ockuperats och befästs, minskar chansen för att andra stater ska våga 

göra anspråk på dem.  

 

Kina har fört samtal med enskilda länder under denna konflikt. Som enskilda stater i 

sydkinesiska havet är staterna i sin ensamhet svaga och har ett stort beroende utav Kinas 
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ekonomi, något som även Kina använder utöver den militära förmågan för att påverka 

utfallen av dialogerna. Kina ökade sitt agerande när UNCLOS startade sin utredning om 

historiska anspråken, detta går att beskåda som att man i ett snabbt skedde ville etablera 

sig på dessa öar och hav innan internationella skiljedomstolen avgjorde målet. 

Resultatet av UNCLOS inblandning i detta lär leda till ett minskat förtroende för det 

mellanstatliga arbetet. Genom att Kina så tydligt kan motsätta sig dessa regler utan 

konsekvenser stödjer det realismens tes om att det endast är stater som är aktörer inom 

internationell politik och att maktpolitik är starkare än internationell rätt, när 

styrkeförhållande inte är i balans. 

 

7.1.2 Filippinerna 

Filippinerna lutar sig istället mot en liberalistisk syn på världspolitiken, de är även 

medvetna om att de inte kan agera som egna aktörer inom detta område. De ville 

samtidigt visa Kina att de inte vek sig helt för deras maktpolitik och då återstod endast 

att söka stöd från UNCLOS. Genom att söka stöd utav internationell rätt har även 

Filippinerna ställt sig bakom de grundläggande principerna kring liberalismens lösning 

för internationella konflikter. Det är omöjligt för Filippinerna att söka en konfrontation 

de aldrig skulle kunna vinna, som konsekvens av detta fanns det inga andra alternativ än 

en icke-konfrontativa lösning.  

 

Under senare delen av konflikten har även den filippinske presidenten uttalat att 

Filippinerna ska ockupera resterande öarna innan Kina har lyckats göra det. Uttalandet 

kan på olika håll tydas olika. I realistiska termer är det en vändning i den tidigare icke-

konfrontativa politik som landet har fört. Tecken tyder på att Filipperna ändrat riktning 

och som konsekvens har detta lett till att staten istället ökar på sina ansträngningar att 

ockupera och befästa öar ”innan alla öar är tagna”. Det går alltså att dra slutsatsen att 

internationella skiljedomens beslut om Filippinernas rättigheter till området har varit 

mer av en form av fördömande än rättsligt skyddade mot Kina som istället resulterat i 

att Filippinerna själva börjat agera för statens överlevnad genom att ockupera resterande 

öarna i området.  
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7.2 Vilka konsekvenser har Kina och Filppinernas agerande fått för 

relationen mellan länderna? 

Agerandet från länder har lett till en relation som varit ostabil, Filippinerna har fått se 

sina anspråk övertagna utav Kina. Det är tydligt att konflikten kring öarna och reven fått 

konsekvenser på relationen, under president Aquino var relationen på en bottennivå, 

speciellt vid skedet under Scarborough standoff och när Filippinerna tog konflikten 

vidare till internationella havsrättsdomstolen fast Kina varnat dem. Som ett resultat av 

detta var relationen mellan 2012-2016 ömtålig och aggressiv i sin natur och kantades av 

misstro mot varandra där både regeringar anklagade varandra för provokationer. Det har 

tidigare inte varit en jämn interdependens mellan länderna, i sin roll som hegemoni har 

Kina använt sig av ekonomiska påtryckningar mot Filippinerna som resulterade i en 

politisk kris inom landet där producenterna av frukt tvingade staten att vika sig, som 

ytterligare förtydligade splittringen mellan de två länderna. Men samtidigt visar nya 

tecken under 2016 på att Kinas och Filippinernas ekonomi allt mer börjar gå i samma 

riktning. Samtidigt har relationen mellan länder normaliserats efter 2016 genom de 

lovade investeringar och Dutertes uttalande om att landet är på väg bort från USAs 

inflytande något som uppmuntrat Kina till att fördjupa sin relation med Filippinerna. 

