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ABSTRACT  
  
The purpose of this essay is to explain China’s growing economic presence in Africa through 

a case study regarding the relationship with Kenya, as well as to highlight the specific 

features of this presence. In order to achieve this goal, two theoretical perspectives will be 

applied to examine the data. These two perspectives are the “world-systems theory” 

developed by Immanuel Wallerstein, and the theory of “Imperialism” as defined by Johan 

Galtung.   

  

Through a textual analysis of the sources used, the essay has found that Chinese outward 

FDI finances projects in Africa that are commercially viable and mutually beneficial in 

economic terms. Research has also shown that Chinese outward FDI also attracts an 

alignment in voting patterns of African countries towards the Chinese in the UN General 

Assembly. Neither of these phenomena are consistent with the common misconception that 

China acts with imperialistic ambitions. Culturally, an influx of Chinese workers in Kenya 

have resulted in a heated debate concerning racial discord, as well as a change to working 

conditions within the affected African countries, defined as ‘’The Shanghai effect’’. According 

to the world-systems theory, the core state - in this case China, has an unequal relationship 

with Kenya, the peripheral state.  

  

Our data suggests that China’s growing economic presence in Africa is not fueled by 

imperialistic ambitions. Therefore, we conclude that China utilises their position of being a 

core state with a long-term perspective - seeking and utilising mutual benefits where they 

can be found.  

  

Keywords: China, Kenya, Imperialism, “world-systems theory”  
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1.0 Inledning  

1.1 Problemformulering  

Kina är sett till befolkningen världens största land. Det politiska styret inom landet är 

konsoliderat till ett politiskt parti som besitter makten att styra Kinas politiska, ekonomiska 

och kulturella utveckling både på kort och lång sikt. Kina använder sig återkommande av 

5årsplaner för att projicera sina förväntningar på landets sociala, ekonomiska och politiska 

utveckling. Tidigare har dessa planer använts bland annat för att effektivisera de kinesiska 

tunga industrierna och jordbruket, där man har satt produktionskvoter som ska mötas. Trots 

att tvånget på att följa dessa planer har lättats upp sedan de första planerna används de 

fortfarande för att staka ut en riktning.1   

  

Efter decennier av kraftig ekonomisk utveckling, vilket beskrivs som den största oavbrutna 

ekonomiska expansionen i historien, har Kinas ekonomiska tillväxt svalnat av på senare tid. 

Kina är idag världens största ekonomi2, tillverkare och handlare. Samtidigt som Kinas 

kapacitet att tillverka och handla i varor består, håller den inhemska efterfrågan på att 

sjunka, framför allt inom infrastruktur.3 Om Kina ska kunna bibehålla produktionskapacitet i 

sina industrier krävs det att dessa börjar utnyttjas på andra platser, där efterfrågan på 

infrastruktur är större. Afrika har identifierats som en tillväxtmarknad, och Xi Jinping4 har 

citerats säga att “Kina syftar till att utveckla infrastruktur, förbättra jordbruket och minska 

fattigdomen på kontinenten”.5 Kinas närvaro har ökat markant de senaste två decennierna 

och Kina är idag Afrikas största och främsta handelspartner.6    

  

Den kinesiska biståndspolitiken har sedan 60-talet blickat åt Afrikas håll, för att hålla jämna 

steg med USA och Sovjetunionen i diplomatiskt stöd från afrikanska länder under kalla 

kriget. OECD definierar bistånd som förmånlig finansiering givet till utvecklingsländer i syfte 

att öka landets välfärd och ekonomiska utveckling. Eftersom Kina inte deltar i OECD 

använder de andra tillämpningar av bistånd, och enligt OECDs definition skulle merparten av 

kinesisk finansiering inte kvalificeras som stöd, utan snarare som utvecklingsfinansiering.7   

  

Kinesisk utvecklingsfinansiering har anklagats framför allt av USA för att vara uppgjord av 

lån med rovgiriga villkor och obefintlig transparens.8 På ett statsbesök i Etiopien har Hillary 

Clinton kallat Kinas ökade närvaro i Afrika för kolonialism.8 Men kritiken verkar främst 

härstamma från västerländska länder som känner sig oroade över ett minskat framtida 

inflytande på den globala scenen.  

  

Kinas avsikt med bistånd till afrikanska länder är, enligt kinesiska myndigheter, osjälviskt - 

att hjälpa de afrikanska länderna för att det är nödvändigt för deras utveckling. Samtidigt är 

                                 
1 The Economist (2015)  
2 Räknat i köpkraftsparitet (PPP) enligt IMF 2018  
3 Morrison, W. (2018)  
4 Kinas president 2019  
5 McDonald, D. (2017)   
6 Sun I. Y, Jayaram K, Kassiri O (2017)   
7 Sun, Y. (2014) 8 
Quinn, A. (2011)   
8 Wadhams, Nick (2018)  
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Kinas policy rörande bistånd att “noggrant blanda och kombinera utländskt bistånd, 

direktinvesteringar, tjänstekontrakt, samarbete med arbetskraft, utrikeshandel och export”. 

Syftet med alla beslut som tas rörande sin närvaro i Afrika kan därför betraktas vara 

ömsesidigt nyttiga.9 Kinas egentliga baktanke med sin närvaro Afrika är därför något annat 

än altruism. Frågan som denna uppsats skall utreda är vad denna baktanke är.  

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt ifrån fallet Kenya diskutera Kinas 

ekonomiska närvaro i Afrika samt framhäva de specifika särdragen som en sådan närvaro 

innehåller. Uppsatsen kommer att utgå från relationen med Kenya som referenspunkt, med 

kompletterande fall från andra länder för att kunna dra nyanserade slutsatser.  

