
   

Örebro Universitet     Vårterminen 2009 

Statskunskap C 

C-uppsats 15 hp 

 

 

 

 

 

Spelet kring Nordkorea 
 

En neorealistisk studie av yttre aktörers nationella intressen kring Nordkorea 

 

Av 

Samuel Granath 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare: Jan Olsson 

Seminariedatum: 2009-06-11 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                               

  

  

  

ABSTRACT 

 

This essay is a study of some of the most important outside actors regarding North Korea. 

Ever since the dividing of Korea and the Korean War, North Korea has constantly attracted 

attention on the international arena. The three outside actors that will be studied in this essay 

is China, Russia (the former Soviet Union) and the US. These are actors that has had great 

impact on the development on the Korean peninsula ever since the end of World War II, and 

they still have extensive national interests in the region today.  

By using neorealistic theory this essay aims to describe and analyze the national interests of 

these outside actors in two different historic periods, namely 1950-1953 and 1990-2004. It 

also aims to analyze whether their politics towards North Korea is distinguished by continuity 

or change, and to discuss what kind of strategic game that best describes the situation. 

During the Korean War (1950-1953) the Soviet Union was primarily interested in Korea as a 

means to increase their power toward the US. The United States became interested in Korea 

because it wanted to prevent the Soviet Union from getting stronger. China entered the war 

because it feared the possibility of Korea uniting under a regime with ties to the United States.  

In the latter time period, 1990-2004, the US national interests changed with the fall of the 

Soviet Union. There was no need to compete with the weakened Russia on the international 

arena. The position as the world’s only superpower gave the United States incitements to 

maintain their active role around North Korea. One of the most important goals for the US in 

this time period was to prevent that North Korea developed nuclear weapons, since such 

weapons could threat US allies in the region and possibly the US itself. Russia’s national 

interest in the latter time period was primarily to rebuild its economy. This resulted in the 

country’s new approach towards South Korea. Russia lost a lot of its influence and 

importance after the end of the Cold War, and has been struggling to retrieve its position as a 

great power. China, with it growing economy, has a national interest in having close ties to 

South Korea. It is also important to China to maintain a kind of status quo regarding North 

Korea, since a crisis there could harm for example the Chinese economy. 

The results of my study shows that the politics of the outside actors toward North Korea are 

distinguished by both continuity and change.  
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1. INLEDNING  

 

Nordkorea är ett land som aldrig slutar väcka omvärldens intresse. Ända sedan Koreakriget, 

en av de stora kraftmätningarna i det Kalla Kriget, har olika kontroverser uppstått kring 

Nordkorea. Bland annat landets geografiska läge har gjort och gör att flera stormakter har 

stora intressen i händelseutvecklingen i regionen. Dessa yttre aktörers nationella intressen, 

som balanseras mot varandra, har samtidigt stor inverkan på vad som utspelar sig i regionen.  

 

I det tidiga skedet av det Kalla Kriget blev Korea en bricka i maktspelet mellan 

supermakterna USA och Sovjetunionen. De två supermakterna arbetade vid denna tidpunkt 

med att stärka sin makt i den nya världsordning som rådde efter Andra Världskriget. Koreas 

geografiska läge bidrog till landets stora betydelse för de två mäktigaste kommunistiska 

länderna i världen; Sovjetunionen och Kina. Även motpolen USA, som hade ett intresse i att 

så mycket som möjligt begränsa östblockets utbredning i världen, hade intressen för 

utvecklingen i Korea.  

 

Situation som Korea befann sig i, efter att nyligen befriats av de allierade från japansk 

dominans, skulle visa sig bli grunden för den tragiska utveckling som ägde rum i landet efter 

det Andra Världskriget. Koreas uppdelning med det efterföljande Koreakriget var ett av 

resultaten av maktkampen mellan USA och Sovjetunionen och det idag fortfarande uppdelade 

Korea är en kvarleva från det Kalla Kriget. Sovjetunionen är idag ett minne blott men den 

kommunistiska regim som Sovjet hjälpte till att installera i Nordkorea är fortfarande en 

realitet. Det är ett sannolikt antagande att Nordkorea idag har kärnvapen i sin arsenal och 

landet är än idag ett föremål för olika sorters kontroverser. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med uppsatsen är att studera några av de viktigaste yttre aktörerna under Koreakriget 

och under en senare tidsperiod, nämligen från 1990-talet fram till 2004.  Jag vill med 

uppsatsen försöka beskriva dessa aktörers nationella intressen och tolka deras ageranden i 

fallet Nordkorea. Uppsatsen behandlar två delar av historien för att se om de yttre aktörernas 
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politik kännetecknas av kontinuitet eller av förändring. Anledningen till att jag har valt just 

dessa två perioder är att världsordningen var bipolär i den första tidsperioden, men 

förändrades i och med Sovjetunionens upplösning till att bli unipolär i den senare 

tidsperioden. Jag kommer även att försöka tolka vilket sorts teoretiskt spel som bäst beskriver 

situationen kring Nordkorea. För att göra analysen tar jag hjälp av neorealistisk teori. I 

teoriavsnittet kommer jag att ge en kort beskrivning av de mest väsentliga idéerna i 

neorealism.  

 

Ämnet är väldigt aktuellt och ett av de mest uppmärksammade inom internationella relationer. 

Nordkorea betraktas av många som ett något hotfullt och oförutsägbart land och med tanke på 

att landet med stor sannolikhet har skaffat kärnvapen är det ett ganska unikt objekt att studera.  

 

Genom att svara på följande frågor bör jag kunna uppfylla mitt syfte med uppsatsen.  

 

Vad är de yttre aktörernas nationella intressen när det gäller Nordkorea och hur kan deras 

ageranden tolkas? 

 

Kännetecknas de yttre aktörernas politik kring Nordkorea av kontinuitet eller av förändring? 

 

Vilket sorts strategiskt spel råder i fallet Nordkorea?  

 
1.3 Metod och disposition 

 

För att göra uppsatsen har jag studerat relevanta texter i ämnet. Uppsatsen är till stor del 

beskrivande men består även av ett antal analyser.  

 

Uppsatsen inleds med en beskrivning av neorealism och de idéer i teorin som är mest 

väsentliga för uppsatsen. Därefter följer en historisk bakgrund med en skildring av Koreas 

uppdelning, eftersom denna händelse är fundamental för förståelsen av Koreakriget. I kapitlet 

därpå följer en empirisk redogörelse för de två tidsperioderna. Det femte till åttonde kapitlet 

består av analyser där jag försöker besvara mina frågeställningar. Uppsatsen avslutas sedan 

med en slutsats.  

 



 

                                                                                                                                                3                                                                      

  

  

  

 

1.4 Material 

 

Jag kommer att skriva uppsatsen utifrån ett neorealistiskt perspektiv. Anledningen till varför 

jag har valt att arbeta utifrån detta perspektiv är att neorealism lägger stor vikt på konflikt- 

och säkerhetsfrågor. Situationen kring Nordkorea kännetecknas, enligt mig, mycket av just 

dessa frågor.  

 

När det gäller litteratur om teorin kommer jag att använda mig av boken Theory of 

international politics (1979) som är skriven av Kenneth N. Waltz. Detta för att författaren av 

boken kan ses som en sorts grundare av neorealism. John Hobson´s bok State & International 

Relations (2000) kommer att användas då den ger god och någorlunda utförlig beskrivning av 

teorin. Boken Understanding International Relations (2001) av Chris Brown används också 

av samma anledning. 

 

Gällande empirisk litteratur om Koreas uppdelning och Koreakriget kommer jag att använda 

mig av följande böcker; The Korean Conflict, search for unification (1982) av M.P. 

Srivastava, Korean Conflict (1999) av Burton I. Kaufman, A world of nations (2003) av 

William R. Keylor och slutligen International Relations since 1945 (2004) av John W. Young 

och John Kent.  

 

När det gäller litteratur om dagens situation kring Nordkorea har jag vänt mig till boken North 

Korea, The Politics of Regime Survival (2006). Boken består av en samling artiklar från olika 

författare och är redigerad av Young Whan Kihl och Hong Nack Kim. 

 

Materialet som används är akademiskt och alltså inte vinklat på samma sätt som i exempelvis 

rent politiska texter. Det finns dock många starka åsikter kring ämnet vilket bidrar till att 

mycket som skrivs om ämnet Nordkorea ger något vinklade och onyanserade bilder av 

verkligheten. Jag har strävat efter att alltid vara så uppmärksam och kritisk till materialet som 

möjligt.  
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1.5 Avgränsningar 

 

När det gäller den historiska bakgrunden till Koreakriget kommer perioden från efter det 

Andra Världskrigets slut fram till början av Koreakriget att undersökas. Detta på grund av att 

det var efter det Andra Världskriget som Korea delades upp och förvandlades till Nord- och 

Sydkorea. Den historiska bakgrunden skulle förstås kunna göras mycket längre men skulle då 

bli allt för långt och inte särskilt relevant för syftet med uppsatsen.  

 

Jag har avgränsat de yttre aktörer som kommer att behandlas i denna uppsats till USA, 

Ryssland (tidigare Sovjetunionen) och Kina. Detta eftersom jag kommer studera de yttre 

aktörernas ageranden under två tidsperioder och undersöka om det finns någon kontinuitet i 

de yttre aktörernas ageranden. USA, Kina och Ryssland har varit viktiga yttre aktörer ända 

sedan Koreas delning vilket gör att dessa länder har en självklar plats i uppsatsen. En yttre 

aktör som visserligen är mycket viktig idag är Japan, men landet var tämligen maktlöst under 

den första av de två tidsperioder som jag har studerat. Japan förlorade mycket av sitt forna 

inflytande efter förlusten i det Andra Världskriget och landet kommer därför inte att 

inkluderas bland de yttre aktörerna i denna uppsats. Sydkorea kommer inte heller att 

inkluderas bland de yttre aktörerna eftersom det var försvagat av Japans tidigare 

kolonialvälde, och en del av landet Korea vid utgångspunkten för denna uppsats.  

 

2. BESKRIVNING AV NEOREALISM  

 

Enligt neorealism är stater de viktigaste aktörerna på den internationella arenan. Stater är 

suveräna aktörer och det viktigaste målet för alla stater är överlevnad (Hobson. 2000:17-18). 

Om en stat är ovanligt mäktig kommer den att sträva efter universell dominans (Waltz. 

1979:118). Det internationella systemets struktur kännetecknas av anarki och detta 

förhållande bevaras av de konkurrerande autonoma staterna. Våld, självhjälp och behov är 

karakteristiska, och ständigt återkommande, egenskaper för det internationella politiska 

systemet och systemets anarkistiska struktur är oföränderlig (Hobson. 2000:17-18). ”The 

texture of international politics remains highly constant, patterns recur, and events repeat 

themselves endlessly.” (Waltz. 1979:66). Liknande händelseförlopp kommer ständigt att 

upprepas i det internationella systemet. Endast om anarkin i systemets struktur upphör och 
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förvandlas till hierarki kommer historien att sluta upprepa sig själv (Waltz. 1979:66). 

Systemets struktur förändras endast om arrangemanget av strukturen förändras (Waltz. 

1979:80). Ett exempel på en sådan strukturell förändring vore till exempel att en hegemons 

makt blev så stor att den själv kunde styra världen. En sådan utveckling är något osannolik 

eftersom alla världens stater ständigt kämpar för sin överlevnad och suveränitet.  

 

Medan anarki råder på den internationella arenan präglas den inomstatliga strukturen av 

hierarki (Waltz. 1979:81). Samtliga stater är tvungna att anpassa sig till detta anarkistiska 

system, och att själva skaffa sig de medel man behöver, för att försäkra sig om sin överlevnad. 

(Hobson. 2000:17-18). Anledningen till detta är att det inte finns någon att förlita sig på, alla 

stater måste ägna sig åt ”självhjälp” för att överleva och uppnå sina mål (Brown. 2001:46). 

