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Abstract  
 

The relationship between China and Japan has historically been problematic and, in some ways 

still is.  

One of the issues where both of the states cannot agree on is the island dispute. While both states 

are claiming sovereignty over the island and there do not seem to be an ending to it in the near 

future. If the island dispute continues to escalate it could have a negative impact in the Asian 

region and eventually rest of the world as well. However due to the complexity of the dispute a 

deeper knowledge is needed and a mutual understanding is needed. I will in this essay take a 

closer look at China and Japan about the island dispute and look at what the nations is using in 

order for them to justify their action against one and another to gain sovereignty of the islands by 

using two theories realism and liberalism through a qualitative text analysis to pinpoint the official 

statements which dictates the behavior of both countries and for the reader to understands them. 

The results of this paper show the complexity in the situation due to many factors, due to some 

historical factors and economic factors which makes the problem irresolvable. 

 

Key words: Senkaku/Diaoyu, sovereignty, Asian security, island dispute, Japan-China relations, 

Asian conflicts 
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1.0 Introduktion 

 

1.1 Inledning och problemdiskussion 

 

Relationerna mellan Kina och Japan har blivit allt mer ansträngt den senaste tiden inte minst 

av alla de territoriella konflikterna om öarna kända som Senkaku öarna i Japan och Diaoyu 

öarna i Kina. 

I hjärtat av tvisten finns åtta obebodda öar och klippor i Östkinesiska havet. De har en total 

yta på cirka 7km² och ligger nordöst om Taiwan, öster om det kinesiska fastlandet och sydväst 

om Japans sydligaste prefektur Okinawa och styrs av Japan. Dessa öar spelar roll eftersom de 

ligger nära viktiga farleder, erbjuder rika fiskevatten och ligger nära potentiella olje- och 

gasreserver. De är också i ett strategiskt viktigt läge under ökande konkurrensen mellan USA 

och Kina för militärt företräde i Asien-Stillahavsområdet. 

 

Senkaku/Diaoyu frågan belyser en allt mer konfliktartad situation mellan Kina och Japan. 

Detta ställer oroande frågor om den regionala säkerheten då båda länder börjar modernisera 

sin militär och USA har med sin omställning från mellanöstern till Asien blivit ett geopolitiskt 

problem för USA1, Japan och Kina.2 När Japan eller Kina gör en ensidig handling riktat mot 

varandra angående ö-konflikten så skapar det oro för länder runtomkring Asien och USA. Om 

det är fortsatta problemet ökar kan det även också drabba världen hårt då båda länder stora 

ekonomiska och politiska spelare på den internationella arenan. 

 

1.2  Syfte och frågeställning 

Syftet med den här uppsatsen är att belysa en utrikeskonflikt mellan de två asiatiska 

stormakterna Japan och Kina utifrån ett realistiskt och liberalistiskt perspektiv. Relationen 

mellan Kina och Japan blir allt mer ansträngt när en part handlar ensidigt som förvärrar 

situationen, deras gemensamma konfliktfyllda historia kommer oftast på tal i samband med 

händelserna. Om ö-konflikten förvärras och om en fortsatt oenighet mellan staterna fortsätter 

att öka så kan det potentiellt bli ett problem inte bara för de asiatiska länderna utan också för 

resten av världen. Båda Japan och Kina är stora ekonomiska länder och har således ett stort 

inflytande i omvärlden samt att båda länder börjar rusta upp militären kan på sitt sätt öka 

                                                      
1 Lenore Taylor, 2014  G20: Barack Obama uses visits to reassert US influence in Asia Pacific 
2 Japan och Kina I konflikt om obebodd ögrupp Christina Andersson 08-12 
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missförståndet mellan båda parter. När båda stater hävdar suveränitet över öarna genom att 

använda sig av historiska, legala samt geopolitiska grunder så blir det därefter ett mer 

intressant fall att försöka belysa.  

 

 

Frågorna jag ämnar besvara är följande: 

 

- Hur kan man förstå och förklara Kinas och Japans agerande i ö-konflikten utifrån teorierna 

realism och liberalism? 

- Vad är USA:s del i konflikten? 

 

 

2.0 Teori och tidigare forskning 

Två teorier kommer att användas inom arbetet för att belysa om konflikten. 

Liberalism och realism är två klassiska statsvetenskapliga teorier vilket gör att de är 

applicerbara inom detta arbete. Båda teorier är brett skilda från varandra och ger således en 

bild av den ekonomiska aspekten och den säkerhetsmässiga aspekten som ö-konflikten 

presenterar. Liberalism är fokuserat på det ekonomiska och realism det säkerhetsmässiga och 

då ö-konflikten har inslags av båda teorier så blir det ytterligare en validering till att använda 

mig av dem båda teorier. 

Under arbetets gång så kommer att finnas tydliga inslag av teorierna då de knyts samman med 

de båda parters agerande av konflikten.  

 

2.1 Liberalism 
Liberalismen bygger i grund på antagandet om att både staten och individen är en rationell 

aktör som har förmågan att maximera nyttan genom att reglera sina relationer gentemot andra 

stater och individer för att maximera lyckan. Liberalismen betonar vikten av tillväxt, fred och 

frihet som uppnås genom ömsesidigt beroende och samarbete. Det antas att staten till sin 

karaktär är pluralistiskt och ser därefter statens agerande som en följd av den konkurrens som 

finns mellan de inhemska intressegrupperna. Den liberala teorin menar också på att staters 

organisationer påverkar staten genom påtryckningar för att få sin egen vilja fram. Stater som 

är demokratiska och liberala är mindre benägna att gå ut i krig till skillnad från diktaturer 

samt betonar och den liberalistiska teorin om att det inte bara är stater som har betydelse utan 
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också aktörer på olika nivåer, intressegrupper eller internationella organisationer. De menar 

på att den välfärd, fred och rättvisa är värden som både kan och bör eftersträvas i 

internationell politik.  

Flera filosofer brukar förknippas med den liberala teorin så som Jon Locke, Adam Smith, 

John Stuart Mill, Immanuel Kant och Jeremy Bentham. De gemensamma dragen för de 

nämnda filosoferna är betoningen av människans frihet, borttagandet av tvång, restriktioner 

och regler som strider mot frihetens grundtankar. Dessa tankar och idéer var inte en 

självklarhet för folk under deras livstid. 

 

 Det existerar en stark optimism om att utvecklingen av samhället är något positivt och att den 

starka tilltron till människan samt rationalitet möjliggör detta. Men det finns också skillnader 

mellan de olika filosoferna då några är inne på det solidariska medan andra är mer på spåret 

av nyttomaximerande (Samhället kontra individen.) Det är således inte en teori som är 

specifikt fokuserat på en del och det är därför som teorin än idag inte är helt fastställt. Än idag 

debatteras det fortfarande om den exakta avvägning mellan tradition och frihet samtidigt som 

betoning av privat ägande och marknadsekonomi också präglar teorin.3 

 

Liberalismen är oftast synonymt med ett perspektiv som är både ideologiskt och normativt på 

angående politiken, genomgående tanketraditionen är hur man i bästa fall kan organisera 

styret av staten som på bästa sätt möjliggör både ordning och rättvisa för individer. Staten 

behövs också som beskyddare för individen och dess rättigheter samt att vara en garant för att 

avtal hålls, men staten har då inget egenvärde utan existerar endast för att ge individen 

möjligheter till att leva ett fritt liv utan att begränsa någon annans frihet. En av liberalismens 

grundidé är att individer vill samarbeta om man får möjlighet om så finns en positiv 

avkastning. Då alla stater består utav en befolkning som strävar efter att maximera nyttan så 

är demokrati således en viktig ingrediens för världsfreden. Detta utgår många internationella 

organisationer ifrån. Det liberala perspektivet har utvecklat tankegångar på tre viktiga 

områden. Normer, rättigheter och interdependens. Vad som menas med aktörer i liberalism 

inom och utanför staten kan vara företag, individer, organisationer och stater.  

 

Liberala perspektivet på internationella relationer rymmer flertal teoretiska tankegångar med 

liberalism som grund. Det gemensamma för teorin är betoning av aktörer/en och intressen 

                                                      
3 Internationella relationer. Gustavsson J, Tallberg J, 2014 sid 67-69 
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samt oviljan att dela in det politiska spelet i en inhemsk och en internationell sfär. Ambitionen 

är således till att överträffa intressekonflikterna genom institutioner som sen säkrar fred, 

tillväxt och frihet. Interdependens samt institutioner är en väldigt viktig del inom teorin, man 

menar att stater och människan är ömsesidigt beroende av varandra för sin egen överlevnad 

samt utveckling och välstånd. Interdependensen uppstår då genom att staterna utnyttjar sina 

egna fördelar såsom råvaror eller produkter som de sedan säljer vidare till ett annat land som i 

sin tur importerar något som det egna landet inte har. Detta skapar ett beroende för flera parter 

som i sin tur minskar risken för konflikter mellan varandra då det kan skada ens ett eget lands 

intressen. Det är inte bara den ekonomiska aspekten som liberalismen menar, även säkerhet 

och skydd, nya epidemier, sjukdomar kan också skapa ett samarbete över gränserna. Därför 

menas det också på att internationella intuitioner behövs som kan vara över staterna som 

WTO då länder inte har så stor tillit till varandra. Detta leder i längden till större tillit, flera 

sammarbeten och mindre fusk. FN och EU ses som stora intuitioner som har regelverk och får 

länderna att sammarbeta med varandra samt att sådana intuitioner minimerar fusk. 

 

Interdependens samt institutioner är en väldigt viktig del inom teorin, man menar att stater 

och människan är ömsesidigt beroende av varandra för sin egen överlevnad samt utveckling 

och välstånd. Interdependensen uppstår då genom att staterna utnyttjar sina egna fördelar 

såsom råvaror eller produkter som de sedan säljer vidare till ett annat land som i sin tur 

importerar något som det egna landet inte har. Detta skapar ett beroende för flera parter som i 

sin tur minskar risken för konflikter mellan varandra då det kan skada ens ett eget lands 

intressen. Det är inte bara den ekonomiska aspekten som liberalismen menar, även säkerhet 

och skydd, nya epidemier, sjukdomar kan också skapa ett samarbete över gränserna. Därför 

menas det också på att internationella intuitioner behövs som kan vara över staterna som 

WTO då länder inte har så stor tillit till varandra. Detta leder i längden till större tillit, flera 

sammarbeten och mindre fusk. FN och EU ses som stora intuitioner som har regelverk och får 

länderna att sammarbeta med varandra samt att sådana intuitioner minimerar fusk.4 

 

 

Konkurrensen mellan olika intuitioner inom staten är en viktig aspekt att behandla. Aktörer 

och de olika intressena står i centrum, de förmedlar det genom staten för att få sin vilja fram. 

De olika grupperna i samhället får staten att hävda deras intressen. Detta gäller för båda 

                                                      
4 Internationella relationer. Gustavsson J, Tallberg J, 2014 sid 73-75 
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inrikes och utrikespolitik, varje stat har en agenda som de specifikt vill få fram och detta 

spelar sig då på den politiska arenan. 

 

Sammanfattningsvis så erkänner liberalismen varje individ som lika och som har rätten till liv 

och frihet. Rätten och friheten till att bestämma över sig själv och forma sitt egna liv utan 

några påtryckningar men friheten begränsas till att inte få kränka någon annan.Varje individ 

är unik och mänskliga fri och rättigheter är det väsentliga i liberalismen och ska alltid gälla. 