  

● Vilka motiv kan finnas bakom den växande kinesiska närvaron i Afrika?   

● Vilka specifika kännetecken kan man skönja i de kenyanska-kinesiska politiska och 

ekonomiska relationerna?  

● Vilka förklaringar kan världssystemteorin och imperialism-teorin erbjuda i detta 

sammanhang?  

1.3 Avgränsningar  

Temat i denna uppsats är Kinas ekonomiska närvaro i Afrika. Denna närvaro är inte 

begränsat till ett specifikt land i Afrika men det går att se stora likheter mellan olika fall. Med 

det i åtanke kommer detta arbete främst utgå från Kenya, med ett fåtal väl utvalda andra fall 

som kontextuell komplettering.   

  

De teorier vi beslutat att tillämpa på materialet i denna studie är imperialism av Johan 

Galtung och världssystemteori av Immanuel Wallerstein. Med tanke på att perspektivet som 

ska utforskas är relationen mellan en starkare (centrum) och en svagare (periferi) stat, 

kommer inga andra teorier relevanta inom internationella relationer att utnyttjas.   

  

En ytterligare avgränsning är tidsspannet som uppsatsen ska belysa. Kinas närvaro i Afrika 

har märkbart stegrats i länderna vi valt ut de senaste tio åren. Detta är en direkt följd av en 

kinesisk plan på att bland annat skapa nya handelsmöjligheter. Anledningen bakom specifikt 

dessa val ligger just i Kinas markant ökade investeringar inom dessa länder de senaste tio 

åren.   

1.4 Begreppsschema  

Foreign Direct Investment (FDI): “Utländska direktinvesteringar (FDI) är den kategori av 

internationella investeringar som avser målet för ett företag med hemvist i en ekonomi att 

uppnå varaktigt intresse i ett företag vars hemvist är i en annan ekonomi.”10  

  

Official Development Assistance (ODA): “Flöden av officiell finansiering som förvaltas 

med främjande av utvecklingsländernas ekonomiska utveckling och välfärd som huvudmål 

                                 
9 Sun, Y. (2014)  
10 OECD (2001)   
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och som är förmånliga med ett bidragsbelopp på minst 25 procent (med en fast rabatt på 10 

procent).”11  

  

Genomförbarhetsstudie: En rapport som analyserar huruvida ett projekt är lönsamt att 

genomföra. En sådan rapport identifierar först vilka olika alternativ som finns rörande 

projektet. Därefter så analyseras vilket alternativ som är mest lämpligt rörande ekonomi, 

hållbarhet och dylikt. Det mest lämpliga alternativ betraktas sedan närmare, genom att 

kalkylera risker och kostnader. Därefter tas ett beslut om projektet ska genomföras.  

1.5 Tidigare forskning:  

I vårt sökande rörande tidigare forskning som berör Kinas närvaro i Afrika var vårt mål att 

hitta studier som belyser den ekonomiska-, politiska- och kulturella påverkan som Kina har 

haft på länderna de har satsat på. I detta kapitel kommer vi använda oss av tre studier, där 

var och en rör ett av dessa tre perspektiv. “The Shanghai Effect: Do Exports to China Affect 

Labor Practices in Africa?” berör den kulturella påverkan Kina har, “Chinese 

CommerciallyOriented Financial Flows and UN Voting Realignment” belyser den politiska 

påverkan som tillkommer i takt med Kinas investeringar och bistånd samt “Dance of the lions 

and dragons” från McKinsey lägger fokus på den ekonomiska aspekten kring 

investeringarna.  

1.5.1 The Shanghai Effect: Do Exports to China Affect Labor Practices in Africa?  

Denna studie granskar den påverkan handelsavtal har på regleringen av arbetsmarknaden i 

det exporterande landet. Fokusen i studien ligger på Kinas påverkan på arbetsvillkoren inom 

de afrikanska länder vars export till stor del går till Kina, och klassificerar detta fenomen 

under begreppet “The Shanghai Effect”.12 Studien vill se ifall ”The Shanghai Effect” har en 

påverkan på de afrikanska länderna då Kina är Afrikas största handelspartner idag.13 

Studien grundar sig på de teorier hos globaliseringspessimister, som argumenterar att i en 

globaliserad värld så strävar utvecklingsländer efter att bli så attraktiva för investerare, 

företag och I-länder som möjligt genom att hålla arbetsvillkor och löner så låga som möjligt.14 

Globalisering-optimisterna för argumentet att effekten är istället den motsatta, dvs. att 

ekonomisk tillväxt bidrar till skapandet av institutioner som förespråkar och kräver bättre 

arbetsvillkor. Företag med hemvist i länder med goda arbetsvillkor är bidragande till bättre 

arbetsvillkor inom exportländerna (periferi) som har bristande arbetsvillkor. Periferi-staten 

kan tvingas förbättra sina arbetsvillkor inom landet för att spegla länderna de exporterar till 

som har bättre arbetsvillkor. Detta fenomen sker eftersom de riskerar utfrysning och 

sanktioner från den internationella marknaden ifall kraven på bättre arbetsvillkor inte uppfylls 

– detta kallas “The California Effect” och är motsatsen till “The Shanghai Effect”.16 Modellen 

att involvera sig själv i periferi-statens interna politik är mer framträdande inom de 

västerländska länderna då Kina följer en historisk utrikespolicy som grundar sig i motsatsen 

- att inte lägga sig i den interna politiken i andra länder. Det finns därav inget incitament för 

                                 
11 IMF (2003)  
12 Adolph m.fl. (2017) s.1   
13 Ibid s. 2  
14 Ibid 16  Ibid s. 3  
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de afrikanska staterna att genomföra regleringarna med målet för bättre arbetsvillkor, detta 