Stater måste ständigt vara beredda på krig eftersom våld kan användas när som helst av andra 

stater (Waltz. 1979:102). Alla stater är olika när det gäller makt, storlek etc. och skiljer sig 

alltså åt i avseende på deras möjligheter att uppnå sina mål. Alla stater är dock lika när det 

gäller funktion. Alla eftersträvar i stort sett samma mål men har olika möjligheter att uppnå 

dem (Waltz. 1979: 96).  Stater är, enligt Waltz, egennyttiga egoister som väljer strategier 

beroende på vilken strategi som enligt deras bedömning kommer maximera den egna statens 

vinster (Brown. 2001:47-48).   

 

Maktbalansen i det internationella systemet kan ha olika former. Den vara unipolär, bipolär 

och multipolär. Maktbalansen definieras av antalet stormakter som kan utgöra ett allvarligt 

hot mot varandras överlevnad (Brown. 2001:46). Vid tillfällen då maktbalansen i världen är 

bipolär, alltså då det finns två supermakter som balanserar mot varandra, kommer varje 

utveckling som gynnar en av supermakterna väcka den andra supermaktens intresse. I en 

bipolär värld råder det, till skillnad från i en multipolär sådan, inga tvivel om vem som kan 

utgöra ett allvarligare hot mot en av supermakterna. Under det Kalla Kriget var maktbalansen 

väldigt tydlig. För USA var Sovjetunionen den enda stat som kunde utgöra ett allvarligare hot 

mot USA, och vice versa (Waltz. 1979:170-171). Bägge supermakter kan tjäna på krig mot 

mindre starka stater men ett direkt krig mellan supermakterna är synnerligen riskabelt för 

båda. Den farligaste utvecklingen i en bipolär värld är att någon av supermakterna, eller båda 

två, agerar alltför kraftfullt mot varandra (Waltz. 1979:172).  

 

Något som lägger hinder i vägen för staters möjligheter att samarbeta med varandra är att 
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relativa vinster är viktigare än absoluta vinster. Om två länder samarbetar och båda dessa 

tjänar på detta kommer bägge länderna ändå vara motvilliga till detta, eftersom det är möjligt 

att ett av länderna kommer att tjäna mer på samarbetet. Det land som tjänar mindre på att 

samarbeta blir svagare i proportion till det andra och kan känna sig hotat av det andra landet, 

vars makt har ökats mer genom samarbetet (Waltz. 1979:106).  

  

Till skillnad från teorier som söker förståelse för internationell politik genom att undersöka 

variabler på individ- eller nationsnivå, har Waltz teori endast en bestämmande variabel, 

nämligen det internationella systemets struktur. Internationell politik kan inte förstås genom 

att undersöka variabler inom stater (Waltz. 1979:65). Ideologi, till exempel om en stat är 

kommunistisk eller kapitalistisk, spelar således ingen större roll för staters agerande på den 

internationella arenan. Genom historien har händelser inom internationell politik ständigt 

upprepat sig, trots att oräkneliga variabler inom staterna varierat oavbrutet. Internationell 

politik kan, enligt Waltz, bara förstås genom systemets struktur (Hobson. 2000:19-20).  

 

3. HISTORISK BAKGRUND 

 

3.1 Koreas uppdelning 

 

När de allierade gick ut som segrarna i det Andra Världskriget och Japan hade kapitulerat 

upphörde landets styre av Korea. Japanerna hade dominerat och styrt Korea sedan 1910.  

USA, Sovjet, Kina och Storbritannien hade under Teherankonferensen år 1943 enats om att 

Korea ännu inte skulle vara kapabelt till självstyre. Dessa fyra länder kom överens om att ett 

sorts tillfälligt förmyndarskapsstyre skulle införas i Korea och att landet skulle bli 

självständigt så småningom. Vid Yaltakonferensen år 1945 hade Roosevelt och Stalin kommit 

överens om att inga utländska trupper skulle stationeras i Korea eftersom sovjetiska trupper i 

Korea stred emot amerikanska intressen i denna region, och vice versa (Srivastava. 1982:17-

18). Denna överenskommelse negligerades dock när Japan kapitulerade och sovjetiska trupper 

i augusti 1945 intog norra Korea ned till den 38:e breddgraden. Anledningen till att de 

sovjetiska trupperna inte intog hela halvön var ett Stalin gått med på att låta den södra halvan 

av landet falla i amerikanska händer. Det är möjligt att Stalin trodde att Korea i i framtiden 

skulle komma att bli en del av den sovjetiska intressesfären eftersom USA inte tidigare 

uttryckt något intresse för landet. Amerikanska trupper intog i september 1945 södra Korea 
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upp till den 38:e breddgraden. Genom detta tog USA kontrollen över södra Korea med 2/3 

delar av landets befolkning, medan Sovjetunionen tagit kontroll över den norra delen där 

större delen av Koreas tunga industri fanns (Keylor. 2003:185). Den 38:e breddgraden skulle 

senare visa sig bli den definitiva gränsen mellan Nord- och Sydkorea.  

 

I Sydkorea bildade USA en amerikansk militärregering som ersatte Koreas exilregering, vars 

ledare istället erkändes endast som medlemmar i ett oppositionsparti (Srivastava. 1982:21). 

Olika politiska grupper i Sydkorea stod emot varandra och läget i denna region 

kännetecknades till stor del av politisk splittring. För att lättare kunna kontrollera området 

satte USA ihop en koalition av engelsktalande sydkoreaner som var villiga att samarbeta med 

USA och majoriteten av dessa var utbildade utomlands. De flesta av dessa koreaner som 

installerades på styrande positioner var från högre klasser av samhället och var tämligen 

distanserade till den sydkoreanska befolkningen (Keylor. 2003:186). Vänstergrupper i landet 

var missnöjda med kursen den amerikanska militärregeringen försökte styra landet mot och 

fick till stånd en generalstrejk i september 1946. Våldsamheter ägde rum mellan höger- och 

vänstergrupperingar i området med tusentals dödsoffer som resultat. Många 

vänstersympatiserande sydkoreaner sattes också i fängelse (Keylor. 2003:187).  

 

USA, Sovjet och Storbritannien hade i december 1945 kommit överens om att USA och 

Sovjet skulle skapa en kommission som skulle hjälpa till att forma ett sorts tillfälligt 

förmyndarskapsstyre för Korea. Den enda politiska grupperingen i Sydkorea som gav sitt stöd 

för idén om ett förmyndarskapsstyre var kommunisterna. Sovjet krävde att endast de politiska 

grupperna som stödde idén på förmyndarskapsstyret skulle få delta i styret och detta ledde till 

att förhandlingarna avbröts och kommissionen upphörde i maj 1946. USA kunde inte godta 

att endast kommunister skulle få representera Sydkorea i det tillfälliga förmyndarskapet för 

Korea (Keylor. 2003:187).  

 

I Nordkorea hade Sovjet börjat arbeta för att förstärka kommunisternas makt. Dessa fick 

vapen och sattes i ledande positioner (Keylor. 2003:187). Sovjet började skapa en 

nordkoreansk kommunistisk regim som i mångt och mycket liknade den sovjetiska. De 

nordkoreaner som var emot kommunism exkluderades från maktpositioner. Kim Il Sung som 

tidigare fått ”politisk träning” i Sovjet (Srivastava. 1982:37) avancerade så småningom till 

regimens ledare (Srivastava. 1982:23). Kommunisterna i Nordkorea uttryckte en vilja att 
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genom ”revolutionära medel” ta över Sydkorea (Srivastava. 1982:27). 

 

För att undvika ett inbördeskrig i Korea bjöd USA in Sovjet, Kina och Storbritannien till en 

konferens i Washington i september 1947, där USA föreslog att det skulle hållas val i Korea 

och att Förenta Nationerna skulle bevaka dessa val. Kina och Storbritannien samtyckte till 

förslaget men Sovjet avvisade det. Om platserna i ett koreanskt parlament skulle tillsättas i 

proportion till folkmängden skulle Sydkorea få ungefär 2/3-delar av platserna i parlamentet. 

Sovjetunionens regim förespråkade istället att alla utländska trupper skulle lämna landet och 

att Koreanerna skulle skapa en regering utan att utländska krafter skulle blanda sig i den 

processen (Srivastava. 1982:29-30).   

 

Under de förhållanden som nu rådde i Korea ansåg USA att det skulle bli svårt att genomföra 

folkomröstningar som omfattade hela landet och man föreslog att val skulle hållas i enbart 

Sydkorea. Förslaget mötte motstånd bland USA:s allierade, då ett sådant val skulle kunna leda 

till ett permanent uppdelande av landet i två delar, men antogs dock av UNTCOK (United 

Nations Temporary Commission on Korea) (Srivastava. 1982:31). Valet i Sydkorea hölls den 

10:e maj år 1948 och resulterade bland annat i att inte en enda kommunist valdes in i 

nationalförsamlingen. USA erkände den nya sydkoreanska regimen och den amerikanska 

militärregeringen lämnade över makten till den nya regeringen. I Nordkorea förstärktes 

kommunistregimens makt med hjälp från Sovjetunionen, troligtvis på grund av att 

kommunisterna ville förhindra att en demokrativåg spreds från Sydkorea. Detta maktspel 

mellan supermakterna hade nu lett till att Korea och dess folk definitivt delats i två delar 

(Srivastava. 1982:32-33).  

 

4. EMPIRISK REDOGÖRELSE FÖR DE TVÅ TIDSPERIODERNA 

 

4.1 Koreakriget 1950-1953 

 

Under våren år 1950 besökte Kim Il Sung Peking och Moskva för att söka stöd hos Kinas och 

Sovjets ledare för en invasion av Sydkorea. Hans planer godtogs till slut av Stalin och Mao 

Zedong trots att dessa var bekymrade över hur USA skulle reagera. Nordkorea hade byggt 

upp en stark militär styrka med hjälp från Sovjet och Kim Il Sung övertygade Stalin och Mao 
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om att han kunde invadera Sydkorea på bara tre dagar (Kaufman. 1999:7). Något som kan ha 

bidragit till att Stalin tillät Kim Il Sung att anfalla Sydkorea var att USA:s utrikesminister 

Dean Acheson nyligen uttalat att Sydkorea låg utanför Amerikas ”försvarsparaply” (Young & 

Kent. 2004:149). Josef Stalin såg till att vapenleveranserna, som sedan tidigare kontinuerligt 

skickats från Sovjet till Nordkorea, utökades och snabbades på för att den nordkoreanska 

invasionen av Sydkorea skulle gå så snabbt och smidigt som möjligt. (Keylor. 2003:190). Det 

kan nämnas att amerikanerna var mycket mindre frikostiga i sina vapenleveranser till 

Sydkorea, sydkoreanerna fick endast mottaga lättare vapen (Keylor. 2003:188). 

 

Den 25 juni år 1950 inledde Nordkorea sitt anfall på Sydkorea och skördade stora framgångar. 

Inom tre dagar hade den sydkoreanska huvudstaden Seoul intagits av nordkoreanska styrkor. 

Den 27 juni lyckades den amerikanska presidenten Harry S Truman få FN att godkänna en 

resolution om militära sanktioner mot Nordkorea (Kaufman, 1999:7). Den koreanska halvöns 

geografiska läge hade inget större strategiskt värde för USA. Den amerikanska presidenten 

Harry S Truman var däremot, felaktigt, övertygad om att Sovjet hade uppmuntrat Nordkorea 

att invadera Sydkorea. Presidenten trodde att Sovjet ville testa USA för att se om, och hur, 

amerikanerna skulle agera då ett land med en Sovjet-vänlig regim invaderade en stat med en 

Väst-vänligt sådan. Att inte ingripa skulle alltså kunna leda till att fler krig startades mot 

andra av USA:s allierade, resonerade han. (Keylor. 2003:191). 