Liberalismen menar också på att rätten till äganderätt, tryck, förenings, mötes, religion, är 

grundläggande och ett måste för ett liberalistiskt samhälle då samhället bygger på fria 

individer. Statens uppgift är till för att säkerställa medborgarnas liv och frihet samt att trygga 

deras rättigheter. Individens suveränitet går förre statens och det enda politiska systemet som 

uppfyller liberalismens krav är demokrati och den enda ekonomiska systemet är 

marknadsekonomi.  

 

Kritiken: liberalismen har kritiserats från många håll. Den ena kritiken tar fasta på de utopiska 

och överambitiösa dragen, antagandet av att liberalismen tankar om frihandel och 

gemensamma intressen kan ses närmast som närmast orealistiskt under turbulenta tider då en 

stats känner sig hotad vilket kan gör att avtal och kan brytas och ändras. Således fungerar 

teorin bara under gynnsamma förhållanden. 5 

Den andra nämnvärda kritiken är att frihandel och marknaden ökar välståndet och friheten för 

alla länder, men detta stämmer i själva verket inte. Frihandel ses för många som ett medel för 

att fördjupa eller behålla de globala orättvisorna som har uppstått från kolonialismens era. Det 

menas också på att liberalismen bara är en teori som är för västvärlden och kan därför inte 

fungerar på alla stater. Många stater i väst bekänner att liberalism, demokrati och 

marknadsekonomi är det som gynnar alla och leder till fred och att problem löser sig på det 

sättet. Men samtidigt motsvarar inte dessa ord till konkret handling. Det finns mycket kritik 

mot liberalism och de demokratiska länderna är mindre benägna till att gå ut i krig men i 

realiteten så är det inte så, USA som exempel är ett demokratiskt land som har gått ut i krig.6 

 

 

 

                                                      
5 Internationella relationer. Gustavsson J, Tallberg J, 2014 sid 73-75 
6 Internationella relationer. Gustavsson J, Tallberg J, 2014 sid 79-80 
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2.2 Realismen 

Realismens centrala fokus är att visa sig och vara som den enda aktören av riktig betydelse i 

den internationella arenan. Staten är aktören som besitter på all makt och har resurserna till att 

starta krig och alliera sig med andra stater. Anarki råder mellan länder i världen och därför 

handlar den internationella politiken om att överleva som stat. Dessa stater som är starkast har 

makt att bestämma över andra och kunna bestämma över hur utvecklingen ska ske. Därför 

samarbetar stater för sina egna intressen och vinster, men detta leder också till att stater med 

mindre makt oftast förlorar vilket gör att stater ständigt rustar upp för att försvarar sig från 

omvärlden och dess anarki. Ökad säkerhet och relativ makt är en viktig del för staterna därför 

uppnås freden i världen genom maktbalans genom militär styrka, rädslan för de andra 

länderna förmåga gör att länder är mindre benägna att gå ut i krig mot varandra.7 

 

Realismens är inte en ny teori eller filosofisk tanke, flera kända filosofer så som Thomas 

Hobbes eller Niccoló Machiavelli är kända filosofer som anses vara grundarna för 

liberalismen. Machiavellianism är adjektivet oftast ges till doktrinen att ändamålen helgar inte 

bara medlen, men att alla politiska åtgärder och politik endast kan korrekt bedömas genom 

sina resultat. I en sådan teori varken avsikter eller ideal är viktiga, utom i den mån de tillåter 

personer eller nationer att nå sina mål. I ett sådant sammanhang, verkar en hänsynslös och 

manipulativ inställning till politiska mål, inklusive bedrägeri, mord och användning av våld 

motiveras8 

 

Sammanfattningsvis så tror realister att mänskligheten inte är i sig välvillig utan snarare 

självcentrerad och konkurrenskraftig. Detta perspektiv, som delas av teoretiker som Thomas 

Hobbes, betraktar den mänskliga naturen som egocentrisk (inte nödvändigtvis självisk) och 

alltid hamnar i konflikter. . Det är också omhändertas föreställningen att en individs intuitiva 

natur består av anarki. I fråga om att egenintresse, dessa individer är självständiga och är 

motiverade att söka mer makt. Staten betonar ett intresse att ackumulera makt för att 

säkerställa säkerheten i en anarkistisk värld. Makt är ett begrepp främst tänkt i termer av 

materiella resurser som krävs för att framkalla skada eller tvinga andra stater (att kämpa och 

vinna krig). Användningen av makt lägger tyngdpunkten på tvångs taktik är acceptabelt att 

antingen åstadkomma något i det nationella intresset eller undvika något fientligt mot det 

                                                      
7 Internationella relationer. Gustavsson J, Tallberg J, 2014 sid 53-54 
8 Internationella relationer. Gustavsson J, Tallberg J, 2014 sid 53-55 
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nationella intresset. Staten är den viktigaste aktören i realism. Den är enhetligt och fristående 

eftersom den talar och agerar med en röst. Kraften i staten är förstås i termer av sin militära 

kapacitet. Ett nyckelbegrepp inom realismen är den internationella fördelningen av makt 

kallas systemet polaritet. Polaritet avser antalet block av stater som utövar makten i ett 

internationellt system. Ett multipolärt system består av tre eller flera block, ett bipolärt system 

bestående av två block, och en unipolär systemet domineras av en enda makt eller hegemoni. 9 

 

Unipolär realism förutspår att komma samman för att motsätta sig hegemoni och återställa en 

maktbalans. Även om alla stater söker hegemoni i realism som det enda sättet att garantera sin 

egen säkerhet, andra stater i systemet är incitament för att förhindra uppkomsten av en 

hegemoni genom balansering. Staten är suverän och vägledas av ett nationellt intresse som 

definieras i termer av makt. Eftersom den enda begränsningen av det internationella systemet 

är anarki, det finns ingen internationell auktoritet och stater lämnas åt sitt öde för att garantera 

sin egen säkerhet. Realister tror att suveräna stater är de viktigaste aktörerna i det 

internationella systemet, och särskild uppmärksamhet ges till stora befogenheter som de har 

mest inflytande på den internationella scenen. Internationella institutioner, icke-statliga 

organisationer, multinationella företag, privatpersoner och andra under statliga eller trans-

statliga aktörer ses som att ha lite oberoende påverkan. Staterna är i sig aggressiva (offensiv 

realism) och/eller besatt säkerhet (defensiv realism), och att den territoriella expansionen 

endast begränsas av motstånd.  

Denna aggressiva uppbyggnad leder emellertid till en säkerhets dilemma som innebär ökat sin 

säkerhet får ta med ännu större instabilitet som en motsatt ström bygger upp sin egen armé 

och utveckla nya vapen(en kapprustning). Således blir säkerheten ett nollsummespel där det 

endast kan göras endast relativa vinster. Realister menar att det inte finns några universella 

principer som alla stater kan vägleda sina handlingar. I stället måste en stat alltid vara 

medveten om insatser av stater runt den och måste använda en pragmatisk hållning för att lösa 

problem när de uppstår. Världen är en hård och farlig plats. Den enda säkerhet i världen är 

makt. 

En kraftfull stat kommer alltid att kunna överträffa och överleva svagare konkurrenter. Den 

viktigaste och tillförlitliga formen av makt är militär makt. En stats primära intressen är 

självbevarelsedrift. Därför måste staten söka makt och måste alltid skydda sig. Det finns ingen 

övergripande makt som kan genomdriva globala regler eller bestraffa dåligt beteende. 

                                                      
9 Internationella relationer. Gustavsson J, Tallberg J, 2014 sid 56-59 
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Moraliskt beteende är mycket riskabelt eftersom det kan underminera en statens förmåga att 

skydda sig. Det internationella systemet självt driver stater att använda militärt våld och krig. 

Ledare kan vara moraliskt, men de får inte låta moraliska betänkligheter styra 

utrikespolitiken. Internationella organisationer och lag har ingen makt eller kraft; de existerar 

bara så länge som stater acceptera dem. 

 

Kritik mot realism 

Två viktiga områden inom realismen som kritiseras är det teoretiska och det empiriska. 

Den teoretiska delen som kritiseras är att teorin bara fokuserar på krig och makt inte ekonomi, 

kultur eller socioekonomiska strukturer. Det anses oviktigt och förklarar inte heller första eller 

andra världskrigets utbrott, flera faktorer tas inte in eller missas helt vilket gör att teorin inte 

kan implementeras på alla konflikter. Hänsyn till tiden är också en kritisk punkt i teorin då 

vissa krig inte bara har startat flera århundren innan utan att de också jämförs med krigen nu. 

Samt att många av dagens konflikter idag är inbördeskrig vilket är den empiriska delen. 10 

Realismen har inte ändrats på sig, men världen har och det debatteras om andra stater 

fortfarande är det största hotet eller om det är ekonomisk kollaps eller miljöförstöring som 

kan vara faran för den egna staten.11 

 

Analysschema 

Liberalism Realism 

Liberala värden Suveränitet 

Internationella organisationer Statens säkerhet 

Interdependens Maktintresse 

Indikatorerna är till för att visa de grundläggande skillnaderna mellan liberalism och realism 

som sedan kommer att användas i analysen på USA, Japan och Kina. 

 

2.3 Tidigare forskning 
Ö-dispyten är inte något nytt fenomen mellan Kina och Japan och inte heller den tidigare 

forskningen om dispyten i helhet. Därför kommer jag att välja ut tidigare vetenskapliga 

                                                      
10 Internationella relationer. Gustavsson J, Tallberg J, 2014 sid 64-65 
11 Internationella relationer. Gustavsson J, Tallberg J, 2014 sid 64-65 
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artiklar som har behandlat ämnet för att få en insyn på som pågår runt öarna och mellan de 

enskilda staterna. Jag har valt tidigare forskning som en slags insyn på vad konflikten handlar 

om istället för att läsa olika artiklar på internet som kan vara vinklade så anser jag att 

vetenskapliga forskningen om dispyten blir mer relevant.  

Den tidigare forskningen som presenteras utgörs av specifikt utvalda vetenskapliga artiklar 

som representerar den kinesiska sidan och japanska sidan. Samt en neutral part av andra 

forskare som inte är från Japan eller Kina för att öka trovärdigheten så kommer det att väljas 

ut lika många artiklar från båda Japanska och Kinesiska forskare. Valet till att ta lika många 

artiklar från båda länder är för att säkerställa en rättviss och opartisk bild av ö-konflikten. 

Forskningen om Ö-tvisten har bedrivits mycket de senaste åren från båda länder men även 

från olika opartiska länder och forskare vilket är en av anledningarna till att en utomstående 

forskare väljs. Alla forskare som väljs ut beskriver ö-dispyten utifrån skilda discipliner och 

använder olika teorier eller metoder för att forska om konflikten. 

Man skall också vara försiktig med att båda kinesiska och japanska forskare kan vinkla sina 

forskningsresultat eller bara arbetet i sig till ens eget lands fördel.  

All tidigare forskning är aktuell och publiceringen av artiklarna är inte mer än 15 år gamla.  

 

Yuki Tatsumi utsågs som senior medarbetare till Ostasien programmet vid Stimson Center i 

september 2008 efter att ha varit forskarassistent sedan 2004. Innan han kom Stimson, 

arbetade Tatsumi som forskarassistent vid Centrum för strategiska och internationella studier 

(CSIS) och som den speciella assistenten för politiska frågor vid ambassaden i Japan i 

Washington.  