är vad som författarna benämner som “The Shanghai Effect”.15   

Vi finner resultaten från denna studie väldigt intressanta för vårt arbete. Den kommer fram till 

att eftersom Kina inte interfererar i sina handelspartners interna politik så beror det hela på 

periferi-statens egna arbetsvillkor och hur de är jämte Kinas arbetsvillkor. Exempelvis, ifall 

ett land skiftar sin export från ett land med samma arbetsvillkor som Kina så sker det ingen 

större skillnad i periferi-statens egna arbetsvillkor – dvs. tillståndet mellan Kina och den 

tidigare handelspartnern är neutralt. Ifall den tidigare handelspartnern hade bättre 

arbetsvillkor än Kina så resulterar det i en negativ utveckling av arbetsvillkoren i 

periferistaten. Därmed gäller det motsatta, arbetsvillkoren inom periferi-staten förbättras ifall 

Kinas arbetsvillkor är bättre än den tidigare handelspartnern.16  

1.5.2 Dance of the lions and dragons  

  

McKinseys studie fångade vårt intresse oss eftersom den går in på djupet på de ekonomiska 

förutsättningarna och incitament som ligger till grund till Kinas agerande inom de afrikanska 

länderna. Studien belyser ett problem som även vi stött på under vårt sökande efter data till 

denna uppsats, dvs. att det råder en brist på data och insyn i aktuella relationen mellan Kina 

och Afrika.17 Studiens strävan är att bidra med en faktabaserad illustration av de 

ekonomiska investeringarna som Kina gjort i Afrika. Detta uppnås genom att analysera över 

1073 olika kinesiska firmor och fabriker över åtta olika afrikanska länder samt intervjua 100 

olika ledare inom afrikansk stats- och företagsverksamhet.18 En stark motivation till studien 

är att komma till bukt med de rykten och rädslor som har uppstått i takt med att Kina blivit 

Afrikas största handelspartner, en rädsla som likaså uppstått på grund av bristen på data.19   

  

I sin slutsats så skriver forskarna att de ser samarbetet mellan Kina och Afrika som ett gott 

och positivt samarbete mellan parterna. De afrikanska länderna kommer uppleva ett 

uppsving inom ländernas ekonomier, infrastruktur och genomgå en kinesisk teknologisk 

revolution. Allt är dock inte guld och gröna skogar, risken finns att vissa afrikanska länder 

inte kommer kunna betala av de lån Kina givit dem. Något som kan tvinga Kina att ta till 

drastiska metoder för att få betalning. Många inhemska afrikanska företag riskerar också att 

stupa, mycket på grund av att de inte besitter samma effektivitet i produktionen av sina 

varor. Studien anser att dessa afrikanska företag, för att förhindra detta från att ske, behöver 

söka strategiska partnerskap med kinesiska företag som letar efter en väg in på lokala 

marknaden.20   

1.5.3 Chinese Commercially-Oriented Financial Flows and UN Voting Realignment  

Denna studie har undersökt det direkta förhållandet mellan Kinas utåtgående utländska 

direktinvesteringar, och mottagarländernas röstningsmönster i FNs generalförsamling i 

                                 
15 Ibid  
16 Ibid s. 11-12  
17 Yuan Sun m.fl. (2017) s. 9  
18 Ibid s. 19  
19 Ibid s. 17  
20 Ibid s. 74  
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relation till Kinas röstningsmönster.21 De slutsatser som dras är att det finns ett robust 

samband mellan flödet av kinesisk kommersiell finansiering och det politiska inflytande som 

Kinas ledare kan förvänta sig att dessa pengar medför. Utöver den slutsatsen så pekar 

variabler i blandad utsträckning på att styrelseskick inom mottagarland kan förstärka eller  

försvaga hur mycket inflytande Kina får för sina pengar.22     

                                 
21 Raess m.fl. (2017) s. 1  
22 Ibid. s. 24  
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2.0 Metod  

Metoden vi ska använda oss av för denna studie kommer vara en kvalitativ textanalys. Vår 

motivation bakom valet av en kvalitativ textanalys är att vi analyserar få fallstudier och 

istället tittar på utfallet av Kinas investeringar och biståndspolitik i Afrika. Studien är inte av 

kvantitativ karaktär eftersom vi inte utnyttjar oss av ett stort antal analysenheter. Vi använder 

oss även av en informationsintervju med Lennart Wohlgemuth, tidigare har varit chef för 

Nordiska Afrikainstitutet, för att dels få insyn i hur biståndspolitik är strukturerat och för att 

vidga våra vyer om vilken litteratur som är relevant att utnyttja i vår kvalitativa analys.  

2.1 Kvalitativ textanalys  

En kvalitativ textanalys används för att ta fram det viktigaste innehållet genom att noggrant 

läsa och tolka textens alla delar, helheten och det sammanhang texten har uppkommit i. En 

viktig anledning till att utnyttja en kvalitativ textanalys är för att andemeningen i en text inte 

framgår om man enbart granskar textens beståndsdelar. Alla delar av en text är inte av 

jämlikt stor vikt och därför måste man kunna sålla vad som är viktigt.23  

  

Det finns två huvudsakliga kategorier av kvalitativ textanalys att genomföra. Man 

systematiserar undersökningar när man vill försöka att beskriva olika företeelser, eller så 

granskar man studier kritiskt i syfte att ta ställning och förklara. Detta arbete ska försöka 

förklara diverse frågor relaterade till kinesisk inblandning i Afrika, varför vi har valt att 

använda oss av en idékritisk analys.24   

  