 

I augusti 1950 hade Nordkorea lyckats erövra hela Sydkorea förutom hamnen Pusan längst 

ned i syd. En stor förändring ägde rum i september då FN-styrkor, som utgjordes främst av 

amerikanska trupper, anlände och lyckades pressa tillbaka de nordkoreanska styrkorna. I 

slutet av september hade Seoul återtagits av FN-styrkorna och nordkoreanerna pressades 

tillbaka över den 38:e breddgraden. Trots att regeringen i USA var oroade över hur Sovjet och 

Kina skulle agera då FN-styrkorna gick över den 38:e breddgraden och erövrade Nordkorea 

beslutade man att göra just detta (Kaufman. 1999:9-10).  

 

I början av kriget, när nordkoreanerna röjde stora framgångar, försökte inte Kim Il Sung 

övertala kineserna att ingripa i kriget. Kriget hade tills FN-styrkorna anlände varit 

framgångsrikt för nordkoreanerna och deras ledare ville vinna kriget utan hjälp utifrån. Efter 

FN-styrkornas inträde i kriget väcktes dock ett skriande behov på kinesisk hjälp bland 

nordkoreanerna (Keylor. 2003:194). 
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Ledarna för Sovjetunionen och Kina bevittnade hur FN-styrkorna framgångsrikt bekämpade 

och drev tillbaka de nordkoreanska styrkorna. Kina och Sovjet varnade Washington att låta 

FN-styrkorna fortsätta sin framryckning in i Nordkorea. Efter diskussioner mellan de två 

ländernas ledare kom dessa överens om att Kina skulle gå in i kriget på Nordkoreas sida 

(Young & Kent. 2004:150-151). Tidigare hade den sovjetiska ledningen försäkrat kineserna 

att det sovjetiska flygvapnet skulle understödja de kinesiska markstyrkorna. Till kinesernas 

besvikelse beslutade dock Stalin, innan Kina gick in i kriget, att så inte skulle ske (Keylor. 

2003:195).  

 

I november 1950 drabbade FN-styrkorna för första gången samman med kinesiska styrkor.  

Konflikten hade expanderat och kineserna hade anlänt för att stoppa offensiven mot 

Nordkorea. Det kinesiska svaret var starkt och dess styrkor kunde driva tillbaka FN-styrkorna 

för att återigen återta Seoul i slutet av januari 1950, efter den längsta reträtten i amerikansk 

historia (Kaufman, 1999:11). Under den här delen av kriget satte Stalin in två divisioner ur det 

sovjetiska flygvapnet på Kinas och Nordkoreas sida. De sovjetiska planen maskerades dock 

till att se ut som nordkoreanska och de sovjetiska piloterna fick endast tala koreanska över 

radion (Keylor. 2003:196).  

 

I februari 1951 lyckades FN-styrkorna återigen driva ut de kinesiska och nordkoreanska 

styrkorna ur Seoul och ur nästan hela Sydkorea. En ny försvarslinje kunde av FN-styrkorna 

snart etableras norr om den 38:e breddgraden men de flesta i USA:s regering hade vid det här 

laget övergivit tanken på att erövra hela Nordkorea (Kaufman. 1999:11). I slutet av april 1951 

lyckades kinesiska styrkor, i dess mest omfattande och kostsamma kampanj i kriget, erövra 

Seoul en tredje gång och sista gång. I maj pressades dock dessa tillbaka av FN-styrkor till 

utgångspunkten för den kinesiska offensiven i april. Harry S Truman beslutade att FN-

styrkorna inte skulle tränga längre in i Nordkorea för att se om det fanns möjlighet till fred i 

Korea (Kaufman. 1999:12). Det kan noteras att den amerikanske generalen MacArthur ville ta 

kriget till Kina och bomba det kinesiska fastlandet, detta var dock något som president 

Truman inte var intresserad av och MacArthur byttes ut (Young & Kent. 2004:151). 

 

Den amerikanska regeringen använde tyst diplomati för att underrätta Moskva och Peking att 

man ville inleda fredssamtal och att USA eventuellt kunde godta den 38:e breddgraden som 
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vapenstilleståndslinje. Man fick svaret från både Sovjet och Kina att dessa var beredda att 

inleda fredsprocessen. Fredssamtalen inleddes den 10:e juni 1951 och pågick under 2 år 

framåt samtidigt som stridigheter pågick i Korea. (Kaufman. 1999:17) Den 27:e juli år 1953 

lyckades man äntligen komma överens om en vapenstilleståndslinje vid den 38:e breddgraden 

(Kaufman. 1999:xxii). Det är möjligt att Josef Stalins död bidrog till att ett 

vapenstilleståndsavtal kunde uppnås, då Stalin hade ett intresse av att hålla konflikten mellan 

Kina och USA vid liv. Det är också möjligt att USA:s nya president Dwight D. Eisenhowers 

hot om att trappa upp konflikten ökade incitamenten till Kina och Sovjetunionen att avsluta 

konflikten (Young & Kent. 2004:151). Eisenhowers varningar bestod bland annat i indirekta 

hot om att USA kunde använda sig av kärnvapen om ingen diplomatisk lösning av konflikten 

kunde uppnås (Keylor. 2003:197). I detta sammanhang bör det nämnas att USA under den här 

perioden var det enda landet i världen som hade kärnvapen klara att användas. Sovjetunionen 

hade förvisso börjat utveckla kärnvapen men förfogade ännu inte över några stridsdugliga 

sådana (Keylor. 2003:54).  

 

Vid ett möte i Geneve i april 1954 där parterna skulle försöka uppnå ett fredsavtal och 

diskutera möjligheterna till en återförening av Korea lyckades man inte nå någon 

överenskommelse. Sydkorea och Nordkorea har följaktligen sedan krigets utbrott och fram till 

idag, formellt sett, alltjämt varit i krig med varandra (Kaufman. 1999:19). 

 

4.2 1990-talet fram till och med 2004 

 

USA och Nordkorea  

 

Relationen mellan USA och Nordkorea kännetecknas i hög grad av en stark misstro och 

misstänksamhet. Relationen försämrades ytterligare då Amerikas President Bill Clinton 

efterträddes av George W. Bush som tidigt började driva en hårdare linje mot Nordkorea än 

sin företrädare (Scalapino. 2006:151).  

 

Länderna har haft frostiga relationer ända sedan Koreakriget och ett möte på högre nivå 

mellan parterna dröjde fram till 1989 och 1992. En ljuspunkt i detta sammanhang var att 

Nordkorea uttalat att landet skulle tillåta IAEA (Internationella atomenergiorganet) att 
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inspektera dess kärnkraftsanläggningar (Scalapino. 2006:145). Det dröjde dock inte länge 

innan det uppstod problem då IAEA krävde att organisationen skulle få genomföra särskilda 

inspektioner efter att organisationen funnit brister i en del av Nordkoreas register och 

dokument. Samarbetet upphörde att fungera och Nordkorea hotade att dra sig ur 

ickespridningsavtalet (Scalapino. 2006:145). Trots att nya förhandlingar inleddes mellan 

Nordkorea och USA förvärrades situationen, då nordkoreanerna förflyttade material som kan 

användas till att producera kärnvapen från deras kärnkraftsanläggning i Yongbyon. USA 

svarade på detta genom att skicka Patriotmissiler till Sydkorea (Scalapino. 2006:146).  

 

Trots den negativa utvecklingen fortsatte förhandlingar mellan länderna och dessa kom, i 

oktober 1994, överens om ett avtal kallat AF (the Agreed Framework). AF innehöll att ett 

konsortium, under ledning av USA, skulle finansiera ett lättvattenreaktorsprojekt i NPRK. 

USA åtog sig också genom avtalet att förse Nordkorea med 500 000 ton olja årligen, fram till 

dess att den första lättvattenreaktorn installerats. I gengäld åtog sig Nordkorea att upphöra 

med användningen av kärnreaktorer av en viss typ specificerat i AF, och även att avveckla 

dessa när projektet var slutfört. I avtalet ingick också att en fullständig normalisering av 

ländernas politiska och ekonomiska relation skulle eftersträvas av båda USA och Nordkorea. 

Den koreanska halvön skulle vara en kärnvapenfri zon, och genom samarbete mellan USA 

och Nordkorea skulle detta göras möjligt. En del framsteg hade alltså åstadkommits och 

situationen såg relativt positiv ut (Scalapino. 2006:147). 

  

Redan under 1993 hade dock källor i amerikanska underrättelseorgan rapporterat att 

Nordkorea troligtvis redan hade ett eller två kärnvapen i sin arsenal. Det uppstod 

meningsskiljaktigheter mellan USA och Sydkorea om huruvida Nordkorea var en trovärdig 

samtalspartner och om arbetet genom AF kunde leda till reella framsteg. En fråga som 

aktualiserades under detta skede var om Nordkorea verkligen var redo att avstå från 

möjligheten att ha kärnvapen i sin arsenal. Nordkoreanska kärnvapen skulle vara ett 

ekonomiskt trumfkort i förhandlingar, då Nordkorea kan kräva större ekonomiska belöningar 

för att avveckla dessa. Innehav av dessa vapen är också med sannolikhet en avskräckande 

faktor för länder med negativ inställning till Nordkorea. Att nordkoreanerna känner sig hotade 

borde det heller inte råda några tvivel om, eftersom landet håller en 1,1 miljoner man stark 

försvarsmakt (Scalapino. 2006:148). 
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Förhandlingar fortsatte under följande år med både framgångar och motgångar, men i augusti 

1998 testsköt Nordkorea en missil av typen Taepo-dong 1, som korsade över Japan. Detta 

skapade stor irritation och oro hos USA och Japan. Samtidigt hade de då pågående 

förhandlingarna inte kunnat producera några märkbara resultat och nordkoreanerna hotade att 

återöppna sin kärnkraftsanläggning i Yongbyon. I utbyte mot att Nordkorea gick med på att 

inte testskjuta ännu en missil lovade USA i oktober samma år att stryka vissa ekonomiska 

sanktioner mot Nordkorea (Scalapino. 2006:149). Vissa framsteg uppnåddes då Amerikas 

dåvarande utrikesminister Madeleine Albright mötte den nordkoreanska utrikesministern Pak 

Nam Sun och senare även ledaren Kim Jong Il. Kim Jong Il lovade vid den tiden att NPRK 

inte skulle skjuta upp fler missiler om Sydkorea gav samma löfte. Fler möten hölls efter detta 

länderna emellan och resulterade i vissa framgångar (Scalapino. 2006:150). Tiden rann dock 

ut för förhandlingarna då slutet av Bill Clintons tid vid makten närmade sig i slutet av 2000, 

och någon slutlig överenskommelse hann inte uppnås (Scalapino. 2006:151). 

 

En förändring ägde rum i Amerikas agerande emot Nordkorea när George W. Bush kom till 

makten i USA. Relationen mellan de bägge länderna började åter kallna och nordkoreanerna 

anklagade USA för att försöka isolera och förgöra Nordkorea. Nordkoreanerna uttalade att de 

inte skulle återvända till förhandlingar om inte amerikanerna omprövade sin linje mot 

Nordkorea. Ett missilförsvarsprogram som USA arbetade på ”förstörde freden”, menade 

nordkoreanska ledare som under denna period ansträngde sig för att förbättra Nordkoreas 

relationer med Kina och Ryssland.  

 

Förhållandet mellan de bägge länderna försämrades ytterligare när Bush, i sitt tal till nationen 

år 2002, pekade ut Nordkorea som en av ”ondskans axelmakter”. Som väntat svarade 

Nordkorea på detta genom en tämligen ilsken retorik (Scalapino. 2006:151).  