Yuki Tatsumi skriver i sin artikel Senkaku Islands/East China Sea Disputes–A Japanese 

Perspective om ö-dispyten med ett japanskt perspektiv. Det innehåller en översikt av Japans 

grundläggande fordringar på frågan följt av beskrivning de kinesiska aktiviteterna kring 

Senkaku-öarna vilket har fått Japanska staten att bli bekymrade. I artikeln identifieras de 

utmaningar som Senkaku öarna frågan presenterar för Japan. Papperet avslutas med 

bedömningar av hur Japans agerande kan påverka den USA-Japan allians och vad de 

inblandade parterna kan göra för att förhindra att ytterligare upptrappningar12 

 

Dr Wei Su jobbar som rådgivare för en internationell advokatbyrå i Peking men har som 

utbildning en doktorsexamen i folkrätt och internationella lagar från universitet i Bristol. Han 

                                                      
12 Yuki Tatsumi, Stimson Center 2013. Senkaku Islands/East China Sea Disputes. A Japanese perspective 
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har skrivit ”The Territorial Dispute over the Tiaoyu/Senkaku Islands: An Update” 

De frågor som berörs av tvisten analyseras med hänvisning till gällande lag såsom den tolkas 

och tillämpas av internationella rättsliga myndigheter.  

Vad Dr Wei har kommit fram till är att allmänna folkrättsliga principer om territoriell 

behörighet visar att där den problematik då egna länders lagar kommer in i bilden av 

situationen och att det land som har starkare bevis är landet som har rätt till öarna.13 

 

Linus Hagström är docent i statsvetenskap och Senior Research fellow på Utrikespolitiska 

Institutet i Stockholm.  

Linus Hagström skriver om ‘Power Shift’ in East Asia? A Critical Reappraisal of Narratives 

on the Diaoyu/Senkaku Islands Incident in 2010 Han beskriver incidenten runt öarna år 2010 

där en kinesisk fiskarbåt kolliderade med japanska patrullfartyg i området runt öarna. Det 

ökade konflikten ytterligare, men också att det visade en bild utav Japan som den minskade 

makten i Asien och Kina som ökar makten. Linus Hagström beskriver och redogör för 

incidenten och diskuterar de narrativ som kan beskriva maktskiftet samt att han beskriver 

vilka politiska handlingar som legitimirerar dessa handlingar och dess korrelationer.  

Den här artikeln har problematiserat maktskiftet med hänsyn till Sino-japanska samverkan 

över Diaoyu / Senkaku-öarna under 2010. Kort sagt, dess kontextspecifika förutsättningar-

kinesiska "aggressivitet" eller "tryck" och japanska "svaghet" eller "nederlag14 

 

Dr Zhongqi Pan är docent vid Fudan universitetet med specialisering inom internationella 

relationer. Han har varit gästforskare vid Lunds universitet, Asian Research vid Harvard 

Universitetet (2004) och Henry L. Stimson Center (2001) och Tokyo universitet mellan 1999-

2000. Zhongqi skrev: Sino-Japanese Dispute over the Daioyu/Senkaku Islands: The pending 

Controversy from the Chinese perspective.  

Zhongqi Pan skriver: Diaoyu/Senkaku-öarna har fört Kina och Japan i en bitter tvist i många 

decennier. När det gäller den verkliga frågan om vem som äger suveränitet över öarna då båda 

länder inte kommit till rätta. Han benämner även historien om öarna från 1895. Eller Japans 

förlust efter andra världskriget har haft någon påverkan på öarna. Hur de maritima dispyterna 

kan eskalera till att bli ett regionalt krig samt att Pan beskriver folkrätten för de båda länderna 

angående öarna. 

                                                      
13 Wei Su, Ocean Development & International Law, 2005 Taylor & Francis 
14 Hagström L, Jerdén B, East Asia's Power Shift: The Flaws and Hazards of the Debate and How to Avoid Them. 

Asian Perspective 2014 
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Paul O´Shea har nyligen avslutat en gemensam PhD vid universitetet i Sheffield i 

Storbritannien och Tohoku University, Japan. Hittills har han genomfört omfattande forskning 

om territoriella tvister i nordöstra Asien, och hans forskningsintressen är förbindelser och 

säkerhet i nordöstra Asien, särskilt Japans relationer med Kina, Sydkorea och Ryssland. 

Pauls artikel: Sovereignty and the Senkaku/Diaoyu Territorial Dispute  

Paul ger en bakgrund och analyserar hur tvisten har utvecklats sedan slutet av det kalla kriget. 

Han förklarar båda Japans och Kinas situation och hur de försöker påverka varandras politik 

och för omvärlden. 15 

 

Den tidigare forskningen kommer att vara väsentlig del av mitt arbete. Då Både Japan och 

Kina är en väsentlig del av arbetet så kommer den tidigare forskningen användas i de olika 

delarna för att se om faktan som jag presenterar i analysen inte är vinklad och på så sätt 

säkerställer validiteten i mitt arbete.   

 

3.0 Metod och material 

Metod delen skall ge en slags bild av hur arbetet genomförs, vilka ”verktyg” och metoder. Här 

presenteras också materialet som blir väsentligt för arbetet. 

 

3.1 Metod 

Den kvalitativa textanalysen som jag kommer att använda mig av passar mitt arbete bättre på 

flera punkter. Den kvalitativa studien bygger på en forskningsstrategi där tonvikten oftast 

ligger på ord än på kvantifiering vid insamling av analys och data. Den kvalitativa 

textanalysen/forskningen är till sin art, tolkande, induktiv och konstruktionistiskt. Då arbetet 

går ut på att analysera utifrån dokument om de specifika uttalanden istället för hur många 

uttalanden som har gjorts från Kina och Japan så är det ytterligare en konfirmation om att 

välja den kvalitativa textanalysen. Den kvalitativa textanalysen ligger på en förståelse av 

samhället. Jag ska också tolka de officiella uttalanden utifrån de teorier jag kommer att 

använda mig av.  

Reliabiliteten och validiteten i den kvalitativa metoden ökar då alla uttalanden är officiella, 

                                                      
15 O´Shea P, Soverignity and the Senkaku/Diaoyu territorial Dispute, 2012  
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alla de artiklar som skall användas kommer att vara analyserade för att hitta de nyckelord eller 

konkreta handlingarna.  

De primärmaterial och artiklar anses vara av hög trovärdighet, tillförlitlig samt pålitlig vilket 

ökar trovärdigheten. Överförbarheten kommer att underlättas då jag kommer att ha fokus på 

det kontextuellt unika och på meningen hos betydelsen av den aspekt som den sociala 

verkligheten som studeras. All artiklar som också är en del av arbetet går att styrka och 

konfirmera då dessa artiklar oftast har skrivits efter att de officiella uttalandena har gjorts eller 

från forskare och experter inom ö-konflikten.16 

 

Kritik:  

Tillförlitlighet och giltighet bland den mest citerade kritiken av kvalitativ forskning är den 

förmodade bristen på reliabilitet och validitet av dess resultat.  Det finns skilda uppfattningar 

om att den kvalitativa metoden brukar vara för alldeles för subjektiva och impressionistiska.  

Det kan vara subjektivt för en författare om vad som är viktigt och inte viktigt, när ett arbete 

startas på ett förhållandevis ett öppet sätt och blir senare ett kvalitativt, men detta medverkar 

till svårigheter för att replikera undersökningen. När man använder samma metoder så betyder 

det ändå inte att resultatet blir detsamma, man måste oftast förklarara varför man har valt sig 

av visst material och område men att ens resultat och del blir olika.  

Indikatorerna mellan realism och liberalism kommer att vara ett hjälpmedel genom att 

analysera alla artiklar, officiella uttalanden samt de enskilda företeelserna ett land gör för att 

peka ut inom vilken teori deras handling utgår ifrån.  

 

Jag avgränsar mitt material till att fokusera på officiella uttalanden från båda stater och inte 

någon privat aktörs uttalanden. Den information och ståndpunkter som används är endast på 

engelska som då förmedlas till resten av världen, alltså utesluts officiella uttalanden på 

japanska och kinesiska samt vad enskilda personer har uttalat sig om situationen för att 

säkerställa trovärdigheten. Materialet som hämtas från vardera regerings hemsida som 

behandlar ö-konflikten är fokuserat till beskrivningen av relationerna mellan Japan och Kina 

gällande öarna vilket utesluter de generella relationerna mellan båda stater. Det finns flera 

olika uttalanden från de båda ministeriernas sidor angående ö-dispyten men fokus har bara 

lagts på ett antal dokument som förmedlar officiella uttalanden, och har en viss samling av 

grundläggande fakta och argument angående situationen.  

                                                      
16 Esaiasson. P, Gilljam. M, Oscarsson. H, Wängnerud. L. Metodpraktikan. 2012 sid 210-227 
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Även Sydkorea och Taiwan gör anspråk på öarna men varken Japan eller Kina erkänner 

Taiwan som en suverän stat samt att Kina anser att Taiwan som en del av det kinesiska 

territoriet och Japan tycks försumma Taiwans anspråk så kommer Taiwan inte behandlas. I 

Sydkoreas fall är det mer problematiskt då USA ställer sig bakom Japans anspråk på öarna 

under deras gemensamma säkerhetspakt men fokusering på Kina och USA som stormakter 

gör att Sydkorea också utesluts ur arbetet. USA kommer att vara en del av arbetet då Japan-

Kina USA har viktiga anspråk på öarna samt att Japan är en av USA:s viktigaste allierade i 

området.  

 

3.2 Material 
All material jag har sökt har varit relativt omfattande och tidsperioderna av de material jag har 

hittat och som är relevant för min uppsats sträcker sig från år 2000 till 2015.  

Materialet som beskriver bakgrunden och historian om konflikten dateras från 1600 talet till 

2015. 

 

De primärmaterial jag kommer att använda mig är från diverse utrikesdepartementer från de 

olika länderna, officiella uttalanden och artiklar som är peer reviewed, akademiska journaler 

och artiklar.primärmaterial utgörs även också av policydokument från Japans och Kinas 

utrikesministeriers hemsidor, som beskriver båda staters inställningar och positioner i ö-

konflikten. Det specifika som kommer att användas är det direkta ställningstagandet till öarna 

från både den Japanska och den Kinesiska staten rörande ö-dispyten.   

Fokus kommer att ligga på uttalanden och specifika händelser och aktioner som har med 

öarna att göra som potentiellt skifta balansen. USA:s ställningstagande blir också den tredje 

parten att analysera då USA är ett land som har stora intressen i Asien. 

All material hittades på internet genom Google, jag sökte specifikt genom att söka på de 

officiella sidorna och hitta arkiven som behandlade ö-konflikten. Flera artiklar söktes genom 

att nämna Senkaku eller Diaoyu i arkiven på de olika nyhetssidorna. 

 

 

Nyckelord har använts för att specificera sökningen och för att materialet skall fokuseras till 

arbetet.  

Nyckelorden är: Senkaku, Diaoyu, China-Japan relations, sovereignity, island-conflicts, Asian 

conflicts, Asian security.  
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4.0 Bakgrund 

Diaoyu-öarna i kinesiska eller Senkaku på japanska är en liten grupp av öar, 6.3 km ² totalt 

och ligger i Östkinesiska havet.  

Öarna består av åtta formationer varav fem av öarna är ofruktbara, och inget utav öarna är för 

närvarande bebodda eller har haft någon form av rapporterade mänsklig och ekonomisk 

aktivitet. 