En idékritisk analys lyfter fram samhälleliga konflikter som en text är en reflektion av. Mycket 

information som förmedlas i västerländsk media är skapat ur ett perspektiv där Kina utgör en 

geo-politisk och ekonomisk rival. Risken finns att allmänheten får en bild uppmålad av Kina 

som en aktör som utnyttjar afrikanska länder. Detta fenomen ska arbetet behandla och 

kritiskt granska utifrån välgrundade källor som balanserar varandra. Den idékritiska analysen 

av relationen mellan Kina och Kenya ska utgå från ett orsaks-perspektiv, där vi blickar bakåt 

för att förklara de faktorer som ligger bakom idén.25  

  

Vid användande av kvalitativ textanalys utgör forskningsfrågorna viktiga byggstenar i hur 

man ska tolka en text. Dessa frågor ska inte vara ledande, men samtidigt så ska svaret på 

de frågor man ställer utgöra lösningen på ens forskningsproblem. Vad berör detta arbete 

kommer teoretiska perspektiv tillämpas på frågeställningen för att komma så nära kärnan av 

vad som ska undersökas som möjligt.26  

  

Det förhållningssätt som kommer tillämpas i forskningsstadiet av detta arbete är öppet, där 

inga potentiella slutsatser kommer vara dragna på förhand. Istället kommer en generell 

avgränsning av Kinas påverkan i Kenya att dras, där analysen kommer kretsa kring huruvida 

Kenya m.fl. blir exploaterade eller ej.   

  

                                 
23 Esaiasson m. fl. (2015) s. 210  
24 Ibid s. 212  
25 Vedung, E (2018) s. 226  
26 Esaiasson m. fl. (2015) ss. 215-216  
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En risk som uppstår vid användande av ett öppet förhållningssätt är att den röda tråden i 

arbetet suddas ut, och sidospår tas upp som inte är relevanta för den huvudsakliga 

frågeställningen. En ytterligare risk som kan uppstå är att hela arbetet blir för enkelspårigt, 

om inga samband som motsäger det mest sannolika förhållandet tas upp.27 Med det i åtanke 

kommer en personlig reflektion göras i slutet av arbetet över potentiella alternativa utfall.  

2.2 Fallstudie  

Detta arbete kommer även att utnyttja en fallstudie-design. Det är en lämplig metod att 

använda om fenomenet som ska undersökas förekommer i ett begränsat antal länder. Med 

tanke på att Kina är involverat i varierande grad i ett flertal länder i Afrika med liknande 

förutsättningar, är det nyttigt att kunna utgå från ett specifikt fall och därefter avgöra hur 

applicerbart resultatet är på andra fall, bland annat genom Kinas grad av inblandning. 

Genom att utnyttja denna design är förhoppningen likaså att oförutsedda förklaringsfaktorer 

kan dyka upp under arbetets gång. Detta rimmar väl med den kvalitativa textanalysens 

öppna tillvägagångssätt.28  

  

Vårt beslutat att fokusera på Kenya som vår prioriterade Case-study var ett förslag som vår 

handledare Khalid Khayati föreslog. Vi var dock inte fullt övertygade, utan var benägna att 

försäkra oss om att Kenya var en god utgångspunkt - med tillräckligt med data och 

information för att få en nyanserad bild angående Kinas relation till Afrika. Vårt krav på 

Kenya uppfylldes efter att vår forskning tog oss till “The Standard Gauge Railway (SGR)” - 

ett flaggskeppsprojekt under Kinas “Belt and Road initiative” och Kenyas största 

infrastrukturprojekt sedan landets självständighet.29  

  

Med tanke på att det finns ett begränsat antal länder i Afrika som Kina kan vara ekonomiskt 

involverade i utesluter det användandet av en statistiskt slumpmässig urvalsprocess rörande 

vilka fall som ska jämföras. Istället är det strategiskt att välja fall där oberoende variabler är 

så likartade som möjligt. Om man utgår från att detta är fallet kommer de beroende 

variablerna gå att jämföra på bäst sätt.30 En begränsning med en jämförande design är att 

det är svårt att dra säkra slutsatser. Däremot är det ett nyttigt angreppssätt för att bidra till att 

belysa kontext.   

2.3 Empiriskt material  

I denna uppsats har vi valt att använda oss av studier, elektroniska källor och artiklar samt 

böcker som berör ämnet om Kinas relation med de afrikanska länderna. Under vår 

genomgång av dessa källor har vi konstant strävat efter att uppfylla kravet på god reliabilitet. 

Genom att jämföra samtliga källor som berör samma ämne med varandra och kontrollera i 

vilka fall de differerar från varandra har vi kunnat se en helhetsbild av hur Kinas relationer till 

afrikanska länder bör tolkas. Vår utgångspunkt i den data vi samlat in har varit studierna, 

böckerna inom ämnet, de elektroniska källorna och nyhetsartiklar som har använts främst i 

syftet att komplettera studierna.  

                                 
27 Ibid s. 218  
28 Ibid s. 101  
29 Van Mead, N. (2018)   
30 Esaiasson m. fl. (2015) s. 102  
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Ett dilemma vi insett under arbetets gång, något som även många av våra källor påpekat  

och som har varit grunden till många av de rykten samt spekulationer som berör Kinas 

relation till de afrikanska länderna, är att det råder en brist på data relaterat till 

studieområdet. Med det sagt har vi försökt att presentera en så nyanserad bild som möjligt 

till dig som läsare.  