Under samma år kunde också USA presentera bevis för att nordkoreanerna arbetade med ett 

hemligt kärnkraftsprogram, något som stred mot överenskommelsen i AF. Nordkoreas 

huvudförhandlare bekräftade uppgifterna men regimen förnekade sedan att detta program 

existerade. Situationen förvärrades ytterligare när Nordkorea tillkännagav att landet skulle dra 

sig ur ickespridningsavtalet och att kärnkraftsverket i Yongbyon åter tagits i bruk (Scalapino). 

2006:152) Ännu ett missiltest genomfördes också av nordkoreanerna (Scalapino. 2006:153). 
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Strax efter dessa händelser misstänkte nordkoreanerna att USA förberedde ett så kallat 

förebyggande anfall mot landet, då de amerikanska trupperna i Sydkorea flyttades utom 

räckhåll för nordkoreanskt artilleri.  Det fanns en rädsla för en amerikansk förebyggande 

attack mot Nordkorea bland landets ledare, i synnerhet efter att Irakkriget tagit sin början 

under 2003 (Scalapino. 2006:153). 

 

Fler förhandlingar ägde rum och nordkoreanerna föreslog att landet skulle överge sitt 

kärnkraftsprogram i utbyte mot en amerikansk garanti att USA inte skulle anfalla Nordkorea. 

Nordkoreanerna ville också ha amerikansk ekonomisk assistans och diplomatiskt erkännande. 

Detta förslag fick inget gehör hos amerikanerna, som ville se resultat i Nordkorea innan någon 

kompensation kunde ges. Efter förhandlingar i slutet av augusti 2003 hotade NPRK att utföra 

kärnvapenprov om inga framsteg kunde uppnås. Landets vice utrikesminister meddelade att 

Nordkorea inte hade något annat val än att förfoga över kärnvapen, eftersom regimen ansåg 

att de yttre hoten mot landet var så allvarliga (Scalapino. 2006:153). Även om vissa framsteg 

gjordes i efterföljande förhandlingar kvarstod problemet att USA å ena sidan krävde att 

Nordkorea först avvecklade sitt kärnkraftsprogram innan landet kunde kompenseras, medan 

Nordkorea å andra sidan krävde direkta kompensationer från och med tiden då en avveckling 

påbörjats (Scalapino. 2006:154). 

 

Kina och Nordkorea  

 

Efter det Kalla Kriget har Kinas relation till Nordkorea utvecklats med en ständigt 

uppmärksam blick mot USA och även Sydkorea och deras agerande. Kinesiska ledare har 

knappast glömt amerikanernas intervention i Koreakriget och deras offensiv som nådde nästan 

ända fram till den kinesiska gränsen. Kinas speciella relation med Nordkorea handlar till stor 

del om att vidhålla en sorts stabilitet på Koreahalvön, eftersom en större konflikt där inte 

ligger i Kinas nationella intresse. Ett av landets främsta intressen är att skydda de stora 

ekonomiska, och även politiska, vinster som gjordes under 1990-talet (Kim. 2006:183).  

 

Efter att Kinas ekonomiska makt växte sig starkare under 1990-talet (Kim. 2006:183) har 

landet sedan millennieskiftet blivit ännu mer involverad i utvecklingen på Koreahalvön. 

Tidigare bedrev landet en ganska enkelspårig pro-nordkoreansk utrikespolitik men denna 

förändras då Kina och Sydkorea blev mer alltmer beroende av varandra. Detta ökade 



 

                                                                                                                                                15                                                                      

  

  

  

beroende mellan de bägge länderna beror på en rejäl ökning i handeln länderna emellan. 

Relationen mellan Kina och Sydkorea normaliserades under 1992 (Kim. 2006:184-185). Med 

detta är inte sagt att Kina övergett sin traditionellt allierade granne. Försvarsalliansen från det 

Kalla Kriget mellan Kina och Nordkorea kvarstår, och är den enda i sitt slag som Kina har 

kvar sedan denna era (Kim. 2006:184).  

 

Den gamla försvarsalliansen mellan Kina och Nordkorea har dock fått en tämligen speciell 

funktion eftersom den är så viktig särskilt för nordkoreanerna. Dessa har ett förståeligt 

intresse av att vilja ha kvar denna allians med Kina, eftersom den innebär att om Nordkorea 

befinner sig i krig skall Kina komma till nordkoreanernas undsättning och vice versa. Det 

faktum att försvarsalliansen är så viktig för Nordkorea innebär att Kina har ett starkt 

påtryckningsmedel på nordkoreanerna. På grund av detta har alliansens funktion förändrats 

även fast dess innehåll är oförändrat och den bringar på sätt och vis en viss stabilitet till 

regionen (Kim. 2006:189). 

 

Kina har tre övergripande strategiska mål när det gäller internationell politik. Det första målet 

handlar om strävan efter ekonomisk utveckling. Det andra målet handlar om arbetet för att 

upprätthålla fred och stabilitet i regionen så att oroligheter inte leder till att Kinas suveränitet 

hotas. Landets tredje strategiska mål är att eftersträva statusen som en ansvarstagande 

stormakt inom internationell politik. Detta har lett till att Kina ofta eftersträvar flera olika mål, 

som balanseras mot varandra. Samtidigt som landet samarbetar med Sydkorea då detta gynnar 

Kinas ekonomiska utveckling så bistår kineserna den nordkoreanska regimen med stort 

ekonomiskt stöd för att regimen inte ska går under. En eskalerande konflikt på Koreahalvön 

skulle leda till oroligheter i Kinas närmiljö och till ökande flyktingströmmar från Nordkorea 

in i Kina (Kim. 2006:185).  

 

I fallet Nordkorea finns det i synnerhet fem faktorer som inte finns på Kinas önskelista, 

nämligen en konflikteskalering på Koreahalvön, att Nordkorea skaffar kärnvapen, att 

nordkoreanska flyktingar och avhoppare börjar strömma in i Kina, instabilitet på Koreahalvön 

eller att den nordkoreanska regimen kollapsar. Överlag kan det sägas att Kina är en 

konservativ aktör gällande frågor som rör Nordkorea. Kinesiska ledare vill bibehålla den 

status quo som gäller och undvika en utveckling i regionen som skulle kunna hota kinesiska 

intressen (Kim. 2006:186). 
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Något som visar hur stort Kinas engagemang är när det gäller att bibehålla status quo på 

Koreahalvön är dess stora bidrag till Nordkorea. Bland annat stod kineserna, efter 2002, för 

nästan 100 % av Nordkoreas importerade energi (Kim. 2006:197). Nordkorea får också 

uppskattningsvis mellan en fjärdedel och en tredjedel av Kinas totala utlandsbistånd (Kim. 

2006:196). 

 

Kinas inflytande i regionen ökade simultant med att landets ekonomiska makt ökade i slutet 

av 1990-talet. Landet hade under denna period världens snabbast växande ekonomi och 

relationen mellan Kina och Nordkorea, som varit något frostig sedan Kina normaliserade sin 

relation till Sydkorea, förbättrades under 1999. Denna förbättrade relation bottnade bland 

annat i att både Nordkorea och Kina bedömde att hotbilden mot deras intressen ökat i och 

med det USA-ledda kriget i Jugoslavien (Kim. 2006:186). Amerikanernas oavsiktliga 

bombning av den kinesiska ambassaden i Belgrad var något som ytterligare skadade USA:s 

förhållande med kineserna (Kim. 2006:187).  

 

En annan faktor som fick varningsklockor att ringa i både Kina och Nordkorea var 

amerikanernas försvarssamarbete med Japan, som bland annat innefattade utvecklandet av ett 

missilförsvarssystem. Utvecklingar på den internationella arenan hade alltså skapat incitament 

för Kina och Nordkorea att återigen närma sig varandra (Kim. 2006:187). Ett tydligt tecken på 

den förbättrade relationen mellan PRC och NPRK var statsbesöket till Nordkorea av den 

kinesiske presidenten under 2001, det första i sitt slag på många år, och några andra möten 

mellan ledande nordkoreanska och kinesiska politiker (Kim. 2006:186).  

 

Denna utveckling ledde dock inte till att Kina slutade samarbeta med Sydkorea och gå tillbaka 

till sin gamla pro-nordkoreanska utrikespolitik. I oktober skickade kineserna en delegation 

höga militärer till Nordkorea för att fira Kinas inträde i Koreakriget, samtidigt som en 

delegation under den kinesiska premiärministern besökte Sydkorea för att främja handeln 

mellan Kina och Sydkorea. Utifrån sett såg det hela ut som en sorts uppvisning av Kinas 

balanserande politik i regionen (Kim. 2006:187).  

 

Under det första dödläget mellan USA och Nordkorea i kärnkraftsfrågan 1993-1994 försökte 

Kina att hålla sig utanför inblandning så att landet inte skulle bli indraget och skadat om 
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krisen eskalerade. Kina hotade dock att lägga in sitt veto i säkerhetsrådet om USA skulle 

försöka få igenom sanktioner mot Nordkorea. Den något passiva roll som Kina spelade under 

denna period förändras dock under det andra dödläget mellan USA och Nordkorea som tog 

sin början under 2002. Den tidigare något passiva kinesiska regeringen ägnade då stor energi 

åt förhandlingar och diplomatiska ansträngningar för att uppnå ett fredfullt avgörande av 

konflikten (Kim. 2006:189). Genom dessa diplomatiska ansträngningar lyckades kineserna få 

till stånd multilaterala förhandlingar mellan USA, Nordkorea och Kina i Peking under 2003 

(Kim. 2006:190). 

 

Då dessa förhandlingar inte ledde till några banbrytande överenskommelser fortsatte 

kineserna med sitt diplomatiska arbete, nu med ännu högre intensitet, eftersom USA:s 

invasion av Irak hade visat vilka medel Bushadministrationen var beredda att använda för att 

uppnå sina mål. Kina, och dess nya president Hu Jintao, lyckades övertala Nordkorea att 

medverka i sexpartssamtalen. Detta efter att den kinesiske presidenten skickat ett brev till 

Kim Jong Il som innehöll att Kina var villigt att medla i förhandlingarna för att uppnå en 

lösning på krisen, att Kina skulle försöka övertala amerikanerna att ge ett löfte om att inte 

anfalla Nordkorea om nordkoreanerna avvecklade sitt kärnvapenprogram och att Kina var 

villigt att skicka högre ekonomiskt bistånd till Nordkorea (Kim. 2006:190). 

 

Sexpartssamtalen ledde dock inte heller till någon lösning på krisen eftersom USA krävde att 

Nordkorea avvecklade sitt kärnvapenprogram innan någon ”belöning” kunde ges från 

amerikanskt håll (Kim. 2006:190-191). 

 

En andra och en tredje runda av Sexpartssamtalen ägde rum under 2004 efter att Kina återigen 

erbjudit NPRK vissa belöningar för att delta i dessa. Inte heller dessa förhandlingar 

frambringade några större framgångar, parterna lyckades dock komma överens om att träffas 

igen för en fjärde runda under 2004. Denna planerade fjärde runda av sexpartssamtalen sköts 

dock på framtiden. Amerikanernas ståndpunkter och krav, såväl som deras anklagelser mot 

Nordkorea, ledde till viss del till att de kinesiska ledarna sympatiserade mer och mer med den 

nordkoreanska sidan (Kim. 2006:194). 
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Ryssland och Nordkorea 

 

Moskvas inflytande på den koreanska halvön minskade avsevärt i och med Kalla Krigets slut 

och Sovjetunionens upplösning under det tidiga 1990-talet. Under den sista perioden innan 

Sovjetunionens upplösning beslutade den dåvarande presidenten Michail Gorbatjov att 

upprätta diplomatiska förbindelser med Sydkorea och att upphöra att skicka olika bidrag till 

Nordkorea. Dessa beslut ökade klyftan mellan Pyongyang och Moskva avsevärt.  