Trots dess väsentliga naturliga egenskaper så har öarna fört Kina och Japan i en bitter tvist 

från 1960 talet och framåt. På grund av deras strategiska betydelse när det gäller säkerhet och 

ekonomi, samt deras betydande politiska implikationer. 17 

Öarnas historik gör konflikten ytterligare komplicerad då båda Japan och Kina har historiska 

och legala meriter till öarna. Japan annekterade öarna formellt 1895 då de undersökte öarna 

och fann inga bevis på mänsklig aktivitet och inrättade formellt in öarna i det Japanska 

imperiet. Medan Kina menade utifrån historiska papper om att öarna formellt har varit under 

kinesiskt inflyttande sedan Qing dynastin för kinesiska fiskare att navigera runt öarna och för 

att fiska ända sen 1600 talet.18 

 

I dagsläget har öarnas konflikt ytterligare spätts på genom att både parter börjar expandera 

militärt och deras stigande nationalism ökar risken för konflikter. Denna strategiska placering 

av Diaoyu / Senkaku Öar gör dem speciella för både Kina och Japans försvar.  

Om Kina eller Japan på ett juridiskt sätt säkrar suveränitet över öarna så skulle detta innebära 

en fördel för ägaren. 19 

Öarnas potential för framtida militärt bruk och konsekvenser för det nationella försvaret och 

säkerhet verkar attraktiva för båda parter. 

 

Ekonomiskt sett så är Diaoyu/Senkaku-öarna väldigt lukrativt för både Kina och Japan då ett 

land som har suveränitet över öarna kan påverka 40 000 km2 omgivande kontinentalsockeln 

                                                      
17 Oil reserves ignite the explosive issue of sovereignty In the east China sea, Laura Davidescu 2013, Euronews 
18 FMPRC 2012 
19 The sasakawa peace foundation Senkaku islands Facts & Figures 
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eller exklusiva ekonomiska zonen.20 Och kontroll av öarna skulle ge ägande av naturresurser i 

deras närhet. 2122 

 

Det är inte bara om fiskhavet utan även om potentiell olja och gas reserver i denna region.23  

En rapport från FN:s ekonomiska komission för Asien och Fjärran östern föreslog möjligt 

kolväte och oljefynd runt öarna.24 

Trots att de potentiella oljereserverna och gasreserverna ännu inte har undersökts grundligt så 

har det ändå ökat tvisten mellan Kina och Japan samt Taiwan sedan offentliggörandet av 

rapporten.25 

Med tanke på att både Kina och Japan är stora ekonomiska stormakter som är i stort behov av 

mer energi så blir det mer förståeligt till att konflikten blir allt mer problematiskt.26 

Detta gör förstås att tvisten blir svår att hitta en lånvarig lösning där båda parter vinner på det.  

 

Tvisten om Diaoyu / Senkaku öarna är direkt relevant för både Kina och Japans inhemska 

politik och internationella status. Hanteringen av tvisten ses som en faktor påverkar 

legitimiteten i kinesiska och japanska centralregeringar i inrikespolitik och på deras utländska 

förbindelser på den internationella arenan.  

Diaoyu / Senkaku tvist är inte den enda maritima territoriella tvisten som antingen Kina eller 

Japan har med sina grannländer. 27 

Den möjliga negativa dominoeffekt av tvisten är vad Kina och Japan försöka undvika. Den 

verkliga betydelsen av öarna ligger i dem konsekvenser för ett större sammanhang de två 

ländernas strategier för havs- och territoriala tvister, samt på det sätt där dessa frågor kan 

användas av inhemska politiska grupper att främja sina egna mål. 282930 

4.1 Kairoavtalet& San Francisco traktaten 
Här nedan följer en beskrivning av dessa avtal och traktat som länge har påverkat Japan, Kina, 

USA och andra stater som var med och förhandlade. Det kommer bara att nämnas kortfattat 

                                                      
20Roxanne Hislop:  China and Japan’s Dispute over the Senkaku/Diaoyu Islands December 2013 
21 EEZ WATERS OF JAPAN (MAIN ISLANDS) 
22 EEZ WATERS OF JAPAN (OUTER ISLANDS) 
23 U.S Energy Information Administrations. East China Sea september 2014  
24 Disputed Islands with 45 years of oil spilt China, Japan 2012. 
25 Oil reserves ignite the explosive issue of sovereignty In the east China sea, Laura Davidescu 2013, Euronews 
26 u.s energy information administration 
27 Q & A South China Sea Dispute, BBC News, 2015 
28 Ankit Panda. Obama: Senkakus covered under US-Japan security treaty April 2014 
29 Zachary Keck. Japan vaes to China on Senkaku Island disputes October 2014 
30 u.s energy information administration 
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men inslag av de relevanta delarna som förklarar Kinas och Japans historia samt för att 

underlätta läsaren om analyserna som benämner traktaten eller avtalen. 

 

I Kairo november till december år 1943 träffades USA:s president Franklin D Roosevelt 

Kinas president Chian Kai-Shek samt den brittiske premiärministern Winston Churchill i 

Kairo. Mötet gick ut på att diskutera utvecklingen angående Japan och dess roll under andra 

världskriget. Dessa tre länder enades sig om att Japan skulle återlämna alla områden som 

Japan tagits från Kina skulle återlämnas såsom Taiwan, Pescadore öarna samt Manchuriet 

efter att kriget hade avslutats31 

Detta är ett avtal Kina noterbart uppmanar Japan att fullfölja. 

 

Den 4 september 1951 skapades formellt San Fransisco avtalet där över femtio länder 

samlades för att diskutera skapandet av ett fredfördrag med Japan. Det innehöll flera kapitel 

som beskriver vad de allierade länderna och Japan ska uppfylla, så som att Japan skulle 

återlämna områden och betala skadestånd till de länder som Japan hade krigat med under 

andra världskriget. Notera att Kina inte var med eller blev inte ens bjudna till avtalet vilket 

idag har förvärrat konflikten. Det finns flera kapitel i själva avtalet som dikterar Japans 

handling och vad USA måste göra under sin del av avtalet. 32 

 

5.0 Analys Japan 
Utifrån Japans synpunkt råder det ingen tvekan om att Senkaku-öarna är helt klart en naturlig 

del av det Japanska territoriet genom att förlita sig och använda sig av historiskt fakta och 

argument. Faktum är att Senkaku-öarna är under giltig kontroll av Japan i dagsläget. 

Det finns ingen fråga om territoriell suveränitet som måste lösas om Senkaku-öarna menar 

Japan. 33 

 

Senkaku-öarna ingår inte i det område som Japan avsagt enligt artikel II i San Francisco 

fredsfördraget, som trädde i kraft i april 1952, och juridiskt avgränsade Japans territorium 

efter andra världskriget. De placerades under förvaltning av USA som en del av Nansei Shoto 

öarna, i enlighet med artikel III i nämnda fördrag, och ingick i de områden vars administrativa 

                                                      
31 U.S department of states 
32 Yale university Security treaty between United States and Japan: September 8, 1951 
33 MOFA Q&A 
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rättigheter har återgått till Japan i enlighet med avtalet mellan Japan och USA. 34 

 

De fakta som benämns visar tydligt status för Senkaku-öarna som en del av det Japanska 

territoriet. Historiskt sätt så har Senkaku-öarna kontinuerligt varit en integrerad del av Nansei 

Shoto (en ögrupp tillhörande Japan) öarna som är Japans territorium ända sen år 1895,35 då 

den Japanska regeringen undersökte öarna noggrant genom olika byråer och statliga 

organisationer. Dessa undersökningar bekräftade att Senkaku-öarna hade varit obeboddz och 

visade inga spår av att ha varit under kontroll av Kina under Qing dynastin. Utifrån denna 

bekräftelse så utfärdade Japan ett beslut den 14 januari 1895 till att uppföra en permanent 

markör av öarna att formellt införliva Senkaku-öarna i Japans territorium. Dessutom så var 

Senkaku-öarna varken en del av Taiwan eller en del av de Pescador öarna, som överlåtits till 

Japan från Qing dynastin i Kina i enlighet med artikel 2 i Kairo avtalet som trädde i kraft i 

maj 1895. 36 

Faktumet är också att Kina inte hade några invändningar mot statusen av öarna vara under 

förvaltning av FN i enlighet med artikel III i San Francisco fredsfördraget visar tydligt att 

Kina inte ansåg de Senkaku-öarna som en del av Taiwan eller Kina. 37 

 

Kina och Taiwan erkände San Francisco fredsfördraget i det kinesisk-japanska fredsfördraget, 

som trädde i kraft i augusti 195238. Kinas regering och de taiwanesiska myndigheterna 

började bara göra sina egna påståenden om territoriell suveränitet över Senkaku-öarna på 

1970-talet, då öarna uppmärksammats efter ett FN-organ genomfört en undersökning vilket 

indikerade möjligheten till förekomsten av oljeresurser i Östkinesiska havet. Inget av de 

argument som den kinesiska regeringen eller taiwanesiska myndigheterna har lagt fram på 

historiska, geografiska eller geologiska grunder är giltigt bevis enligt internationell rätt att 

stödja Kinas egna påståenden om den sin territoriella suveränitet över Senkaku-öarna.39 

 

Japans ställning på Senkaku-öarna är klar. Japan vidtog åtgärder för att integrera öarna i 

januari 1895 efter att ha noggrant granskat området och fastställde att öarna hade varit terra 

                                                      
34 American Foreign Policy 1950-1955 Basic Documents Volumes I and II Department of State Publication 6446 
General Foreign Policy Series 117 Washington DC, 1957 
35 MOFA 2014 Q&A 
36 MOFA 2014 Q&A 
37 MOFA 2014 Q&A 
38 Yale university Security treaty between United States and Japan: September 8, 1951 
39 MOFA 2014 Q&A 
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nullius (ingenmansland).  

Ända sedan dess har de Senkaku-öarna varit under den japanska administrationen med 

undantag för 27 år mellan 1945 och 1972 då öarna som en del av Okinawa var under den 

amerikanska administrationen men återvändes till Japan tillsammans med Okinawa år 1972. 

Således har öarna varit under effektiv och fredlig administrering av Japan för mer än ett sekel. 

Det är klart att Senkaku-öarna är en naturlig del av Japan, vilket framgår av både historiska 

fakta och internationell rätt, och därför finns det ingen "tvist" om den suveräna titeln av öarna. 

40 

Den kinesiska regeringen blev upprörda när öarna köptes av den japanska regeringen i 

september 2012. De åtgärder som vidtagits var en kommersiell överföring av titeln enligt 

nationell lagstiftning i Japan, som inte har något att göra med öarnas status enligt 

internationell rätt. 41 

Öarna hade hållits av den japanska regeringen tills 1932 och överfördes sedan till en 

privatperson som nu ville sälja öarna till någon annan. Den dåvarande guvernören i Tokyo42, 

en ganska bestämd politiker, visade intresse för att köpa öarna, som många fruktade skulle 

kunna orsaka onödig friktion med Kina. Således är syftet med den japanska regeringen att 

köpa öarna var, med alla goda avsikter, för att minimera eventuella negativa effekter på 

relationerna mellan Japan och Kina. Det var först år 1971, 86 år efter Japans införlivande av 

öarna i 1895, när Kina (och Taiwan) först motsatte sig japanska administrationen. Detta var 

tydligen stimuleras av en FN-rapport som hade angett möjliga olje- och gasfyndigheter i 

området. Kinas påstående av suveränitet över öarna bygger på teorin att Kina var den första 

att upptäcka öarna och att området hade under en längre tid täckts av kinesiska fiskebåtar 

sedan 1600 talet. Det är tveksamt att dessa och andra historiska fakta kunde upprätthållas som 

övervägande bevis för Kinas påstådda "effektiv kontroll" över öarna. Det är självklart att 

upptäckten inte ensam skapar en äganderätt och att det måste stödjas av andra parter43 

 

Analys Japan.  