2.3.1 Intervju  

En informationsintervju kommer att genomföras med experten Lennart Wohlgemuth för att 

komplettera den kvalitativa textanalysen. Lennart Wohlgemuth är en av Sveriges ledande 

forskare inom bistånd, tidigare direktör för Nordiska Afrikainstitutet mellan 1993-2005 och 

gästföreläsare på Göterborgs Universitet i Afrikakunskap.31 Vi träffade Lennart efter att han 

framförde en föreläsning om svenskt bistånd och dess problematik och ansåg att han skulle 

vara en utmärkt person att intervjua - med tanke på hans tidigare befattningar, erfarenhet 

och expertis inom biståndsfrågor rörande Afrika.  

Eftersom ett öppet förhållningssätt kommer att tillämpas så tjänar en samtalsintervju syftet 

att finna nya relevanta spår. En samtalsintervju ger goda möjligheter till interaktion med 

intervjupersonen. Eftersom detta tillvägagångssätt ger goda möjligheter att få oväntade svar 

och dessutom kunna följa upp för att förtydliga information, så passar det väl in i syftet till 

denna uppsats.32 Med tanke på att en samtalsintervju passar väl ihop med våra 

problemformuleringar, som ämnar att synliggöra ett fenomen, så är vi väl försäkrade om att 

en intervju med Lennart Wohlgemuth är mycket givande.  

2.4 Källkritik   

Inom ramen för vetenskapliga studier är begreppen validitet och reliabilitet väldigt viktiga. En 

studie med bristande validitet och reliabilitet anses ej trovärdig. Detta arbete har som delmål 

att uppfylla kraven för dessa två begrepp, men först krävs en definition av vad dessa termer 

innebär.  

  

För att uppnå kriteriet om god validitet inom en vetenskaplig studie finns det tre områden 

som skall vara uppfyllda. Först och främst ska det råda en samstämmighet mellan 

operationell indikator och teorierna i bruk. Den andra definitionen är att det inte existerar 

några systematiska fel och den tredje definitionen är att man mäter det man påstår sig mäta. 

Att en studie har en frånvaro av systematiska fel och innehar en samstämmighet mellan 

operationell indikator samt teori summeras under rubriken begreppsvaliditet medan den 

tredje definitionen, att den metod som väljs ut mäter det som eftersträvas, betecknas som 

resultatvaliditet. En studie med god begreppsvaliditet och hög reliabilitet uppnår hög 

resultatvaliditet.33  

  

Reliabilitet fokuserar på de resultat som studien uppnått och ifall dessa resultat kan 

produceras i upprepade fall inom samma eller andra studier, oberoende av vem som utför 

                                 
31 Göteborgs Universitet. (2014). Lennart Wohlgemuth  
32 Esaiasson m. fl. (2015) s. 252  
33 Ibid s. 55  
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studien. En studie med hög reliabilitet är en studie vars resultat stärks när andra studier 

uppnått samma resultat genom användningen av samma mätinstrument.34   

  

Vi är anser att vår uppsats uppnår en hög reliabilitet och validitet. Vi baserar denna 

uppfattning på det faktum att vi triangulerat och dubbelkontrollerat den data vi tagit del av 

kring Kinas relation till Kenya och den afrikanska kontinenten. Exempelvis, ifall källa A 

beskriver ett fenomen så söker vi alternativa källor (studier, artiklar och böcker) som 

beskriver samma fenomen, för att på så sätt uppnå en hög reliabilitet.    

  
Vi har använt oss utav ett flertal olika sorters källor. Framför allt så har arbetet vägletts av 

dels böcker som vi har lånat på bibliotek och dels av studier som är vetenskapligt 

granskade. De vetenskapliga studier vi har använt oss av måste anses hålla högsta nivå av 

oberoende då de är granskade innan publikation. Eftersom att de är granskade så bör data i 

källorna ha bekräftats. Med tanke på att studierna har forskat kring ett ämne som idag är 

högst aktuellt så uppnås kriteriet om samtidighet. De böcker vi har använt oss av har skrivits 

av författare med flera publicerade böcker i ämnet, det leder oss till att tro att böckerna inte 

är tendentiösa. Vad gäller alla nyhetsartiklar som arbetet har använt sig av så har vi försökt i 

så lång utsträckning som möjligt använda oss enbart av information som bekräftas av flera 

olika källor. På det sättet undviker man problem med beroende och tendens.  

  

  

  

     

                                 
34 Ibid s. 63  
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3.0 Teoretiska perspektiv  
För att uppnå uppsatsens syfte kommer två förbundna klassiska teorier, världssystemteorin 

och imperialism-teorin appliceras på Kinas närvaro i Kenya. Vår förhoppning är att dessa 

teoretiska ramverk ska förse oss med de verktyg som är nödvändiga för att kunna förstå 

relationen mellan Kina och de afrikanska länderna på ett ekonomiskt-, politisk- och kulturellt 

plan. Vid undersökandet av detta fenomen så kommer biståndspolitik betraktas, såväl som 

utrikeshandel och andra diplomatiska förbindelser.  

3.1 Världssystemteorin  

Världssystemteorin är en teori som framkom under 1970-talet som en protest mot de 

etablerade perspektiven som brukades för att förklara samhällets sociala verklighet.35 Teorin 

menar att dominerande världssystem och vår sociala verklighet är i konstant förändring. 

Därav bör de teorier och förklaringsmodeller som används för att förklara den rådande 

sociala verkligheten i samhället ses utifrån ett tids-kontextuellt perspektiv samt bytas ut eller 

avfärdas när de är föråldrade.36  

  

Världssystemteorin definierar det moderna världssystemet som en kapitalistisk 

världsekonomi. För att förstå vad som karakteriserar världssystemet så måste det först 

göras en urskiljning mellan begreppen kapitalism och världsekonomi samt deras innebörd. 