 

Efter Sovjetunionens upplösning gjorde regimen i Moskva en omtolkning av försvarspakten 

med Nordkorea. Den ryska omtolkningen förargade de nordkoreanska i Pyongyang och 

försämrade relationen mellan Nordkorea och Ryssland ytterligare. Försvarspakten innebar 

tidigare att Ryssland skulle försvara Nordkorea närhelst landet befann sig i krig. Efter den 

ryska omtolkningen av pakten skulle Ryssland endast komma till undsättning om Nordkorea 

blev anfallet av ett annat land, detta innebar alltså att nordkoreanerna hädanefter inte kunde 

räkna med rysk hjälp i ett nordkoreanskt anfallskrig mot Sydkorea (Meyer. 2006:204). 

 

När Ryssland närmade sig Sydkorea berodde detta till stor del på ekonomiska skäl, handel 

med Sydkorea skulle gynna den ryska ekonomin. För Sydkorea var den förbättrade relationen 

med Ryssland intressant av en helt annan anledning, nämligen för att kunna använda Ryssland 

som ett verktyg för att påverka Nordkorea. När relationerna mellan Ryssland och Nordkorea 

försämrades minskade det ryska inflytandet över regimen i Pyongyang, Sydkoreas intresse för 

Moskva minskade således.  

 

Under 1993-1994, då den första kontroversen gällande nordkoreanska kärnvapen ägde rum, 

tydliggjordes Rysslands minskade inflytande i regionen. Moskvas förslag för att lösa krisen 

genom möten mellan representanter från Syd- och Nordkorea, Ryssland, USA, Kina, Japan, 

FN och IAEA fick inget gehör och initiativet avfärdades. Ryssland hade heller ingen inverkan 

på den process som i oktober 1994 resulterade i avtalet AF (The Agreed Framework) (Meyer. 

2006:204). 

 

Under 1996 inleddes förhandlingar mellan USA, Kina, Nordkorea och Sydkorea medan 

Ryssland lämnades utanför förhandlingarna. Detta retade ryssarna som vid ett flertal tillfällen 
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föreslog att förhandlingarna skulle inkludera Ryssland och Japan, detta förslag avvisades dock 

vid samtliga tillfällen.  

 

För att återta sitt förlorade inflytande i regionen började Ryssland under 1995-1996 att 

försöka förbättra sin relation med Nordkorea. Den nye ryske utrikesministern Evgenii 

Primakov, som tillsattes under 1996, började arbeta för att förbättra Rysslands relationer med 

bland annat Nordkorea men även med USA. Ett nytt samarbets- och vänskapsavtal mellan 

Nordkorea och Ryssland upprättades under 1999 efter ett ryskt initiativ. Avtalet innehöll dock 

inga förpliktelser för Ryssland att gå in i något eventuellt krig på Nordkoreas sida (Meyer. 

2006:205).  

 

År 2000 fick Ryssland en ny ledare i Vladimir Putin och denne drev en mer aktiv 

utrikespolitik än företrädaren Boris Jeltsin. Putin gjorde ansträngningar för att förbättra 

Rysslands relationer med USA, Västeuropa och Kina, samtidigt som han närmade sig stater 

som Nordkorea och Iran. Det är sannolikt att den ryska presidentens strävan efter goda 

relationer med både västvärlden, Kina och även med så kallade skurkstater bottnade i en vilja 

att återuppbygga det inflytande på den internationella arenan som Ryssland förlorade när 

Sovjetunionen upplöstes (Meyer. 2006:205-206). Denna ryska utrikespolitik har ofta setts 

som något inkonsekvent och att Putin förmedlar olika budskap beroende på vem han talar 

med (Meyer. 2006:206). 

 

Ett tydligt tecken på den mer aktiva ryska utrikespolitiken i regionen var de tre toppmöten 

som ägde rum mellan Putin och Kim Jong Il. Den ryske presidenten försökte vid det första 

mötet år 2000, utan framgång, att övertala Kim Jong Il att avsluta Nordkoreas utveckling av 

långdistansmissiler. Vid det andra och tredje mötet lade den ryska presidenten sin fokus på 

ekonomiskt samarbete. I synnerhet behandlades ett järnvägsprojekt mellan Nord- och 

Sydkorea och Ryssland, något som skulle binda samman Ryssland med den Koreanska halvön 

(Meyer. 2006:206). 

 

Putin besökte även Sydkorea för ett toppmöte i februari 2001 och träffade den dåvarande 

presidenten Kim Dae Jung för att utveckla de ekonomiska samarbetena mellan Ryssland och 

Sydkorea. Den ryske ledaren uttryckte också sitt starka stöd för Kim Dae Jungs så kallade 
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solskenspolitik mot Nordkorea, som syftade till att förbättra Sydkoreas relation med 

Nordkorea (Meyer. 2006:207). 

 

När den andra nordkoreanska kärnvapenkrisen tog sin början under 2002 fick Ryssland mer 

utrymme i försöken att hitta en lösning. Vissa aktörer, bland annat den då japanska 

premiärministern Koizumi Junichiro och den dåvarande sydkoreanska vice utrikesministern 

Kim Dang-Kyung, menade att Ryssland hade ett unikt förhållande med Nordkorea. I och med 

detta unika förhållande hade den ryska regeringen ett särskilt inflytande på nordkoreanerna, 

menade de. Putin bjöds in till att medla i konflikten.  

 

Moskva antog ivrigt utmaningen och Ryssland var en mycket aktiv medlare i konflikten. En 

eskalering av konflikten hade inte varit gynnsamt för ryssarna, då ett nytt krig på den 

Koreanska halvön sannolikt lett till stora flyktingströmmar från Nordkorea in på ryskt 

territorium. Rysslands geografiska läge som grannland till Nordkorea gör också att även 

ryssar skulle kunna drabbas av till exempel radioaktiv strålning om konflikten skulle resultera 

i ett kärnvapenkrig. Den ryska regeringens aktiva medling i konflikten kan dock också ses 

som ett försök att återupprätta Rysslands status som stormakt.  

Det är möjligt att också ekonomiska motiv kan ha legat bakom den aktiva ryska insatsen i 

medlingen. Ett eventuellt krig i regionen hade sannolikt försvagat eller tillintetgjort 

Nordkorea, vilket inte hade varit gynnsamt för ryssarna ur ett ekonomiskt perspektiv heller. 

Ryssland vill som bekant utöka sin handel med den Koreanska halvön. Den regionen av 

Ryssland som gränsar till Koreahalvön skulle stärkas ekonomiskt av en utökad handel (Meyer. 

2006:208). 

 

Eftersom Ryssland är rikt på naturgas som de gärna säljer till grannländer kan de dels vara 

med och lösa konflikten och samtidigt vinna ekonomiskt på detta. Nordkorea har ett stort 

behov av energi och den ryska naturgasen skulle kunna minska nordkoreanernas behov av 

egen kärnkraft (Meyer. 2006:208-209).  

 

Putin har vid flera tillfällen uttryckt oro över Nordkoreas strävan att bli en kärnvapenmakt. 

Vid G8-mötet i Frankrike 2003 stämde han in i de övriga ledarnas uppmaning till Nordkorea 

att överge det kärnvapenprogram som landet vid tidpunkten sannolikt jobbade med. Under 
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2002 gjorde han även ett gemensamt uttalande med Kinas dåvarande president Jiang Zemin 

om vikten att behålla den koreanska halvön kärnvapenfri.  

  

I och med Putins motstånd mot eventuella nordkoreanska kärnvapen har han fortsatt på 

samma linje som tidigare sovjetiska ledare drivit. Sovjetunionen gick med på att bygga ett 

kärnkraftverk i Nordkorea när nordkoreanerna skrev under ickespridningsavtalet 1985. När 

landets ledare senare tillkännagav att de avsåg att dra sig ur avtalet vägrade ryssarna att 

fortsätta samarbetet och det utlovade kärnkraftverket byggdes aldrig (Meyer. 2006:210-211). 

 

 Rysslands möjligheter att utöva påtryckningar på Nordkorea är mer begränsade än till 

exempel Kinas. Detta eftersom handeln mellan Ryssland och Nordkorea är mycket mindre än 

till exempel handeln mellan Nordkorea och Kina, Sydkorea eller Japan. Något som skulle 

kunna öka Rysslands inflytande på nordkoreanerna är om Ryssland i framtiden kan exportera 

naturgas och elektricitet till Nordkorea. Sådana projekt är dock mycket dyra och skulle 

sannolikt vara beroende av finansiellt stöd från bland annat Sydkorea (Meyer. 2006:211-212). 

 

5. ANALYS AV DE YTTRE AKTÖRERNAS NATIONELLA INTRESSEN OCH 

AGERANDEN UNDER KOREAKRIGET  

 

5.1 Inledning 

 

Från år 1945 gick världen från att vara multipolär till bipolär med USA och Sovjetunionen 

som världens två supermakter. Det Andra Världskriget var en av de avgörande händelserna 

för denna utveckling. USA:s och Sovjetunionens inflytande och makt ökades genom deras 

seger i kriget, samtidigt som de västeuropeiska ländernas och Japans styrka minskade. 

Maktbalansen förändrades drastiskt. Något som dock inte förändrades var det internationella 

systemets anarkistiska struktur. Det dröjde inte särskilt länge innan man kunde se välkända 

händelsemönster på den internationella arenan. Varje utveckling som kunde gynna 

Sovjetunionens nationella intressen bevakades uppmärksamt av USA och vice versa. 

Uppdelningen av Korea och det efterföljande Koreakriget var resultatet av maktspelet mellan 

de två supermakterna.  
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5.2 USA 

 

Eftersom USA var en av de två supermakterna under denna tidsperiods bipolära världsordning 

var ett av USA främsta nationella intressen att, så långt som möjligt, hindra Sovjetunionen att 

växa sig starkare. Korea var, på grund av dess geografiska läge, egentligen inte lika intressant 

för USA som för Kina och Sovjetunionen. Det som gjorde Korea intressant för amerikanerna 

var att utvecklingen där kunde bidra till att göra Sovjetunionen starkare. Det låg även i USA:s 

nationella intresse att visa omvärlden att USA var beredda att beskydda sina allierade, i det 

här fallet Sydkorea, mot angrepp.  

 

När USA lämnat över styret i Sydkorea till den nyvalda regeringen valde amerikanerna att 

inte utrusta den nya regimen med vapen som skulle kunna användas till en invasion av 

Nordkorea. Istället fick sydkoreanerna nöja sig med lättare vapen. Detta pekar på att det inte 

låg i USA:s nationella intresse att ett krig bröt ut i Korea. Amerikanerna var sannolikt 

medvetna om att ett krig mellan Syd- och Nordkorea lätt kunde expandera till en större 

konflikt. Det blev dock också uppenbart att amerikanerna inte heller var beredda att låta det 

västvänliga Sydkorea att gå under.  

 

När Nordkorea i juni 1950 inledde sitt anfall på Sydkorea såg USA en fara i att en regim med 

nära band till Sovjetunionen och Kina skulle ta makten i Korea. En sådan utveckling skulle 

innebära en ökning av Sovjetunionens, och även Kinas, makt och inflytande i Ostasien. Detta 

skulle också leda till att USA:s makt och inflytande i området försvagas. Maktbalansen skulle 

alltså rubbas till USA:s nackdel om Nordkorea besegrade Sydkorea.  

 

Om den västvänliga regimen i Sydkorea inte skulle få någon hjälp av USA befarade president 

Truman att detta skulle skicka farliga signaler till Sovjet och Kina, nämligen att USA inte var 

beredda att bistå sina allierade. Det skulle alltså kunna få olyckliga konsekvenser för USA:s 

intressen även på andra håll i världen om USA inte skulle komma till Sydkoreas undsättning.  