De liberalistiska inslagen benämns starkt från Japans sida att Kina är den part som inte 

fullföljer avtalet och menar även på att Kina samt Taiwan endast blev intresserade efter att FN 

rapporten som benämnde potentiella oljefynder. Japan går starkt på att San Fransisco 

                                                      
40 MOFA 2014 Q&A 
41 MOFA 2014 Q&A 
42 Tokyo's rightwing governor plans to buy disputed Senkaku Islands. Justin McCurry Tokyo 2012 
43 MOFA 2014 Q&A 
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fördraget undertecknades av Japan och allierade länder som menar att det är en legitim 

handling av att återta Senkaku öarna in i det japanska styret igen.  Dessa lagar och avtal 

reglerar Japans handlingar som menar att de gör rätt ifrån sig och att Kina inte kan göra något 

åt det. De påpekar starkt också på att Senkaku öarana inte var del av Kina eller Taiwan vilket 

menas på att de då var terra nullius (ingenmansland) och dess historiska handling av att 

undersöka öarna och komma fram till att inget land har haft någon aktivitet runt öarna.  Olja 

och gas fyndigheterna får Japan att visa ytterligare liberala inslag då ekonomin är en viktig 

aspekt inom teorin och för Japan och dess stora ekonomi, att de kinesiska myndigheternas 

intresse för öarna blev större efter att FN:s rapporter om potentiella olja och gas fynd visar 

starkt Japans bild som den mer rationella aktören över Kina som blev intresserade av öarna 

p.g.a. ekonomiska intressen i samband med Kinas växande ekonomi. 

Japan menar också att på bara för att Kina upptäckte öarna under 1600 talet så ger det inte 

Kina legitimitet då äganderätten måste stödjas av andra parter så som FN. 

Internationella organisationer benämns men utifrån analysschemat så hittas inslag av 

internationella lagar. 

Det liberala perspektivet på internationella relationer bygger på antagandet att både individer 

och stater är rationella aktörer som har förmågan att reglera sina relationer för att maximera 

nyttan för båda nationen/staten men det har fått Japan se ut som den rationella istället för 

Kina.  

 

De realistiska analyserna visar Japan som ett land som inte kommer att ge sig vare sig det 

gäller öarna utifrån ett liberalistiskt eller realistiskt perspektiv. Öarna ger Japan en strategisk 

fördel genom att kunna implementera missiler och en radarbas som förvarnas Japan om Kinas 

handling. Köpet av öarna kan också ses som ett maktspel som visar på Japans styrka att den 

har stärkts av köpet för att ge Japans egen befolkning en psykologisk förstärkning samt att 

nationalismen i Japan kan öka. Då Japan och USA har avtal tillsammans som kan diktera och 

skifta balansen mellan Japan och Kina. Japan vet att deras ekonomi och arme inte är lika stor 

som den en gång har varit men genom att avtalet visar Japan som den part som fullföljer alla 

avtal och regler så kommer USA att vara med och fullfölja deras del av avtalet. Japan har 

alltså maktintressen och statens säkerhet att ta vara på under analysschemat. Realister tror 

också att människan och staten är självcentrerade och konkurrenskraftiga till sin natur kan 

påpeka varför Japan vill ha öarna p.g.a. oljan och de strategiska möjligheterna.  
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5.1 Analys Kina 
Diaoyu Dao 

Det finns argument för Kina att hävda äganderätten till Diaoyu öarna.  

Öarna har varit under jurisdiktion av Kinas flotta sedan Mingdynastin (1368-1644). Ming och 

Qing dynastierna i Kina utövat suveränitet över Diaoyu öarna och deras närstående öar, och 

officiellt inkluderat dem i kartorna.  

Det internationella samfundet benämner flera gånger i Kairodeklarationen som utfärdades den 

1 december 1943 mellan USA, Storbritannien och Kina. Deklarationen som behandlade 

frågorna om öarna och för att straffa Japans handling under andra världskriget och den gick ut 

på att  

"alla territorier Japan har stulit från Kina så som Manchuriet, Formosa, och Pescadores "ska 

återställas till den kinesiska. Enligt internationell rätt har Diaoyu öarna och deras närstående 

öar hört Kina sedan dess. Den 26 juli 1945 strax före segern i andra världskriget, Kina, USA 

och Storbritannien utfärdade Potsdam tillkännagivande att bekräfta att "villkoren i 

Kairodeklarationen ska utföras." Kairodeklarationen används "stulen" ett ord sällan sett i 

internationella rättsinstrument,44 och det bekräftades i Potsdam proklamationen. Detta 

definierar tydligt den olagliga karaktären av Japans aggression och stöld av kinesiskt 

territorium, och gör det klart för hela världen att Kina är ägare och Japan är ”tjuven”. Vissa 

politiker i Japan ifrågasätta auktoritet och legitimitet Kairodeklarationen och Potsdam 

proklamationen. 45 

 

Kina har kontinuerlig närvaro och utövar jurisdiktion i vattnen i Diaoyu Dao.  

Kina har skepp som utför bevakning utav öarna för att minimera brott runt Diaoyu Dao, samt 

fiskebåttar som patrullerar och fiskar runt öarna.  

Kina har också utövat administration över Diaoyu Dao och angränsande vatten genom att 

släppa väderprognoser och oceanografisk övervakning och prognostisering. Under årens lopp 

har frågan om Diaoyu Dao väckte uppmärksamhet från Hongkong och Macao. 

 Den kinesiska nationen har stark beslutsamhet att upprätthålla statens suveränitet och 

territoriella integritet.  

 

Utifrån Kinas argument så menar de att Diaoyu Dao har varit en del av Kinas territorium 

sedan urminnes tider och att Kina har obestridlig suveränitet över Diaoyu Dao.  

                                                      
44 The Diaoyu Islands: The owner and the thief 2012/10/22 
45 The Diaoyu Islands: The owner and the thief 2012/10/22 
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När Kina och Japan började normalisera förbindelserna och skriva under det kinesisk-

japanska fördraget om fred och vänskap på 1970-talet så nådda de både parter konsensus om 

att ”frågan om öarna löses senare i framtiden” 

Men på senare år har Japan flera gånger tagit ensidiga åtgärder beträffande Diaoyu Dao och 

bedrivs i synnerhet den så kallade "nationalisering" av Diaoyu Dao. Detta är ett allvarligt 

intrång av Kinas suveränitet och gick emot det avtal och samförståndet för de båda länderna 

som deras ledare hade bestäm om innan. 

Det har inte bara allvarligt skadat Kina och Japan, men förkastade också och utmanade 

resultaten av segern i andra världskriget. Kina uppmanar starkt Japan att respektera historia 

och internationell rätt och omedelbart stoppa alla åtgärder som undergräver Kinas territoriella 

suveränitet. Den kinesiska regeringen har den orubbliga beslutsamhet och vilja att 

upprätthålla landets territoriella suveränitet. Den har självförtroende och förmåga att skydda 

Kinas suveränitet och territoriella integritet.46474849 

 

Analys: De argument Kina benämner visar både inslag utav realistiska och liberala inslag.  

 

De liberala inslagen menas på avtalen Kina har gjort mellan USA och Storbritannien och de 

menar att man följer avtalet för att säkra fred och stabilitet. Flera avtal och fördrag benämns 

gång på gång där Kinas regering påpekar starkt att man just följer avtalen. Dessa fiskebåtar 

och protester som finns inom Kina visar också att det inte bara är Kinas regering som har 

intresse utav av öarna det är även kinas egen befolkning utifrån analysschemat kan det tolkas 

som liberala värden av det öarna tillhör det kinesiska folket. Kina målar också Japan som den 

”dåliga parten som inte fullföljer avtalen” vilket kan med liberalistiska inslag menas på att 

Japan inte är ett land att lita på de dem kan bryta avtalen när det passar dem. Kina utgår också 

väldigt mycket från historiska avtalen och andra inslag som påpekar att kina har utnyttjat 

dessa öar i många år för att fiska och använda som navigationsmedel till fastlandet och öarna 

omkring. Kina uppmanar Japan att respektera historia och internationell rätt då båda länder är 

medlemmar i FN, WTO och andra organisationer så borde det egentligen visa på att 

                                                      
46 Foreign Ministry Spokesperson Hua Chunying's Regular Press Conference on April 8, 2015 2015/04/08 
47 Diaoyu Islands belong to China 2012/10/22 
48 Diaoyu Islands belong to China 2012/10/22 
49 Work Together to Achieve Common Security and Development Statement by H.E. Yang Jiechi Minister of 
Foreign Affairs of the People's Republic of China At the General Debate of the 67th Session of the UN General 
Assembly New York, 27 September 2012 



22 
 

liberalismen är en viktig faktor. Kina menar också på att öar inte kan köpas då det finns 

internationella regler som reglerar uppköp av öar samt att Kina menar på att Japan inte 

fullföljer avtalet som att frågan om öarna skulle lösas senare i framtiden. Kinas använder sig 

starkt av historiska inslag. Även att fiskebåtarna har varit ett slags ekonomiskt hjälpmedel. 

Alltså finns det indikationer av internationella organisationer och interdependens 

 

De Realistiska argumenten påpekar att både länder självmant bryter mot deras avtal och 

överenskommelser genom att båda länder påpekar den andra partens olagliga handlingar och 

måste därför besvaras på samma sätt. Kina påpekar också att man släpper väderprognoser och 

nämner Hong Kong samt Taiwan i konflikten för att raljera sig gentemot Japan och USA. 

Dessa skepp och övervakningar är i själva fallet en täckmantel för den kinesiska militären 

som har undersökt Japans sjöfart i och runt öarna. Tilliten till lagar och avtal är minimal vilket 

gör att den realismen får en stor bild av benämna Japans handling som oacceptabel och därför 

behövs det militären även om det självklart inte visas ofta i de diplomatiska och officiella 

uttalandena.  Kinas territoriella integritet benämns också som en viktig aspekt och har i flertal 

gånger nämnts vilket kan tolkas som att om ett land olagligt flyger över eller åker förbi öarna 

utan lov att det ska besvaras. Indikationer hittades genom att staten spelar en säker roll, 

statens makt, intresse och säkerhet. Att skydda Kina ifrån angripare blir därför ett politiskt 

instrument för att visa sin militära makt och skydda statens intresse. 

Det finns en viss konkurras mellan Japan och Kina vilket gör att konflikten om öarna 

ytterligare förvärras 

 

5.2 Analys USA 

Sedan början av konflikten har USA varit ovilliga att över att välja sida och har valt att förbli 

neutrala. Det har förklarat offentligt att det inte tar en sida men det erkänner Japans 

förvaltning av öarna och i händelse av en militär konflikt, på grund av det sammarbete som 

Japan och USA har som menar att i artikel 5 i Säkerhetsfördraget så kommer USA att stödja 

Japan. Hillary Clinton förklarade "Även om USA inte tar ställning till ett ultimatum angående 

suveräniteten över öarna, så erkänner USA att de är under förvaltning av Japan.50 

 

Efter ett möte i Pentagon mellan USA försvarsminister Chuck Hagel och japanska 

                                                      
50 Forbes Stephen Harner 2012 
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försvarsminister Itsunori Onodera51  så har de två har kommit fram till att USA och Japan 

allians förblir ett viktigt sammarbete för säkerhet och välstånd i nordöstra Asien. Hagel 

deklarerade "Vi är emot alla ensidiga åtgärder som syftar till att ändra status quo med våld"52  

Dessutom har också general Martin E. Dempsey sagt "Vi kommer att leva upp till våra 

åtaganden fördraget", sade han. "Skulle vi handla utanför vår relation med Japan för att få en 

starkare relation med Kina? Nej53. Efter en sådan förklaring är säkert att USA kommer att 

ingripa militärt i konflikten, om Kina bestämmer sig för att använda våld, men på vilken nivå 

det är ännu inte känt. 