Världsekonomi syftar på en stor geografisk zon som innefattar en arbetsfördelning länder 

emellan, där det pågår ett betydande internt utbyte av nödvändiga varor samt ett flöde av 

kapital och arbetskraft. En viktig och signifikant komponent av världsekonomin är att den inte 

är bunden till en enhetlig politisk struktur. Istället finns en stor mängd olika politiska enheter 

som innefattas av detta system, som är löst sammansatta genom systemet i sig. Det som 

förenar och utmärker den struktur som detta världssystem har är arbetsfördelningen som 

existerar inom zonen.37  

  

Kapitalism beskrivs som ett system vilket prioriterar den oändliga ackumulationen av kapital. 

De aktörer som underordnar sig det kapitalistiska systemet belönas medan de som inte gör 

det straffas och utesluts från samarbetet i varierande grad. Ett kapitalistiskt system och en 

världsekonomi går hand i hand då ett kapitalistiskt system av ändlöst förvärvande av kapital 

frodas i en världsekonomi. Det kapitalistiska systemet kräver att en speciell struktur existerar 

både politiskt och ekonomiskt, som karaktäriseras av en omfattande marknad med en 

mångfald av stater. Denna mångfald och speciella struktur erbjuder möjligheter för aktörerna 

inom systemet att ingå i samarbeten med andra aktörer med likasinnade intressen. Dessa 

intressen bör rimligtvis ha slutmålet att maximera sitt kapital. Samtidigt kan den enskilda 

aktören välja bort de stater och enheter som motsätter sig den egna aktörens 

tillvägagångssätt.38    

  

Den kapitalistiska världsekonomin ger även upphov till ett snett förhållande mellan stater och 

aktörer inom strukturen. Detta fenomen benämns som “core-periphery concept”. Konceptet 

                                 
35 Wallerstein (2004) s. 1  
36 Ibid. s 11  
37 Ibid. s 23  
38 Ibid. s 24  
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belyser graden av vinstmaximering som en aktör kan uppnå inom produktionskedjan, där 

aktörer i ett kärnland innehar de interna marknadsstrukturer, förmåner och teknologiska 

framsteg som krävs för att möjliggöra en förädling av naturresurser och framställande av 

tekniskt avancerade varor. Förhållandet mellan kärn- och periferi-stater kan ses som ett 

förhållande mellan de stater som är starka på det politiska och ekonomiska planet jämte de 

som är svaga i dessa avseenden.39   

  

Privata aktörers relation till stater är inte enbart baserade på landets interna angelägenheter. 

Där företag ser potential kommer de att utöka sin verksamhet. Detta innebär också att varje 

gång ett företags varor, kapital och personal korsar nationers gränser så utsätts de för beslut 

tagna av andra stater. När företag bedriver internationell verksamhet tvingas de handskas 

med stater utöver sin egna stat. Genom direkt handling försöker ett företag agera på den 

nya marknaden som om företaget har sin hemvist i det landet. Samtidigt så är utländska 

firmor missgynnade redan inom den lokala politiken, då det andra landet premierar sina 

egna företag av olika skäl. Genom indirekt handling kan företaget vädja till staten om att 

utöva politiska påtryckningar på det andra landets politiker. Denna form av strategiskt 

handlande är möjligt om ett företag kommer från ett kärnland, exempelvis kinesiska företag i 

Afrika.40  

  

Starka stater har enligt världssystemteorin möjlighet att utöva påtryckningar på svaga stater 

så att dessa håller sina gränser öppna för flöden av produktionsfaktorer som gynnar den 

starka staten, utan att de behöver agera på samma sätt i gengäld. Periferi-staten klassas 

därav som en ‘’ekonomisk koloni’’ gentemot kärn-staten i den kapitalistiska världsekonomin. 

Utöver detta utnyttjar starka stater sitt inflytande över svaga stater så att dessa på det 

politiska planet ställer sig positiva till den starka staten och dess intressen, bland annat inom 

internationella organisationer.41   

3.2 Imperialism  

Johan Galtungs tolkning av imperialism har vi valt eftersom det finns mycket spekulationer 

och misstankar om att Kinas intåg i Afrika grundar sig i imperialistiska ambitioner42 och är en 

ny sorts kolonialism43. Vi anser även att Galtungs teori och Världsystemsanalysteorin 

kompletterar varandra, framförallt med tanke på konceptet av ‘core-periphery concept’ 

förhållandet från Världsystemanalysteorin - ett förhållningssätt, som vi tidigare förklarat, kan 

ta formen av beroende ställningar i ekonomiska relationer mellan länder och kan därav (i 

vissa fall) klassas som modern kolonialism.   

Teorierna skiljs dock åt i vissa fall, medan världssystemteorin strävar efter att förklara 

kontexten kring den rådande världsordningen, vad världssystemteoretikerna benämner som 

den kapitalistiska världsekonomin, och hur individer samt stater förhåller sig till denna 

världsordning, så fokuserar imperialismen på hur stater förhåller sig till varandra.   