USA gick knappast in i kriget för att amerikanerna var oroliga över sitt eget lands suveränitet, 

det är ett mer rimligt antagande att USA:s mäktiga position i världen och den ständiga 

konkurrensen mellan stater gav USA skäl till en intervention i Koreakriget. 
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Amerikanerna måste förstås ha begrundat hur Sovjetunionen och Kina skulle agera då FN-

styrkorna, som främst utgjordes av amerikanska styrkor, avancerade över den 38:e 

breddgraden och in i Nordkorea. Ett krig med Kina och speciellt Sovjetunionen skulle vara en 

helt annan sak än att nedkämpa nordkoreanerna, vars militära styrka var mycket mindre än 

USA:s. Om Kina eller speciellt Sovjetunionen skulle gå in på Nordkoreas sida i konflikten 

skulle kriget bli mycket svårare och mer kostsamt för USA. Följaktligen ville den 

amerikanska ledningen inte ha något sådant krig. När kriget snabbt utvecklades till FN-

styrkornas fördel såg dock amerikanerna möjligheten att besegra den Sovjet-vänliga regimen i 

Nordkorea och få till stånd ett återförenat Korea med nära band till USA. Amerikanerna tog 

således risken att låta trupperna tränga över den 38:e breddgraden för att besegra 

nordkoreanerna för att genom detta utöka sin makt i regionen. Det är troligt att amerikanerna 

gjort bedömningen att Sovjet inte skulle gå in i kriget, eftersom Sovjet hade minst lika mycket 

att förlora som USA på ett direkt krig mellan de bägge supermakterna. 

 

Kriget blev mer kostsamt för USA då Kina gick in med sina styrkor, men USA:s ledning 

föreföll bestämda på att inte låta det USA-vänliga Sydkorea besegras. Kina hade visserligen 

en relativt stark militär styrka, men inte lika stark som Amerikas. Detta faktum bidrog till 

USA:s beslut att förstärka FN-styrkorna med nytt manskap och fortsätta kriget.  

 

När den amerikanske Harry S Truman beslutade att försöka få ett avslut på kriget genom 

diplomati torde detta ha varit på grund av att priset för Koreakriget började bli för stort. Rådet 

från general MacArthur, att bomba kineserna på deras egen mark och utöka kriget, 

ignorerades således. En utvidgning av kriget hade tärt på USA:s militära styrka, det är också 

svårt att säga hur Sovjetunionen hade agerat om USA attackerat kineserna på deras egen 

mark.  

 

Det är möjligt att USA:s hot om att sätta in kärnvapen för att vinna kriget bidrog till att 

parterna slutligen lyckades nå en överenskommelse om vapenstillestånd. Det är inte känt om 

amerikanerna faktiskt allvarligt övervägde att använda kärnvapen eller om dessa hot enbart 

syftade till att tvinga fram ett vapenstillestånd. Hur som helst var det ett tydligt maktspråk 

från USA:s sida. USA:s fiender gavs ett starkt incitament att avsluta stridigheterna och ingå 

fred med Sydkorea och USA. Eftersom USA var det enda landet med stridsdugliga kärnvapen 

gav detta amerikanerna ett militärt strategiskt övertag mot sina fiender. De amerikanska 
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atombomberna över Japan, i slutet av det Andra Världskriget, hade sannolikt en 

skräckinjagande effekt på både Kina och Sovjetunionen.  

 

5.3 Sovjetunionen 

 

Sovjetunionen hade ett nationellt intresse av en utveckling som kunde leda till att hela Korea 

blev Sovjetvänligt. Det är ett rimligt antagande att Koreas geografiska närhet till Sovjet 

bidrog till detta. Det låg även i Sovjetunionens nationella intresse att konkurrera med USA om 

makten i den bipolära världsordningen. En snabb och framgångsrik nordkoreansk invasion av 

Sydkorea var alltså önskvärt för Sovjetunionen. Något som däremot inte var förenligt med 

Sovjetunionens nationella intressen var ett direkt krig med USA. Ett sådant krig hade 

sannolikt försvagat Sovjetunionen kraftigt. Den sovjetiska ledningen beslöt följaktligen att så 

långt som möjligt försöka dölja Sovjetunionens något begränsade inblandning i Koreakriget.    

 

Den sovjetiske ledarna var först tveksamma till att låta Nordkorea invadera Sydkorea. 

Visserligen hade dessa ett stort intresse av att kontrollera hela den koreanska halvön, men det 

fanns uppenbara risker att Sovjet kunde förlora på en nordkoreansk invasion. Stalin insåg att 

amerikanerna troligtvis skulle reagera på något sätt om deras allierade regim i Sydkorea skulle 

angripas av Sovjetunionens allierade Nordkorea. När Stalin till slut tillät Kim Il Sung att 

invadera Sydkorea var det under förutsättningen att invasionen skulle vara över innan USA 

kunde ingripa. Risken att Sovjetunionen och USA skulle hamna i en direkt konflikt skulle öka 

om USA skulle hinna gå in i kriget på Sydkoreas sida. Detta var något som den sovjetiska 

ledningen ville undvika eftersom Sovjet, precis som USA, såg riskerna med ett krig mot den 

andra supermakten.  

 

Stalin hade, till skillnad mot USA, utrustat sin allierade med vapen som kunde användas till 

en invasion. Om detta var en defensiv åtgärd eller en offensiv sådan är svårt att säga. Den 

sovjetiska ledningen såg hur som helst möjligheten i en snabb invasion av Sydkorea, med ett 

enat Korea under en Sovjet-vänlig regim som resultat. Detta hade inneburit en klar stärkning 

av Sovjetunionens makt i förhållande till Amerikas och detta gav ett incitament till de 

sovjetiska ledarna att tillåta invasionen. 
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Stalins beslut att bryta löftet till Kina om sovjetiskt flygunderstöd till de kinesiska trupperna, 

torde kunna förstås genom tidigare resonemang; att han inte ville ha ett direkt krig mellan 

Sovjet och USA. När denne ångrade sig och satte in två divisioner från det sovjetiska 

flygvapnet var han noga med att dölja den sovjetiska inblandningen. Sovjetunionens 

begränsade inblandning i kriget visar tydligt hur ogärna Stalin ville hamna i ett direkt krig 

med USA. Trots att den sovjetiska ledningen såg den överhängande risken att förlora hela 

Korea var den motvillig till ett större ingripande med sovjetiska trupper. Om sovjetiska 

marktrupper satts in hade den sovjetiska inblandningen sannolikt inte kunnat döljas på samma 

sätt som med det sovjetiska krigsflyget.  Supermakternas trupper hade hamnat i direkta strider 

med varandra, vilket var ett skrämmande scenario för bägge supermakterna.  

 

Det finns också en möjlighet att Stalin såg hur Sovjetunionen kunde gynnas av att Kina och 

USA utkämpade ett krig mot varandra. Kriget skulle tära på både Kinas och USA:s resurser 

med innebörden att Sovjetunionen skulle stärkas rent proportionellt genom detta. Kriget 

skulle inte bara innebära en proportionell stärkning av Sovjets militära styrka gentemot USA:s 

utan även gentemot Kinas. Genom att hålla kriget vid liv skulle den regionala maktbalansen 

skifta ännu mer till Sovjetunionens fördel. En av anledningarna till att det tog lång tid att nå 

fram till ett vapenstillestånd på den koreanska halvön var alltså att Stalin såg hur ett 

långdraget krig mellan USA och Kina gynnade Sovjetunionens intressen. Ideologin, alltså det 

faktum att Kina precis som Sovjetunionen var kommunistiskt, hade alltså ingen större 

betydelse för Sovjetunionens agerande.  

 

5.4 Kina  

 

I och med att Kina gränsade mot Korea hade kineserna ett stort nationellt intresse i att 

utvecklingen där inte ledde till att Korea blev USA-vänligt. En sådan utveckling skulle leda 

till att det uppstod ett eventuellt hot mot Kina i landets omedelbara geografiska närhet. Det är 

ett rimligt antagande att Kina agerade mer utifrån att skydda sitt lands framtida suveränitet än 

att Kina ville konkurrera med USA om makt. Precis som med Sovjetunionen låg det inte i 

Kinas intressen att hamna i krig med USA. Det är dock tydligt att Korea var så pass viktigt för 

kineserna att dessa var beredda att kriga mot USA för att förhindra att hela Korea skulle bli 

USA-vänligt. Förutsatt att kineserna var övertygade om att deras eget land var hotat är det inte 
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svårt att förstå att Kina gick in i kriget eftersom det främsta målet för alla stater är att försvara 

sin överlevnad och suveränitet.  

 

Kina var till skillnad från Sovjetunionen och USA ingen supermakt. Landets styrka var dock 

inte heller obetydlig, landet var ett av de mäktigaste i Östra Asien. Precis som Sovjetunionen 

gav Kina sitt medgivande till de nordkoreanska planerna på en invasion av Sydkorea. 

Kineserna måste ha gjort samma bedömning som de sovjetiska ledarna, nämligen att 

Nordkorea kunde vinna kriget innan USA hann ingripa. Inte heller Kina hade något intresse 

av ett direkt krig med USA, eftersom USA var ett mäktigare land än Kina.  

 

När FN-styrkorna gick in i kriget och pressade tillbaka de tidigare framgångsrika 

nordkoreanska styrkorna till närheten av den kinesiska gränsen bestämde sig Kina att gå in i 

kriget med egna styrkor. Kineserna måste ha haft goda anledningar att göra detta eftersom 

Kina genom detta agerande riskerade att provocera USA att utöka kriget till kinesisk mark. 

 

Att Kina senare godkände vapenstilleståndslinjen vid den 38:e breddgraden borde dels bero 

att kineserna tagit USA:s hot, nämligen att använda kärnvapen i kriget, på allvar. Även om 

Kina helst hade sett att Korea enats under en Kina-vänlig regim kunde kineserna nu acceptera 

utgången av kriget. Något omedelbart hot mot Kina hade inte uppstått eftersom Nordkorea 

överlevt kriget och var den del av Korea som gränsade mot Kina. 

 

6. ANALYS AV DE YTTRE AKTÖRERNAS NATIONELLA INTRESSEN OCH 

AGERANDEN UNDER 1990-TALET FRAM TILL OCH MED 2004.  

 

6.1 Inledning 

 

I och med Sovjetunionens upplösning under det tidigare 1990-talet förändrades 

världsordningen från en bipolär till en unipolär sådan. Maktkampen mellan de två 

supermakterna som starkt hade bidragt till uppdelningen av Korea och Koreakriget var med 

detta över. Det uppdelade Korea är dock fortfarande ett faktum och USA, Kina och Ryssland 

är fortfarande aktiva aktörer med intressen i regionen. I den nya världsordningen synes de 

yttre aktörernas nationella intressen vara något mer komplexa än tidigare. Samtidigt som till 
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exempel Kina arbetat för att bevara den nordkoreanska regimen har landet ett stort nationellt 

intresse i att bedriva handel med Sydkorea. Precis som Kina har Ryssland ett intresse i att 

bedriva handel med Sydkorea, eftersom Ryssland har ett behov av att stärka sin ekonomi. 

Ryssland eftersträvar också att återuppbygga sin status som stormakt på den internationella 

arenan genom att, precis som Kina, ha nära band till både Nordkorea och Sydkorea. USA har, 

som den enda kvarvarande supermakten, ett nationellt intresse i att motarbeta eventuella 

nordkoreanska kärnvapen. Nordkoreanska kärnvapen skulle innebära ett stort hot mot USA:s 

allierade i regionen och möjligtvis även ett direkt hot mot USA.  

 

6.2 USA 

 

Då USA efter Sovjetunionens upplösning stod kvar som den enda supermakten torde landets 

nationella intresse kring Nordkorea ha förändrats. Under det Kalla Kriget låg det i USA:s, 

såväl som i Sovjetunionens, nationella intresse att begränsa den andra supermaktens makt. 