 

Japan har alltid varit en traditionell allierad för USA, då Asien är en viktig del för USA: s 

starka ställning. De två regeringarna har nyligen lanserat sig i flera program som syftar till att 

öka sin militära makt i regionen. Efter Pentagon mötet mellan Hagel och Onodera kom man 

överens om att distribuera andra TPY-2 radar till Japan54. De bekräftade också att samtal om 

bilateralt försvarssamarbete pågår. USA och Japan har också börjat intensifiera sammarbetet 

genom att utöka spaning och underrättelseinformation.  

 

Med krympande oljeresurser och om Kinas växande behov av olja fortsätter och om 

insatserna är tillräckligt för USA så kan de anse vid en tidpunkt att ta en militär hållning i 

frågan. Den viktigaste frågan för dem nu, inte att avgå och erkänna Japans krav. Om de gör så 

nu kommer de att gå miste om eventuella framtida rättigheter och krav. Det bästa läget är att 

sätta press så öarna behålla sin status quo i senaste åren och hoppas att de kan uppnå en 

starkare ställning under de kommande åren, antingen med nya uppgifter till stöd för sin 

begäran eller med det faktum att deras makt fortsätter att stiga. 55 

Den militära betydelsen av öarna och äganderätten till öarna skulle ge staten som äger dem en 

betydande ökning av längden på sina gränser. Enligt UNCLOS56 respektive stat skulle öka det 

gränser med 200 nautiska mil, effektivt sätta den andra sidan i underläge. Vid första anblicken 

kan man tro att öarna själva, på grund av sin storlek inte skulle ge ägarna någon militär fördel. 

Men nya studier tyder på att den största ön skulle vara ett eftertraktat läge att inrätta ett 

                                                      
51 Joint Press Conference with Secretary of Defense Chuck Hagel and Japanese Minister of Defense Itsunori 
Onodera 
52 US Departament of Defense presskonferans mellan Hagel och Onodera 
53 US Department of Defense, Dempsey, 2013 
54 U.S Department of Defense 2014 
55 The Asian Status Quo, Global Affairs, 2014 Robert D. Kaplan and Matt Gertken 
56 UNCLOS rapport by Carlos Ramos-Mrosovsky 
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radarsystem, en missil bas, eller en ubåt bas57 58 

 

Ekonomiska intressen Japan  

Japan är ett viktigt ekonomiskt land för USA. För närvarande är deras näst största 

exportmarknad och näst största källa till import. Japanska företag är näst största källan till 

utländska direktinvesteringar i USA ", och japanska investerare är den näst största utländska 

innehavare av amerikanska statsobligationer59, vilket bidrar till att finansiera det amerikanska 

underskottet och minska tryck uppåt på de amerikanska räntorna.  

Kina: USA är Kinas näst största handelspartner, efter Europeiska unionen, och Kina är den 

fjärde största partner för USA handel60.  

 

Taiwan: Taiwan är också viktigt ekonomiskt sett eftersom det är enligt FN den 15: e största 

exportmarknad, och dess 10: e största källa till import. Taiwans investeringar i USA var 730 

miljoner dollar under 2011, medan USA: s investeringar i Taiwan totalt 690 miljoner. 61 

 

Japan: Japan är en viktig allierad i många av USA: s diplomatiska ansträngningar. Japan 

stödjer USA om icke-spridning av kärnvapen samt att de arbetat närgående med varandra 

angående Nordkorea. USA har ett nära samarbete med Japan och Australien under ledning av 

Tri laterala strategiska dialoger och samarbetet Forum säkerhet och försvar för att utbyta 

åsikter och öka samordningen på den globala arenan. I Sydostasien, är samarbetet viktigt för 

stabiliteten och för politiska och ekonomiska reformer62. Utanför Asien så har USA och Japan 

stöttat varandra politiskt och ekonomiskt stärkt sin position på en mängd olika globala 

geopolitiska problem bland annat i Asien. 

 

Japan är en allierad för USA i FN och den näst största bidragsgivaren till FN: s budget. Båda 

länderna är medlemmar i FN, G-8, G-20, Organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling, Asia-Pacific Economic Cooperation Forum63, Asean Regional Forum64, 

                                                      
57 Zhongqi Pan Chinese-Japanese Diaoyu Senkaku 
58 u.s energy information administration 
59 US Department of State 2012 
60 US Department of State 2012 
61 US Department of State 2012 
62 U.S. – Japan Joint vision statement 
63 asia pacific economic cooperation, about us members 
64 Asean regional forum, about us member 
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Internationella valutafonden65, Världsbanken och Världshandelsorganisationen.66 

 

Kina: Kina är permanent medlem av FN: s säkerhetsråd och har arbetat med Förenta staterna 

om aktuella kärnkraftskrisen i Nordkorea67. Statusen för ständig medlem bidrags Kina vetorätt 

i väsentliga frågor som diskuterades vid FN. För att förhandlingar inleds Japan måste först 

erkänna att det finns en tvist, som sannerligen Kina och Japan har vissa hävdar över öarna. 

Naturligtvis är mycket sannolikt inte att göra det eftersom det kommer att skada sin egen 

position. Indirekt innebär att vid någon tidpunkt öarna faktiskt tillhör det kinesiska folket. 

Underhåll av status quo är den mest sympatisk överskådlig scenario av den nuvarande 

situationen. Detta på ett sätt kommer att blidka alla berörda aktörer. Att upprätthålla status 

quo scenariot För att förhandlingar inleds Japan måste först erkänna att det finns en tvist, som 

sannerligen Kina och Japan har hävdat över öarna. Naturligtvis är mycket sannolikt inte att 

göra det eftersom det kommer att skada sin egen position. Indirekt innebär att vid någon 

tidpunkt öarna faktiskt tillhör det kinesiska folket. Underhåll av status quo är den mest 

sympatisk överskådlig scenario av den nuvarande situationen. Detta på ett sätt kommer att 

blidka alla berörda aktörer.  

 

 

Spänningarna har ökat dramatiskt, särskilt bland befolkningen, aktivister från Kina och Japan 

snabbt flyttade sina positioner för att visa sig hörda och protestera68. Ett sådant beteende visar 

oss hur känslig den här frågan är och hur lätt det kan öka. Att behålla status quo, skulle det 

med största sannolikhet innebära att ingen av de länderna skulle tillåtas att utnyttja de enorma 

oljereserverna i området. I framtiden öarna kunde vinna eller förlust vikt beroende på två 

scenarier. Den första är om oljereserver fortsätter att krympa och staterna fortfarande är starkt 

beroende av olja. Om detta händer så kan värdet av resurserna i området multipliceras, vilket 

gör öarna till en större prioritet och parterna mer villiga att ta större risker för att äga dem. Det 

andra scenariot skulle vara inblandat i en prioritering om alternativ till oljeanvändningen 

upptäcks.  

 

USA:s analys visar starkt liberalistiska och realitiska inslag, allt ifrån ekonomin till militären. 

                                                      
65 IMF members 
66 WTO members 
67 CSIS U.S –China Dialogue on Internal Developments in North Korea 
68 Beijing Mixes Messages Over Anti-Japan Protests. Ian Johnson and Thom Shanker 2012 
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Realistiska inslag 

USA har flera samarbeten med Japan, ett av dem är militärpakten som menas på att om Japan 

eller öarna skulle bli angripna militärt så måste USA hjälpa till. Vilket gör att realismen kan 

implementeras, utbytte av vapen och underrättelsetjänster bevisar det starka samarbeten 

mellan länderna.  USA har under flera tillfällen också menat på att Asien är ett viktigt område 

inte minst för USA och dess allierade. Flera olika säkerhetsavtal och allierade befinner sig 

runt Kina och benämner sig vara alltmer oroade för Kinas utveckling. Det har skett en 

förändring från USA där man drar sig ur mellanöstern och fokuserar mer på Asien. När 

Japans och USA:s ministrar diskuterade om säkerheten och kom fram till att skicka ytterligare 

vapen och annan tekniskt utrustning visar sig vara starka realistiska inslag som menas på att 

Kina är en opålitlig part som USA och Japan måste stå enade om. När general Dempsey 

förklarade sig att man står bakom Japan om det så skulle ske något är också ett tecken på 

ytterligare förankring av realismen. Strategiska samarbeten finns där alltså av realistiska skäll. 

Kina och USA har också flera realistiska inslag, deras sammarbeten, FN:s permanenta 

medlemmar i säkerhetsrådet är en viktig aspekt att ta vara på då dessa försöker lösa problemet 

med Nordkorea och närliggande konflikter. Även öarnas position visar på att den stat som har 

en aktiv militär närvarande vid öarna har en stor fördel för antingen Japan eller Kina. 

Status quo är också ett viktigt politiskt instrument som visar på att det oftast är bäst att 

avvakta på bägge sidor.  

Statens makt, intresse och säkerhet genomsyras av USA:s officiella uttalanden om att häva sig 

som Japans allierade och på sätt mena allvar genom att skicka vapen och radar system till 

Japan. Statens maktintresse och säkerhet är tydliga inslag utifrån analysschemat.  

 

Liberalistiska inslag 

USA har ett flertal ekonomiska samarbeten med de asiatiska länderna runt öarna. Samt att 

Kina nämns bli/vara den största ekonomin i världen och Japan är efter USA räknat utifrån 

BNP. Men detta visar också på vad som kan ske om konflikten utgår från att vara ett politiskt 

problem mellan Kina och Japan och som eventuellt sätt kan eskalera till att påverka alla tre 

parter ekonomiskt och potentiellt hela världen. USA, Japan och Kina bedriver omfattande 

handel och alla parter är medlemmar i FN, WTO och andra ekonomiska organisationer som 

förutsätter att de följer reglerna. USA och Japan har flera avtal och deklarationer som de 

fullföljer och samarbetar om. Och när krisen i ekonomin fortfarande pågår så är det ett spår av 

att alla parter vill undvika att kriga då konsekvenserna av konflikten och dess kostnader kan 

bli för stora samt att hela världen fortfarande befinner sig i en ekonomisk kris. Avtal mellan 
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länder och organisationer är en viktig hörnsten i den liberalistiska teorin. Kairoavtalet och San 

Fransisco avtalet är också en stark indikation av liberalism som menas på att öarna inte hade 

tagits över och att Kina inte var med när avtalet skrevs på. Interdependens finns också då 

USA har stora utbyten med de asiatiska länderna, och de är även medlemmar i FN och andra 

organisationer som är en viktig aspekt inom liberalismen samt att ekonomin stärks ökar 

transparensen mellan de inblandade parterna vilket på sitt sätt ökar freden och stabiliteten i 

området.  

 

6.0 Resultat 

Analyserna av de officiella uttalanden som har gjorts av Kina, Japan och USA kommer att 

delas upp för att underlätta läsaren, det delas upp utifrån teorierna och länderna. 