  

                                 
39 Ibid. s 28  
40 Ibid. s 50  
41 Ibid. ss 55-56  
42 Van Mead, N. (2018)   
43 Quinn, A. (2011)  
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Imperialismen har två utgångspunkter som reflekteras världen över, att det råder en brist på 

jämlikhet inom- och mellan folkgrupper rörande levnadsvillkor. Ojämlikheten sträcker sig 

även över vem som har makten att bestämma över dessa levnadsvillkor. Dessutom så 

kommer det alltid att existera en motståndskraft som motarbetar förändringar. Den grupp 

som har det bra kommer arbeta i sitt eget intresse för att se till att gruppen fortsätter ha det 

bra. Detta innebär att den part som gynnas i ett ojämlikt förhållande gärna ser att strukturen 

som upprätthåller denna fördelning finns kvar.44  

  

Likt världssystemanalysen så menar imperialismen att världen består av nationer som 

antingen står i centrum (kärn-stater i världssystemanalysen) eller i periferin. Dessa aktörer 

kan även beskrivas som starka eller svaga stater. Imperialism är beskrivningen på den form 

av dominanssystem som ger upphov till ojämlikheter mellan olika kollektiv, dvs mellan 

nationer. Detta, som vi förstått det, betyder att dominanssystem delar upp kollektiven i 

mindre enheter och ställer dessa i relation till varandra. Beroende på vad som är önskvärt 

för den starka staten kommer denne att sträva efter intresseharmoni eller intressekonflikter 

inom den svaga staten.45  

  

Vi finner det essentiellt att beskriva hur det existerar två mekanismer som berör relationen 

mellan den starka och den svaga staten. Relationen mellan en stark och en svag stat är 

vertikal, och denna relation existerar inom en struktur av befintliga samspel. Huvudsaken 

med ett samspel är att båda parter har något den andra vill komma åt, och att man därför 

kompletterar varandra. Om två länder, som aldrig tidigare har haft inbördes samspel men 

från och nu börjar samarbeta, kommer båda länder förändras. Det kommer att skapas en 

klyfta länderna emellan, som kommer att växa och växa om samspelet är kumulativt 

asymmetriskt.46  

Två faktorer som avgör om samspelet är symmetriskt eller inte, är ifall utbytet av värden 

mellan aktörerna är jämlikt och om effekterna är lika stora för respektive aktör. Detta kan 

gestaltas i att en svag stat säljer råvaror till en stark stat, som sedan förädlar dessa råvaror. 

Får den svagare staten skäligt betalt för råvarorna råder jämlikhet för den faktorn, men om 

den starka staten åtnjuter sidoeffekter som den svagare staten inte gör så blir samspelet 

asymmetriskt.47  

  

Nutida imperialism syftar till flera olika områden, exempel på dessa är ekonomisk, politisk 

eller kulturell imperialism. Den grundläggande mekanismen bakom dessa sorters 

imperialism är fortfarande ett vertikalt samspel tvärs över en klyfta av ojämlikhet mellan olika 

förädlingsnivåer. Vi ser hur ekonomisk imperialism tar sig form genom att en stark stat 

placerar sig i centrum hos en svagare stat, befäster sig därefter som den svagare statens 

kretspunkt ekonomiskt. Centrumlandet utgör den viktigaste handelspartnern genom att 

importera perifera landets råvaror och förädla dem. Genom denna mekanism är det 

nödvändigt för den svagare statens ekonomiska centrum att närma sig den starka statens 

centrum, något som kan gestaltas politisk, ekonomiskt och kulturellt inom periferi-staten.48  

                                 
44 Galtung (1975) s. 89  
45 Ibid. ss 90-91  
46 Ibid. s 98  
47 Ibid. ss 99-100  
48 Ibid. ss 106-108 & 110  
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Politisk imperialism innefattar ett förskjutande av beslutsfattande från det svagare landet till 

det starkare centrumlandet, med olika anledningar som kan ligga till grund för detta. Där 

politisk imperialism förekommer står centrumlandet för besluten och perifera länder står för 

lydnad. Detta fenomen kan vara styrt genom att centrumlandet framstår besitta en 

institutionell överlägsenhet som kan replikeras av ett perifert land genom att följa 

centrumlandets beslut.49  

  

Den ekonomiska aspekten av imperialism utgörs av att det perifera landets handel 

domineras av utbytet med centrumlandet. På samma sätt existerar en obalans i hur stor 

andel av det perifera landets nyhetsrapportering som kretsar kring centrumlandet. Inom 

ramen för imperialism kan denna teori beskrivas som en ojämlikhet i fokus mellan två länder, 

där det ena landet gynnas mer av samspelet mellan länderna – antingen direkt eller 

indirekt.50  

  

  

     

                                 
49 Ibid. ss 110-111  
50 Ibid. s. 113  
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4.0 Vad har format Kina och Kenya till länderna de är idag?  
Med tanke på att denna uppsats handlar specifikt om relationen mellan Kina och Kenya så 

anser vi det viktigt att man förstår ländernas historia. Båda länder har en rik historia med 

stora omvälvande förändringar som har rivit upp sår hos befolkningen och som ligger nära i 

minnet. Nedan följer en redogörelse för formativa perioder i dessa två ländernas historia 

som har gjort länderna till vilka de är idag. När vi inledde skrivandet av detta kapitel var 

tanken att hålla kapitlet kort och koncist, men när vi började läsa på om båda ländernas 

moderna historia insåg vi att det inte skulle göra länderna rättvisa. För att ge läsaren en 

nyanserad bild så har vi varit tvungna att expandera detta kapitel till dess nuvarande längd. 

Vår förhoppning är att kapitlet (och tidigare kapitel) ger en god grund, till dig som läsare, i 

förståelsen av vår analys och slutsats.   

  

4.1 Kenyas historia:   

4.1.1 Kolonialtiden  

Likt många andra länder på den afrikanska kontinenten, blev Kenya ett offer för den 

extensiva europeiska kolonialism av Afrika, “The scramble for Africa” som tog plats under  

1800-talet, vars främsta bakomliggande skäl var empirisk prestige och dyrbara 

naturresurser. Denna gång var det britterna som stegvis tog kontrollen över kusten från de 

tidigare styrande araberna och under Berlinkonferensen 1884–5 så tilldelades Storbritannien 

officiellt kontrollen över större delen av den afrikanska östkusten. Detta gjorde att Kenya 

defacto nu var en brittisk koloni, en aspekt som fastställdes officiellt först 1905.51  

  

Det brittiska styret höll sig fast i Kenya från 1888–1962 och karaktäriserades av, expansion 

in i landet för att komma åt de bördiga högländerna och få bättre kontroll över Uganda, 

förtryck samt omfördelning av mark som tidigare tillhört inhemska befolkningen till nyanlända 

kolonisatörerna.  