Sammanfattningsvis har frågan om uppdelningen och ländernas agerande kring havet 

påverkat relationen negativt både ekonomiskt och politiskt som resultat. Denna konflikt 

kommer ha verkan på relationen i framtiden då någon lösning på konflikten inte finns i 

närtiden. 
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8 Diskussion 

Det som går att utläsa i denna konflikt är det tydliga maktspelet Kina använder för att 

påverka Filippinerna och deras faktiska anspråk på öarna. Filippinerna som tidigare 

varit starkt allierad till USA har ändrat riktning. Detta utnyttjar Kina i sin maktpolitik 

eftersom USA endast gett sitt stöd till att konflikten ska neutraliseras genom att man ska 

ta hänsyn till de internationella avtal bägge länderna har förbundit sig till. Den 

filippinske presidenten uttryckt att USA har svikit dem under denna konflikt och inte 

respekterat det alliansfördrag som finns mellan de två länderna detta kan mycket väl 

spela starkt in i Filippinernas agerande. Internationella skiljedomstolens beslut har visat 

sig verkninglöst mot Kina som tydliggjort svagheter inom internationella avtal och 

samarbete mellan länder. 

 

I och med den ekonomiska utvecklingen bland länderna i regionen är olja en viktig del 

för att denna utveckling ska kunna fortgå, fler bilar än någonsin ägs och körs i dessa 

länder som hungrar efter att producera egentillverkade drivmedel för att minska sitt 

beroende av andra länder. USA:s position och USA:s egna maktspel kring detta område 

är samtidigt en möjlig förklaring till varför konflikten utvecklats så kraftigt de senaste 

åren, för att kunna stödja sina allierade i regionen och samtidigt inneha ett fotfäste i 

området så måste USA agera handlingskraftigt och markera mot Kina. Den spiral av 

aggression utspelar sig likt kalla kriget där en konstant upptrappning sker med 

incidenter som spär på utvecklingen. Därför kunde även USA lyfts fram mer i denna 

studie, för att även se till vilka övriga drivkrafter som existerar inom det stora 

maktspelet som utspelar på sydkinesiska sjön. Den kinesiska nationalismen är även den 

en möjlig förklaring som skulle kunna använts, den är både outforskad men samtidigt 

stark och homogen inom landet. Något som syntes under demonstrationer 2012 kring 

”Scarborough Standoff”. 
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8.1 Framtida forskning 

Det finns stora möjligheter till vidare forskning på området. En nutida forskning som 

fokuserar på senaste åren i denna konflikt saknas, det är främst specifika områden eller 

situationer som ”Scarborough Standoff” som har avhandlats, men själva drivkrafterna 

bakom ländernas agerande har inte utforskats. Det är ett stort område som kan utforskas, 

konflikten innefattar flertal länder som utövar sina handlingar och politik för att 

påverka. Detta område som avhandlar en stat och en regional stormakt där internationell 

rätt används som grund för anspråk, är även detta relativt outforskat de senaste åren. Det 

finns även flera faktorer som ekonomi och miljö man kan välja när man genomför 

framtida forskning. Statsvetenskaplig forskning behöver fördjupa sig inom detta område 

för att förtydliga bilden av konflikten eftersom den delvis inte endast handlar om 

Filippinerna och Kina, utan det finns ännu fler aktörer som är aktiva i denna konflikt.  

 

Den statsvetenskapliga forskningen behöver även fokusera på att framföra de positiva 

delarna som återfinns genom internationella avtal och gemensamma försök till resonans, 

samtidigt som den bör uppmuntra länder att gå ihop och inte stå ensamma mot Kina. 

 

Konflikten i sydkinesiska havet är ett bra exempel på den komplexitet som återfinns 

internationella relationer där både realistiska o liberala influenser existerar, med makt 

politik och liberala institutioner vars funktion är att förhindra konflikter. Vid framtida 

forskning kan man även fokusera starkare på vilken roll UNCLOS ska ha under 

konflikter och om dess verkningslösa beslut i faktisk mening istället kan ha påverkat 

Kina att agera allt mer aggressivt. Även vilken roll institutioner ska ha inom det 

internationella systemet, eftersom betydande forskning på området har gjorts som menar 

att det är den främsta konfliktförebyggande åtgärder, behöver utforskas. Precis som 

denna studie visar på så finns det flera svagheter hos institutioner när de konfronteras 

med en stormakt. 
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