Alla tre parters agerande kan implementeras på teorierna jag har använt mig av som visar på 

vad de olika länderna gör och analyseras utifrån teorierna. Alla uttalanden och handlingar från 

länderna visar på att både teorier kan implementeras och ibland bara en. 

  

Liberalism 

Havet är runt öarna har en enorm mängd gas- och oljereserver som skulle ge 50-80 års 

energikällor till antingen Japan eller Kina. Men Både Kina, Japan samt USA har stora 

ekonomiska avtal och samarbeten vilket potentiellt kan utgöra ett hot för dess ekonomiska 

intressen. USA, Japan och Kina är stora ekonomiska supermakter vilket utgör ett hot mot dem 

själva och världen om konflikten skulle eskalera. Inom liberalismen menas det på att 

ekonomin leder till interdependens och till slut fred, genom att länder handlar och utbyter med 

varandra men det är något som inte de båda länder inte fullföljer. Den japanska regeringen 

hävdar en undersökning gjord av FN: s ekonomiska kommission för Asien och Fjärran Östern 

1968 föreslog möjliga fyndigheter av olja och gas i östra Kina havet med särskild fokus på 

Senkaku-öarna. Vilket är långt utifrån teorin om fred och ekonomi. 

 

För USA verkar interdependens vara viktigt för dem då det säkerställer USA:s egen ekonomi 

och förbindelser bland deras största utbytesländer. Utifrån USA:s officiella uttalanden verkar 

det närmast underligt att presentera statiska siffror på de ekonomiska handelavtalen och vad 

det betyder för USA:s ekonomi samt att de officiellt inte uttalar sig på vems sida de står på. 

Vilket kan tolkas som att man inte vill vara på någons sida och förolämpa en annan stat då det 

riskerar att förolämpa alternativt göra en handelspartner mindre benägen till att handla mer. 
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Och man menar starkt att internationella organisationer och regler är viktigt för USA genom 

att nämna avtalen man har med Japan, FN, WTO samt hur Kina och Japan står bakom 

varandra om Nord Korea. Så USA har den mer fredliga bilden av liberalismen i jämförelse 

med Kina och Japan. 

 

 

Det verkar som om den allt djupare konkurrensen om energiresurserna kommer att förvärra 

spänningarna mellan Peking och Tokyo som båda är stora energiförbrukare och importörer. 

Det är uppenbart att öarna är av strategiskt och ekonomiskt värde med uppskattningar av olje- 

och gasreserver i Östkinesiska havet kan möta Kinas och Japans behov i flera år. Omvänt är 

det uppskattas att det finns tillräckligt med naturgas många år framöver samt ett överflöd av 

andra mineraler och fisk är också kampen för djupt rotade ekonomiska intressen och 

geopolitiska strategiska intressen med Tokyo och Peking erkänner att tillgången till dessa 

energikällor skulle vara exponentiellt viktigt att varje påstår ekonomiska och strategiska 

intressen. Detta gäller liberalismens teori om att ekonomin är viktigt men att de internationella 

organisationerna inte spelar någon roll alls utan bara ett egets lands ekonomiska intresse vilket 

minskar chansen till att lösa konflikten. 

 

Men För Japan använder sig de av den liberala teorin offensivt genom att tydligt markera 

Kina som enbart intresserad av öarna p.g.a. oljefyndigheterna, medan Kina bestämt hänvisar 

öarna till att vara en del av internationella avtal som skrevs under och implementerades. Alltså 

blir konflikten utifrån teorierna och de officiella uttalanden ett politiskt spel för varandra som 

exempel när Kina påpekar Japan som bryter all avtal och förbindelser med Kina medan Japan 

starkt påpekar konflikten enbart som något viktigt för deras ekonomi och oljeförsörjning. 

Utifrån liberalismen så ska San Fransisco traktatet och Kairoavtalet vara avtal som 

fredsfrämjande men utifrån analyserna verkar dessa avtal användas som ett politiskt maktspel 

som kan stärka Japan eller Kinas position.  

Kina utgår mycket utifrån att Japan är parten som bryter alla avtal och påminner de starkt om 

alla avtalen som ska fullföljas och framstår därför som den mer rationella och säkrare 

handelsparten då dem inte bryter avtalen.  

 

Realism 

Analysen från Kinas officiella uttalanden visar starka anknytningar till den realistiska teorin 

genom att maskera orden ”kinesiska fiskebåtar” och släppa väderrapporter och annan slags 
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grafik samt att Kina hävdar starkt att de ska skydda Kinas territorium vilket är genom 

militärmakt. Kinas integritet och tilliten till internationella lagar och Japan är minimal vilket 

stärker Kinas handling av situationen som mer realistiskt. Detta visar hur Kina aktivt försöker 

visa sin makt genom båtar och som patrullerar runt öarna vilket visar hur Kina handskas med 

situationen. 

Analysen från Japans officiella uttalanden visas de starka banden till USA som en pålitlig 

allierad som på kommer att hjälpa Japan, men samtidigt är det nämnvärt mindre fokus på 

realismen som Kina vilket ger en syn av Kina som ett mer hotfullt land. 

 

USA:s officiella uttalanden visar starkt på USA som ska skydda och hjälpa Japan om 

konflikten så skulle bli mer hotfull. Att en general samt andra högt uppsatta politiker nämner 

om Japan och vikten av alliansen mellan Japan och USA är orubbad betyder att statens och 

dess allierades intresse är märkbart viktigt. Att USA också nämner om avtalen och utbyte av 

vapen och underrättelseinformation ytterligare stärker deras bild av alliansen som orubblig.  

Denna aggressiva uppbyggnad leder emellertid till en säkerhets dilemma som innebär ökat sin 

säkerhet får ta med ännu större instabilitet som en motsatt ström bygger upp sin egen armé 

och utveckla nya vapen(en kapprustning). Således blir säkerheten ett nollsummespel där det 

endast kan göras endast relativa vinster. Realister menar att det inte finns några universella 

principer som alla stater kan vägleda sina handlingar. I stället måste en stat alltid vara 

medveten om insatser av stater runt den och måste använda en pragmatisk hållning för att lösa 

problem när de uppstår. Världen är en hård och farlig plats. Den enda säkerhet i världen är 

makt. 

 

Utifrån USA:s perspektiv har Kina tre alternativ: att bibehålla status quo, försök att inleda 

förhandlingar med Japan eller förklara krig.  

Krig är något som inte är troligt att det händer, eftersom det är skadligt för alla inblandade 

parter. Att upprätthålla status quo skulle lämna frågan i händerna på framtida generationer att 

lösa. En sådan kan vara en farlig rörelse, löser man inte problemet vid nutid så kan det 

potentiellt bli ett större problem i framtiden. Men Obamas uttal om hur Asien har blivit en 

viktig fokus för USA visar en bild av USA som blir allt mer orolig av Kinas ekonomiska och 

militäriska framgång vilket kan skifta maktbalansen och skada USA:s  intresse. 

Detta visar alla tre parter som inte litar på varandra och utgår ifrån det att ingen man inte kan 

lita på varandra vilket gör att statens säkerhet samt militären går först i konflikten. 
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7.0 Slutsats och diskussion 

Frågan som skulle besvaras är hur man kan förstå och förklara Kinas och Japans agerande i ö-

konflikten utifrån teorierna realism och liberalism och den andra frågan är vad är USA:s del i 

konflikten medan syftet var att belysa en utrikeskonflikt mellan Japan och Kina. 

 

Den växande nationalismen i regionen ytterligare belyst komplexiteten i tvisten som grupper 

utnyttjar frågan att pressa regering. Även Japan och Kina är orubblig i sina påståenden om 

territoriella suveränitet, är det uppenbart att detta är en sammanflödet av militära, ekonomiska 

och geografiska faktorer som kommer att förbli olöst inom en överskådlig framtid. 

Utifrån mina analyser av länderna och resultatet så har jag kommit fram till att konflikten är 

ytterst komplex och ser inte ut att kunna lösas de närmaste åren. Det finns många faktorer som 

bidrar till det, öarnas placering samt Japan och Kinas intressen är en av de huvudsakliga 

anledningarna till konflikte inte löser sig. Olja och gastillgångarna rör upp konflikten 

ytterligare genom att både länder är i stort behov av olja för deras ekonomiska framgång 

nationalismen och nationella intressen över öarna är också en viktig faktor att ta vara på. 

Nationalistiska influenser över öarna går utöver diplomatin om att lösa konflikten, när deras 

befolkning från vardera sidan anser territoriet som en viktig symbolik för ens egna land och 

staterna har ett intresse som är monetärt så tror jag konflikten kommer att fortsätta så.  

Jag tror också att den enda ”fredliga” lösningen som finns för tillfället är att behålla en slags 

status quo tills FN eller någon annan internationell organisation lyckas bli övertygade av 

Japan eller Kina om argument som presenteras och bevisen över öarna är starkare än det andra 

landets.   

 

Teorierna liberalism och liberalism har inom detta arbete presenterat det jag ville fokusera på 

vilket var den ekonomiska aspekten och säkerhetsmässiga aspekten i uppsatsen. Både teorier 

har inslag i de analyserna och slutsatserna av arbetet. 

Liberalism och realism kan implementeras i många fall i ö-konflikten och hur Kina och Japan 

agerar, många uttalanden och agerande har även inslag av både teorier eller helt andra teorier 

som gör att situationen kan förklaras bättre. Vilket också gör att jag har kommit fram till att ö-

konflikten utifrån teorierna förklarar även bara en del av hela konflikten, det finns flera 

faktorer påverkar deras agerande och andra teorier som kan implementeras och ge ytterligare 

förklaringar. Jag tycker att resultaten av uppsatsen är rimliga och ger en bred förklaring av de 
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enskilda handlingarna utgör. Syftet och frågeställningen anser jag har blivit presenterat på ett 

sätt för läsaren att förstå. 

 

 

Diskussion om ämnet 

I början på uppsatsen underskattade jag konflikten tyvärr genom bara att tro på att konflikten 

utgick från två länder som hade en historisk dispyt, men sedan under uppsatsens gång började 

förstå att situationen är mycket komplex och både länders handlingar kan påverka oss i 

Sverige indirekt eller direkt om konflikten ökar. Jag tror inte konflikten kommer att lösas 

inom den närmaste framtiden då det är allt för många faktorer och problem som måste lösas 

vilket jag inte tror Japan eller Kina kommer att vilja lösa heller. 

Liberalismen och realismen är två utmärkta teorier som har implementerats på detta arbete 

men det finns säkerligen flera andra teorier som också kan användas.  

Slutgiltigen rekommenderar jag andra som vill studera och skriva om ö-konflikten att alltid 

läsa från båda sidors argument och fakta som presenteras då tillförligheten kan minska om 

man bara beskriver ö-konflikten utifrån en part. Resultaten pekar mot riktningen som jag själv 

tycker om hur konflikten kommer att vara flera år framöver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

 

 

Referenser 

Bearbetningar 

 
Esaiasson. P, Gilljam. M, Oscarsson. H, Wängnerud. L. Metodpraktikan. Fjärde upplagan 

Nordstedts Juridik: Vällingby, 2012 
 
Gustavsson. J, Tallberg. J. Internationella relationer. Tredje upplagan 

Studentlitteratur, 2014 

 

Tryckta källor 

 

Yuki Tatsum. (2013) Senkaku Islands/East China Sea Disputes. A Japanese perspective. 