Skälet till USA:s intresse av Korea var alltså främst att hindra Sovjetunionen att växa sig 

starkare. I den nya unipolära världsordningen kan USA:s fortsatta intresse av utvecklingen i 

regionen tolkas som att USA som hegemon strävar efter universell dominans. Detta bidrar till 

att förklara USA:s agerande kring Nordkorea under senare år. Till stor del handlade USA:s 

ageranden under denna period om att förhindra att Nordkorea skaffade kärnvapen.  

 

Även om något krig inte har uppstått i regionen sedan Koreakriget har USA skickat tydliga 

signaler om att USA inte skulle vara främmande för att använda vapenmakt för att uppnå sina 

mål. Till exempel skickade amerikanerna patriotmissiler till Sydkorea då nordkoreanerna 

förflyttade material som kan användas till att producera kärnvapen från 

kärnkraftsanläggningen i Yongbyon.   

 

Nordkorea utgör egentligen inget större hot mot USA:s suveränitet, men något som däremot 

kan bidra till att förklara USA:s ageranden i regionen är landets strävan efter att bibehålla och 

utöka sin makt. Nordkoreanska kärnvapen skulle kunna utgöra ett hot mot USA:s allierade i 

regionen, nämligen Sydkorea och Japan. 
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USA har även utnyttjat sin ekonomiska makt för att uppnå sina mål. Amerikanerna har dels 

lockat med ekonomiska belöningar åt Nordkorea för att få nordkoreanerna att samarbeta, och 

dels bestraffat landet med ekonomiska sanktioner. 

 

Även fast flera förhandlingar ägde rum mellan USA och Nordkorea under denna tidsperiod 

strandade de flesta av dem, bland annat på grund av att USA inte varit villigt att ge någon 

belöning till nordkoreanerna förrän dessa infriat alla sina löften först. Eftersom stater, enligt 

neorealism, strävar mer efter att göra relativa vinster på samarbeten kan detta utgöra en 

förklaring till varför något framgångsrikt samarbete aldrig kommit till stånd. Amerikanerna 

ville alltså undvika att Nordkorea tjänade mer på ett samarbete än USA och detta har gjort det 

svårt att nå fram till några överenskommelser.  

 
6.3 Kina 

 

Under den senare tidsperioden låg det i Kinas nationella intresse att dels bevara en sorts status 

quo gällande Nordkorea och dels ha vänskapliga band med Sydkorea. De tre övergripande 

kinesiska målen gällande internationell politik tydliggörs av den politik som landet på senare 

år fört i regionen. Det första målet, att sträva efter ekonomisk utveckling, syns tydligt i form 

av Kinas ändrade inställning till Sydkorea. Den tidigare fienden till Kina är nu en viktig 

handelspartner för kineserna. Det andra målet, att upprätthålla fred och stabilitet i regionen, 

tydliggörs av Kinas aktiva medlande i de olika kontroverserna som uppstått kring Nordkorea 

på senare år. Kinas generösa bistånd till Nordkorea visar också på Kinas stora intresse i att 

den nordkoreanska regimen inte går under, då detta skulle kunna rubba stabiliteten i regionen. 

Även det tredje målet, att uppnå statusen som en ansvarstagande stormakt, tydliggörs av 

Kinas aktiva medling i de olika kontroverserna kring Nordkorea. 

 

Att Kina alltså fortsätter stötta den nordkoreanska regimen, även fast kineserna har övergett 

sin tidigare något ensidiga pro-nordkoreanska politik, beror alltså på att Kina har mycket att 

förlora på att regimen i Pyongyang går under. Det ligger i Kinas intresse att så långt som 

möjligt motarbeta utvecklingar som kan innebära oroligheter i regionen. Kina har till exempel 

vid flera tillfällen nyttjat sin ekonomiska makt för att locka Nordkorea till förhandlingsbordet 

för att undvika eskalerande konflikter. Försvarspakten mellan Nordkorea och Kina kvarstår, 

men utgör egentligen mest ett kinesiskt påtryckningsmedel över Nordkorea. 
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Vid vissa tillfällen under den senare tidsperioden sammanföll Kinas nationella intressen med 

Nordkoreas. Bland annat under det USA-ledda kriget i Jugoslavien, och då Japan och USA 

påbörjat ett försvarssamarbete, bedömde både kinesiska och nordkoreanska ledare att 

hotbilden mot deras länder ökat. Detta bidrar till att förklara upptiningen i relationen mellan 

Kina och Nordkorea i slutet av 1990-talet.  

 

Kinas ändrade inställning till Sydkorea beror, som tidigare nämnts, på att Kina har ett starkt 

nationellt intresse av handel med Sydkorea då detta gynnar Kinas ekonomiska utveckling. Att 

Sydkorea låg i krig mot Kina under Koreakriget, och de ideologiska skillnaderna mellan 

länderna, har alltså inte hindrat Kina att normalisera sin relation med Sydkorea. 

 

6.4 Ryssland 

 

Under de första åren efter Sovjetunionens upplösning var Rysslands nationella intresse av 

handel med Sydkorea större än av att behålla sin goda relation med Nordkorea. Det Kalla 

Krigets maktkamp med USA var över och Rysslands nationella intressen förändrades i och 

med den nya världsordningen. Att motarbeta USA:s växande makt var inte längre ett lika 

viktigt mål som tidigare, och Nordkorea förlorade en del av sin betydelse för ryssarna. Istället 

växte Rysslands intresse för det ekonomiskt starkare Sydkorea. Under den senare delen av 

1990-talet och under början av 2000-talet blev det dock också ett av Rysslands främsta mål att 

återuppbygga sin status som stormakt.  

 

Att Rysslands nationella intressen förändrats efter Sovjetunionens upplösning visades tydligt.  

Bland annat genom det faktum att Ryssland upprättade diplomatiska förbindelser med 

Sydkorea, samtidigt som landet slutade skicka olika bidrag till Nordkorea. Den ryska 

omtolkningen av försvarspakten mellan Ryssland och Nordkorea visar också att Ryssland 

definitivt inte hade något intresse av att bli inblandat i ett nytt krig.  

 

Rysslands försämrade relation till Nordkorea minskade dock Rysslands inflytande på 

nordkoreanerna. Detta i sin tur bidrog till att minska Rysslands betydelse bland de yttre 

aktörerna kring Nordkorea och den före detta supermakten exkluderades därför från flera 
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förhandlingar under 1990-talet. Under den senare delen av 1990-talet kom det att ligga i 

Rysslands nationella intresse att bättra på sin relation med Nordkorea, främst för att 

återuppbygga sin status som en betydelsefull stormakt.  

 

Den mer aktiva ryska utrikespolitiken som påbörjats under slutet av 1990-talet gav resultat 

och Ryssland inkluderades återigen i de multilaterala förhandlingarna kring Nordkorea. 

Ryssarna lyckades alltså återfå en del av sin status som stormakt, trots att Ryssland inte har 

samma möjlighet som Kina att påverka Nordkorea. 

 

I vissa avseenden finns det likheter mellan Kinas och Rysslands nationella intressen kring 

Nordkorea. Precis som Kina vill Ryssland ha goda relationer med Nordkorea för att på det 

viset kunna påverka nordkoreanerna. Ryssland vill undvika oroligheter i regionen då en 

konflikteskalering även skulle kunna drabba Ryssland negativt. Samtidigt ligger det i 

Rysslands nationella intresse att ha goda relationer med Sydkorea, eftersom det gynnar den 

ryska ekonomin att ha en välfungerande handel med sydkoreanerna.   

 

6.5 Nordkorea 

 

Nordkoreas främsta mål är det samma som för alla stater, nämligen att överleva. 1990-talet 

måste ha varit en omskakande period för regimen i Pyongyang. I och med Sovjetunionens 

upplösning förlorade Nordkorea den allierade som utgjort det största skälet för USA att 

undvika ett nytt krig på Koreahalvön. Till råga på allt ändrade både Kina och Ryssland 

inställning till Sydkorea och började idka handel med det land som Nordkorea formellt sett 

fortfarande låg i krig med. Denna situation torde ha uppfattats som mycket hotfull av 

nordkoreanska ledare och bidragit mycket till landets hot om att utveckla kärnvapen.  

 

Landet har vid flera tillfällen gått med på att deltaga i förhandlingar, men ofta efter att ha 

lovats ekonomiska belöningar av Kina. Inga större framgångar har dock uppnåtts av dessa 

förhandlingar. En stor grad av misstänksamhet mellan Nordkorea och USA bör ha bidragit till 

detta.  
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Vad gäller Nordkoreas utvecklande av kärnvapen kan detta ses på olika sätt. Det är sannolikt 

att landets ledare bedömer att hotbilden mot Nordkorea är väldigt stort då landet håller en 1,1 

miljoner stark armé. Om Nordkoreas ledare förväntar sig att USA kommer attackera landet är 

det inte svårt att förstå landets strävan efter att utveckla kärnvapen, då innehavet av dessa 

troligtvis är det enda som kan avskräcka supermakten USA. Det är också möjligt att 

Nordkorea utvecklar kärnvapen för att kunna förhandla till sig ekonomiska vinster i framtida 

förhandlingar. Nordkoreanska ledare är sannolikt medvetna om de yttre aktörernas intresse i 

att behålla Koreahalvön fritt från kärnvapen. 

 

7. KÄNNETECKNAS DE YTTRA AKTÖRERNAS POLITIK KRING NORDKOREA 

AV KONTINUITET ELLER AV FÖRÄNDRING? 

 

Det är lätt att se flera skillnader i de yttre aktörernas politik kring Nordkorea vid en jämförelse 

mellan de två tidsperioderna. Under den första tidsperioden eskalerade konflikten på 

Koreahalvön till ett krig som inkluderade både USA, Kina och Sovjetunionen. Under den 

unipolära maktbalansen i den senare tidsperioden var de tre länderna något mer 

återhållsamma i sina ageranden. Trots att maktbalansen förändrades i och med Sovjetunionens 

upplösning upphörde dock inte anarkin i det internationella systemet. De yttre aktörernas 

förda politik grundar sig som alltid på deras nationella intressen, nämligen att överleva och 

utöka sin makt.  

 

Att Ryssland i den senare tidsperioden fört en annan politik kring Nordkorea än tidigare kan 

förklaras av att landets möjligheter att uppnå sina mål minskat i och med att landet försvagats. 

Landet hade under den senare tidsperioden inte längre någon möjlighet att konkurrera med 

USA om makt. Ryssland upprättade diplomatiska band med Sydkorea under det tidiga 1990-

talet eftersom ryssarna ville bedriva handel med Sydkorea och återuppbygga sin ekonomi. 

Under senare år har dock Ryssland haft ambitioner att återuppbygga sin status som stormakt 

och på nytt närmat sig Nordkorea för att uppnå detta.  

Även Kina har fört en annan politik kring Nordkorea under senare år. Under Koreakriget låg 

det i Kinas nationella intresse att Korea inte enades under en USA-vänlig regim. Detta 

eftersom ett USA-vänligt Korea var något som eventuellt kunde utgöra ett hot mot Kinas 

suveränitet i framtiden. Under den senare tidsperioden har något sådant hot inte funnits mot 
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Kina. Kina har i och med detta kunnat lägga mer tyngd på ett annat av sina nationella 

intressen, nämligen att stärka sin ekonomiska makt. Detta förklarar Kinas samarbete med 

Sydkorea. Kinas stora ekonomiska stöd till Nordkorea visar dock på kinesernas fortsatta 

intresse av att den nordkoreanska regimen överlever.  

 

USA:s politik kring Nordkorea har även den förändrats men kännetecknas ändå av en sorts 

kontinuitet. Förändringen från en bipolär till unipolär världsordning resulterade i att USA:s 

ursprungliga intresse för Koreahalvön förändrades. Eftersom ett av USA:s främsta intressen i 

den bipolära världsordningen var att begränsa Sovjetunionens växande makt förändrades 

USA:s intresse för utvecklingen kring Nordkorea i och med Sovjetunionen upplösning. I den 

senare tidsperioden behövde inte USA konkurrera på samma sätt med någon stat om makt. 