Stimson Center 

http://www.stimson.org/books-reports/senkaku-islandseast-china-sea-disputes-a-japanese-

perspective/  

Taget: 10-04-2015 

 

Wei Su. (2005) Ocean Development & International Law Volume 36, issue 1 

Taylor & Francis 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00908320590904948 

Taget: 10-04-2015 

 
Paul O´Shea (2012) Soverignity and the Senkaku/Diaoyu territorial Dispute 

Stockholm University 

http://www.academia.edu/3445337/Sovereignty_and_the_Senkaku_Diaoyu_Territorial_Dispu

te 

Taget: 10-04-2015 

 

People´s Republic of China 

mission to the United Nations work together to Achieve Common Security and Development 

Statement by H.E. Yang Jiechi  

Minister of Foreign Affairs of the People´s Republic of China At the General Debate of the 

67th Session of the UN General Assembly 

New York 27-09-2012 

Taget: 15-04-2015 

 

UNCLOS  

International Law´s unhelpful role in the Senkaku Islands 

Skrivet av Carlos Ramos-Mrosovsky  

Princeton University, Woodrow Wilson School of Public International Affairs. 2004 

Harvard Law School 2007 

http://www.stimson.org/books-reports/senkaku-islandseast-china-sea-disputes-a-japanese-perspective/
http://www.stimson.org/books-reports/senkaku-islandseast-china-sea-disputes-a-japanese-perspective/


33 
 

Taget: 15-04-2015  

 

 

Internet material 

 
Ministry Of Foreign Affairs of the People's Republic of China (FMPRC)  

Skrivet av det kinesiska utrikesministeriet 14-09-2012 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/diaodao_665718/t970602.shtml 

Taget: 23-04-2015 

 

Taylor & Francis Online  

The Territorial Dispute over the Tiaoyu/Senkaku Islands: An Update  

Skrivet av Wei Su publicerat 24-02-2007 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00908320590904948 

Taget: 23-04-15 

 

The Guardian 

G20: Barack Obama uses visit to reassert US influence in Asia Pacific 

Skrivet av Lenore Taylor 15-11-2014 

http://www.theguardian.com/world/2014/nov/15/g20-barack-obama-uses-visit-to-reassert-us-

influence-in-asia-pacific 

Taget: 23-04-15 

 

Ministry Of Foreign Affairs of the People's Republic of China (FMPRC) 

Diaoyu Islands belong to China 

Skrivet av det kinesiska utrikesministeriet 22-10-2012 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/diaodao_665718/t981210.shtml  

Taget: 23-04-15 

 

The Sakakawa Peace Foundation 

Senkaku Islands Facts & Figures 

publicerat 17-02-2015 

http://islandstudies.oprf-info.org/info_library/senkaku-islands/ 

Taget: 25-04-15 

 

E-International Relations Students 

China and Japan’s Dispute over the Senkaku/Diaoyu Islands 

Skrivet av Roxanne Hislop 16-12-2013 

http://www.e-ir.info/2013/12/16/china-and-japans-dispute-over-the-senkakudiaoyu-islands/ 

Taget: 25-04-15 

 

Sea around us project 

EEZ Waters of Japan (main islands)  

http://www.seaaroundus.org/doc/saup_manual.htm#15 

Taget: 25-04-15 

 

Sea around us project 

EEZ Waters of Japan (outer islands) 

http://www.seaaroundus.org/doc/saup_manual.htm#15 

http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/diaodao_665718/t970602.shtml
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00908320590904948
http://www.theguardian.com/world/2014/nov/15/g20-barack-obama-uses-visit-to-reassert-us-influence-in-asia-pacific
http://www.theguardian.com/world/2014/nov/15/g20-barack-obama-uses-visit-to-reassert-us-influence-in-asia-pacific
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/diaodao_665718/t981210.shtml
http://www.seaaroundus.org/doc/saup_manual.htm#15
http://www.seaaroundus.org/doc/saup_manual.htm#15


34 
 

Taget: 26-04-15 

 

 

 

Bloomberg Business 

Disputed Islands With 45 Years of Oil Split China, Japan 

Skrivet av Aibing Guo och Rakteem Katakey 12-10-2012 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2012-10-10/disputed-islands-with-45-years-of-oil-

split-china-japan 

Taget: 26-04-15 

 

Euronews 

Oil reserves ignite the explosive issue of sovereignty in the East China Sea 

Skrivet av Laura Davidescu 20-12-2013 

http://www.euronews.com/2013/12/20/oil-reserves-ignite-the-explosive-issue-of-sovereignty-

in-the-east-china-sea-/ 

Taget: 27-04-15 

 

eia U.S. Energy Information Administration 

China is now the world’s largest net importer of petroleum and other liquid fuels 

Huvudsaklige bidragaren: Candace Dunn  

Publicerat: 24-03-2014 

http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=15531 

Taget: 05-05-2015 

 

BBC News 

Q&A: South China Sea Dispute 

Publicerat: 17-04-2015 

http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13748349 

Taget: 07-05-2015 

 

The Diplomat 

Obama: Senkakus Covered Under US-Japan Security Treaty 

Skrivet av Ankit Panda 24-04-2014 

http://thediplomat.com/2014/04/obama-senkakus-covered-under-us-japan-security-treaty/ 

Taget: 07-05-2015 

 

The Diplomat 

Japan Caves to China on Senkaku Island Dispute 

Skrivet av Zachary Keck 18-10-2014 

http://thediplomat.com/2014/10/japan-caves-to-china-on-senkaku-island-dispute/ 

Taget: 09-05-2015 

 

U.S Department of State 

The Cairo Conference 

http://2001-2009.state.gov/r/pa/ho/time/wwii/107184.htm 

Taget: 11-05-2015 

 

Yale Law School The Avalon Project Documents in Law, History and Diplomacy 

Security Treaty Between the United States and Japan; September 8, 1951 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2012-10-10/disputed-islands-with-45-years-of-oil-split-china-japan
http://www.bloomberg.com/news/articles/2012-10-10/disputed-islands-with-45-years-of-oil-split-china-japan
http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=15531
http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13748349
http://2001-2009.state.gov/r/pa/ho/time/wwii/107184.htm


35 
 

http://avalon.law.yale.edu/20th_century/japan001.asp 

Taget: 11-05-2015 

 

 

Ministry of Foreign Affairs of Japan  

Senkaku Islands Q&A 05-06-2013 

http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/senkaku/qa_1010.html 

Taget: 11-05-2015 

 

The Guardian 

Tokyo's rightwing governor plans to buy disputed Senkaku Islands 

Skrivet av Justin McCurry 19-04-2012 

http://www.theguardian.com/world/2012/apr/19/tokyo-governor-senkaku-islands-china 

Taget: 11-05-2015 

 

Embassy of the People's Republic of China in Poland 

The Diaoyu Islands: The owner and the thief  

Publicerat 22-10-2012 

http://pl.china-embassy.org/pol/zt/dyd/t981224.htm 

Taget: 12-04-2015 

 

Embassy of the People's Republic of China in Sweden 

Foreign Ministry Spokesperson Hua Chunying's Regular Press Conference on April 8, 2015  

publicerat: 04-08-2015 

http://www.chinaembassy.se/eng/fyrth/t1253140.htm 

Taget: 12-04-2015 

 

Forbes 

China De-Escalating The Senkaku/Diaoyu Crisis, But Will Abe Respond? 

Publicerat 21-08-2014 

http://www.forbes.com/sites/stephenharner/2014/08/21/china-de-escalating-the-

senkakudiaoyu-crisis-but-will-abe-respond/ 

Taget: 05-05-2015 

 

U.S. Department of Defense 

Joint Press Conference with Secretary of Defense Chuck Hagel and Japanese Minister of 

Defense Itsunori Onodera 

Publicerat 06-04-2014 

http://www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=5407 

Taget: 21-04-2015 

 

JOINT CHIEFS OF STAFF 

In Tokyo, Dempsey Reinforces U.S.-Japan Alliance 

Skrivet av Lisa Ferdinando 25-03-15 

http://www.jcs.mil/Media/News/NewsDisplay/tabid/6800/Article/581553/in-tokyo-dempsey-

reinforces-us-japan-alliance.aspx 

Taget: 21-04-2015 

 

U.S. Department of Defense  

News Release 

http://avalon.law.yale.edu/20th_century/japan001.asp
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/senkaku/qa_1010.html
http://www.theguardian.com/world/2012/apr/19/tokyo-governor-senkaku-islands-china
http://pl.china-embassy.org/pol/zt/dyd/t981224.htm
http://www.chinaembassy.se/eng/fyrth/t1253140.htm
http://www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=5407
http://www.jcs.mil/Media/News/NewsDisplay/tabid/6800/Article/581553/in-tokyo-dempsey-reinforces-us-japan-alliance.aspx
http://www.jcs.mil/Media/News/NewsDisplay/tabid/6800/Article/581553/in-tokyo-dempsey-reinforces-us-japan-alliance.aspx


36 
 

Publicerat 26-12-2014 

http://www.defense.gov/Releases/Release.aspx?ReleaseID=17089 

Taget: 21-04-2015 

 

Stratfor Global Intelligence 

The Asian Status Quo 

Skriven av Robert D. Kaplan & Matt Gertken 26-02-2014 

https://www.stratfor.com/weekly/asian-status-quo 

Taget: 15-05-2015 

 

US Department of state 

U.S Relations with Japan 

Publicerat: 04-02-2015 

http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/4142.htm 

Taget: 15-05-2015 

 

The White House 

Publicerat: 28-04-2015 

U.S. –Japan joint vision statement 

https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/04/28/us-japan-joint-vision-statement 

Taget: 15-05-2015 

 

 

Asia-Pasific-Economic Cooperation 

About us 

http://www.apec.org/about-us/about-apec/member-economies.aspx 

Taget: 15-05-2015 

 

Asean regional forum 

About the Asian regional forum 

http://aseanregionalforum.asean.org/about.html 

Taget: 15-05-2015 

 

International Monetary Fund 

List of Members 

http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/memdate.htm 

Taget: 16-05-2015 

 

World Trade Organization 

Members and oberservers 

https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm 

Taget: 12-04-2015 

 

Center for strategic & International studies 

U.S. –China Dialogue on internal developments in North Korea 

http://csis.org/programs/freeman-chair-china-studies/us-china-dialogue-internal-

developments-north-korea 

Taget: 12-04-2015 

 

The New York Times 

http://www.defense.gov/Releases/Release.aspx?ReleaseID=17089
https://www.stratfor.com/weekly/asian-status-quo
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/4142.htm
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2015/04/28/us-japan-joint-vision-statement
http://www.apec.org/about-us/about-apec/member-economies.aspx
http://aseanregionalforum.asean.org/about.html
http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/memdate.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm
http://csis.org/programs/freeman-chair-china-studies/us-china-dialogue-internal-developments-north-korea
http://csis.org/programs/freeman-chair-china-studies/us-china-dialogue-internal-developments-north-korea


37 
 

Beijing Mixes Messages Over Anti-Japan Protests 

Publicerat: 16-09-2012 av Ian Johnson & Thom Shanker 

http://www.nytimes.com/2012/09/17/world/asia/anti-japanese-protests-over-disputed-islands-

continue-in-china.html?_r=0 

 

 

  

http://www.nytimes.com/2012/09/17/world/asia/anti-japanese-protests-over-disputed-islands-continue-in-china.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2012/09/17/world/asia/anti-japanese-protests-over-disputed-islands-continue-in-china.html?_r=0


38 
 

 