USA kunde som världens enda supermakt sträva efter universell dominans. En viktig fråga för 

USA var också att Nordkorea inte skaffade kärnvapen, då dessa skulle kunna utgöra ett hot 

mot bland annat USA:s allierade i regionen. 

 

Enligt neorealism upprepas liknande händelseförlopp ständigt i det internationella systemet, 

och teorin bygger mycket på kontinuitet. Jämförelsen mellan de två tidsperioderna visar dock 

att stora förändringar har skett i de yttre aktörernas politik kring Nordkorea. Ryssland kan 

nämnas som ett exempel, då landet i den senare tidsperioden prioriterade sitt nationella 

intresse av ekonomisk utveckling högre än att konkurrera med USA om makt. En viss 

kontinuitet kan dock ändå sägas känneteckna de yttre aktörernas politik kring Nordkorea, då 

det nationella intresset praktiskt taget alltid ligger till grund för den politik de bedriver. De 

yttre aktörerna prioriterade dock sina nationella intressen på olika sätt i de två olika 

tidsperioderna. 

 

8. VILKET SORTS STRATEGISKT SPEL RÅDER I FALLET NORDKOREA? 

 

Det finns förstås flera olika sätt att se på de olika kontroverserna kring Nordkorea. Många av 

händelserna i uppsatsen har handlat om säkerhetspolitiska frågor. Detta leder till ett antagande 

om att situationen kring Nordkorea har mest att göra med säkerhet, snarare än med till 

exempel ekonomi.  
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I den första tidsperioden, under det Kalla Krigets bipolära världsordning, är det rimligt att se 

konflikten mest som ett säkerhetsspel mellan stormakter. Fokus i denna period låg mest på 

supermakternas strävan efter makt i världen. USA hade tidigare i historien inte haft något 

större intresse av Korea. Det som gjorde landet intressant för amerikanerna var USA:s strävan 

efter att motarbeta att Sovjetunionen växte sig mäktigare. Kina gavs incitament att gå in i 

Koreakriget för att försvara sin egen framtida säkerhet. För Sovjetunionen var Korea 

ursprungligen mest intressant för att utöka Sovjetunionens makt gentemot USA:s. Senare kom 

det att ligga i Sovjetunionens intresse att försöka hålla liv i Koreakriget för att försvaga även 

Kina, för att därigenom utöka sin makt även på ett regionalt plan. 

 

Även i den andra tidsperioden är det möjligt att se på situationen som ett säkerhetsspel mellan 

stormakter, trots att det Kalla Kriget upphört. Det är möjligt USA har andra avsikter med sin 

militära närvaro i Sydkorea än att bara beskydda Sydkorea från ett nordkoreanskt angrepp. 

Det enda land som inom en överskådlig framtid skulle kunna utmana USA om makt är Kina. 

USA:s militära närvaro i regionen kan alltså också ses som att USA förbereder sig för en 

maktkamp med Kina. Genom detta perspektiv är det också enkelt att förklara Kinas fortsatta 

stöd till Nordkorea. Vid en eventuell framtida maktkamp mellan USA och Kina är det 

sannolikt att Nordkorea skulle ställa sig på Kinas sida.  

 

Ett antal företeelser under den senare tidsperioden gör det möjligt att också se situationen 

kring Nordkorea som ett ekonomiskt strategiskt spel. Bland annat är det möjligt att se 

Nordkoreas strävan efter att förfoga över kärnvapen som ett medel för nordkoreanerna att 

göra ekonomiska vinster. Nordkoreanska ledare vet att det är en viktig fråga för i synnerhet 

för USA, men även för Kina och Ryssland, att behålla Koreahalvön fritt från kärnvapen. Ett 

nordkoreanskt innehav av kärnvapen skulle alltså utgöra ett sorts trumfkort i förhandlingar 

med dessa yttre aktörer. Nordkorea kan kräva ekonomiskt bistånd, bland annat från USA, för 

att göra sig av med sina kärnvapen. Det finns såklart risker för Nordkorea att skaffa 

kärnvapen eftersom landet kan straffas för detta, exempelvis genom ekonomiska sanktioner. 

Historien visar dock att detta är en risk landet är villigt att ta. Det är också möjligt att USA 

handlar främst utifrån ekonomiska intressen, eftersom handeln med Ostasien är viktig för 

USA:s ekonomi. Den utrikespolitik som USA fört mot Nordkorea på senare år skulle i så fall 

syfta mest till att beskydda USA:s ekonomiska intressen i regionen. Kinas ändrade inställning 

till Sydkorea kan med enkelhet förklaras genom att se på situationen som ett ekonomiskt 
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strategiskt spel. Kinas ekonomi gynnas av handel med Sydkorea. En av förklaringarna till 

Kinas stora ekonomiska bistånd till Nordkorea är att kineserna vill förhindra stora 

flyktigströmmar från Nordkorea in i Kina, något som skulle kunna skada Kinas ekonomi. 

Rysslands omprövade politik kan även den tolkas med detta synsätt. Under den senare 

tidsperioden var landets nationella intresse av att integreras på den ekonomiska 

världsmarknaden större än intresset att konkurrera med USA om makt. Därför ökade 

Rysslands intresse för Sydkorea under 1990-talet, samtidigt som det ryska intresset för 

Nordkorea minskade. 

 

I den senare tidsperioden är det också möjligt att se situationen kring Nordkorea som ett 

asymmetriskt säkerhetsspel mellan USA och Nordkorea. Genom detta sätt att se på 

situationen är Nordkoreas strävan efter att bli en kärnvapenmakt helt naturlig. Eftersom landet 

står inför en långt mycket starkare fiende är kärnvapen nödvändiga, inte minst för att 

avskräcka USA från att genomföra ett förebyggande anfall mot Nordkorea. Historien har 

tydligt visat, genom USA:s invasion av Irak, att USA inte är främmande för att genomföra 

förebyggande anfall. Att Nordkorea skulle skrota sina eventuella kärnvapen vore, under 

förutsättningen att det råder ett asymmetriskt säkerhetsspel mellan USA och Nordkorea, inte  

rationellt. Det är också naturligt för USA, som världens enda supermakt, att sträva efter 

universell dominans och Nordkorea utgör ett av hindren för USA att uppnå sina mål. Frågan 

är om det inte hade varit rationellt för USA, ur ett neorealistiskt perspektiv, att ha drivit en 

hårdare politik mot Nordkorea direkt efter Sovjetunionens upplösning. Den enda nationen 

som kunde matcha USA:s militära styrka var med detta inte längre något större hot. I och med 

USA:s relativt återhållsamma politik mot Nordkorea efter det Kalla Kriget har 

nordkoreanerna fått tid att arbeta med att utveckla kärnvapen. 

 

9. SLUTSATS  

 

Mina frågeställningar i uppsatsen var följande: 

 

Vad är de yttre aktörernas nationella intressen när det gäller Nordkorea och hur kan deras 

ageranden tolkas?  

Kännetecknas de yttre aktörernas politik kring Nordkorea av kontinuitet eller av förändring?  
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Vilket sorts strategiskt spel råder i fallet Nordkorea? 

 

En kortare beskrivning av det jag kommit fram till är att USA, under Koreakriget, hade ett 

nationellt intresse av att motarbeta att Sovjetunionen växte sig starkare. Enligt neorealism 

ligger det i en supermakts natur att, i en bipolär världsordning, ständigt motarbeta att den 

andra supermaktens makt växer. Möjligheten för Sovjetunionen att stärka sin makt, genom att 

Korea enades under en Sovjet-vänlig regim, orsakade Sovjetunionens stora intresse för 

Koreahalvön. Koreas geografiska läge bidrog förstås också till Sovjetunionens intresse för 

landet. Kina hade som grannland till Korea också ett nationellt intresse i utvecklingen i 

regionen. När Koreakriget vände till FN-styrkornas fördel beslöt Kina att gå in i kriget på 

Nordkoreas sida, trots att detta var en provokation mot supermakten USA. Det är sannolikt att 

Kina bedömt det som hotfullt att Korea enades under USA-vänlig regim. Detta eftersom det 

hade inneburit att det skapats ett eventuellt framtida hot mot Kinas suveränitet i landets 

omedelbara geografiska närhet.  

 

Under den senare tidsperioden, från 1990-talet till 2004, var maktbalansen i det internationella 

systemet unipolärt. I och med detta bottnade inte längre USA:s intresse för Korea främst 

i ett intresse att hindra Sovjetunionen att växa sig starkare. Under denna tidsperiod bottnade 

USA:s politik gentemot Nordkorea främst i ett intresse att förhindra att Nordkorea blev  

en kärnvapenmakt. Nordkoreanska kärnvapen skulle kunna hota USA:s allierade i regionen, 

bland annat Sydkorea och Japan, och eventuellt också utgöra ett direkt hot mot USA. Kinas 

nationella intresse av ekonomisk utveckling resulterade i landets förändrade inställning till 

Sydkorea. Politiken som Kina förde mot Nordkorea under den senare tidsperioden syftade till 

att förhindra att den status quo som rådde kring landet rubbades. Det låg i Kinas nationella 

intresse att förhindra konflikteskaleringar kring Nordkorea och att den nordkoreanska regimen 

inte gick under, eftersom sådana utvecklingar skulle kunna skada Kina.  

Ryssland var försvagat efter Sovjetunionens upplösning och hade ett behov av ekonomisk 

utveckling. Det låg i Rysslands nationella intresse i att bedriva handel med Sydkorea och detta 

förklarar Rysslands ändrade inställning till Sydkorea och minskade intresse av Nordkorea. 

Det kom senare att ligga i Rysslands nationella intresse att återuppbygga sin status som 

inflytelserik stormakt på den internationella arenan. På grund av detta strävade Ryssland 

senare efter att reparera sin relation med Nordkorea. Genom att ha inflytande på Nordkorea 

skulle Ryssland återfå en del av sin förlorade betydelse.  
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Rysslands, Kinas och USA:s politik kring Nordkorea kännetecknas både av kontinuitet och 

förändring. Vid jämförelsen mellan de två tidsperioderna urskiljs flera stora förändringar av 

de yttre aktörernas politik kring Nordkorea. En viss kontinuitet kännetecknar dock den politik 

de yttre aktörerna för mot Nordkorea då politiken ständigt bestäms av det nationella intresset.  

Bland annat maktbalansens förändrade struktur i den senare tidsperioden ledde till att de yttre 

aktörerna prioriterade sina nationella intressen på andra sätt än under den första tidsperioden.   

 

Det finns flera sorters strategiska spel som kan sägas råda i fallet Nordkorea. Det går dels att 

se på situationen som ett säkerhetsspel mellan stormakter. Detta synsätt stämmer väl in på den 

första tidsperioden då USA och Sovjetunionen konkurrerade på makt på den internationella 

arenan. Det är även möjligt att det är ett ekonomiskt strategiskt spel som råder i fallet 

Nordkorea. Nordkoreas strävan efter att utveckla kärnvapen skulle kunna vara en strategi för 

landet att göra ekonomiska vinster i förhandlingar med yttre aktörer som har ett intresse i att 

behålla Koreahalvön fritt från kärnvapen. Det går också att se på situationen kring Nordkorea 

som ett asymmetriskt säkerhetsspel mellan USA och Nordkorea. Ur detta perspektiv är 

Nordkoreas strävan efter att bli en kärnvapenmakt väldigt rationell, då landet står inför en 

långt starkare fiende. USA strävar, som världens enda supermakt, efter universell dominans 

och Nordkorea utgör ett av hindren för USA att uppnå sina mål.  
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