Motståndet mot britterna från de grupperna bosatta i de bördiga högländerna trappades upp 

under denna expansionen inåt i landet. Dock deltog inte samtliga grupper i aktivt väpnat 

motstånd mot expansionen, utan det var framförallt grupperna Kikuyu och Kamba (båda 

tillhörande Bantu) som motsatte sig det brittiska styret,52 medan Maasai avstod från väpnat 

motstånd55.  

  

Expansionen gav incitament för uppbyggnad av infrastruktur i form av en järnväg mellan 

Mombasa och Kisumu samtidigt så kunde brittiska trupper nu röra sig runt i landet 

smidigare, vilket stärkte kontrollen av kolonin. Samtidigt pacificeras den inhemska 

befolkningen genom våld, förtryckt och placerades antingen i slumområden i städernas 

utkanter eller tvingades in i arbete av de brittiska soldater på de åkrar som kolonisatörerna 

anskaffat genom denna process. Denna strukturella raspolitik och rasism kom att prägla 

samhället och resulterade i en låg socioekonomisk status hos den inhemska befolkningen 

med få möjligheter för ett bättre liv.53  

                                 
51 Tignor, R. L. (1976) p.18.  
52 Ibid 55  Ibid s. 15  
53 Ntarangwi m. fl. (2019)  
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4.1.2 Första världskriget och efterkrigstiden:  

Med första världskrigets utbrott så stördes denna koloniserings process. Kenya blev indraget 

i kriget på britternas sida och landet tvingades bidra med resurser, såsom grödor och 

råvaror, männen blev kommenderade till den brittiska armen och stred sida vid sida med de 

brittiska soldaterna mot tyska soldater i Tanzania och italienska soldater i Etiopien. Trots det 

kenyanska folkets krigsinsats så förändrades inte situationen för den inhemska befolkningen 

till det bättre, tvärtom så blev det sämre och med en ny lag, “Crown Lands Ordinance”, som 

infördes 1915 så avskrevs den inhemska befolkningen all rätt till den mark som de levde på 

och blev nu ett landlöst proletariat i dess sanna benämning. Kriget gav också upphov till en 

ny influx av brittiska bosättare som mestadels var ex-soldater.54  

  

Trots upprepad misshandel av den inhemska befolkningen från den brittiska kolonialmakten 

så organiserades inte mycket väpnat motstånd under denna tid (förutom under expansionen 

mot de bördiga högländerna) från det kenyanska folket, något som kom att förändras efter 

första världskriget. Tack vare upptrappning av förtryck som kriget, direkt och indirekt, bidrog 

till så bildades den “Östafrikanska gemenskapen” (EAA) år 1921, med Harry Thuka och 

Jomo Kenyatta - Kenyas första presidenten efter självständighetsförklaringen.  

Organisationens mål var att representera samtliga inhemska etniska grupper och förbättra 

deras ställning i samhället. Organisationen stötte redan från sin begynnelse på motstånd 

från den koloniala administrationen. Redan året därpå arresterades Thuka och EAA förbjöds 

i samma veva. En liknande organisation, Kenyan African Union, bildades år 1942 med 

huvudmålet att kräva tillbaka mark från de vita kolonisatörerna, något som fick många 

kenyaner att ansluta sig till organisationen. Båda dessa organisationer var en viktig pusselbit 

för det kenyanska folket och självständighetsrörelsen. Det var dessa sorters rörelser och 

organisationer som ledde till Mau Mau revolutionen under 50-talet och därmed Kenyas 

självständighet år 1962.58  

4.1.3 Mau Mau upproret och Kenyas självständighet:  

Förtryck, låg socioekonomisk status, få möjligheter till ett bättre liv, tvingas leva i 

slumområden eller arbeta på jordbruk ägd av de vita kolonisatörerna samt inspiration från 

andra afrikanska länders uppnådda självständighet efter andra världskriget gav upphov till 

Mau Mau upproret. Mau Mau upproret startade 1952 och var en väpnad konflikt mot det 

brittiska styret i landet med ett självständigt Kenya som mål. De inom Mau Mau upproret 

bedrev ett gerillakrig mot det brittiska styret i vilket man attackerade européer och lokala 

afrikaner som gav stöd till européerna.55 Svaret på detta från det brittiska styret var att 

arrestera hundratals kenyaner tillhörande Kikuyu-gruppen, vilket i sin tur såg till att allt fler 

visade sitt missnöje genom att ansluta sig till upproret. Som reaktion på denna utveckling så 

deklarerade det brittiska styret undantagstillstånd och skickade in trupper för att slå ner 

upproret, detta sågs som en krigsförklaring av många kenyaner och resulterade i att allt fler, 

som tidigare hållit sig neutrala i konflikten, anslöt sig till upproret. Den sittande brittiska 

regeringen såg Mau Mau upproret som ett allt större hot och besvarade med att mobilisera 

tusentals soldater som därefter skickades ut runt om i landet med order att tillintetgöra 

upproret och dess följare. Tusentals kenyaner, merparten tillhörande Kikuyu gruppen, 

                                 
54 Ibid 58  Gatheru, R. M. (2005) s.42  
55 Edgerton, R. E. (1991) s. 36-37  
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misstänkta för att vara en del av Mau Mau upproret tvångsförflyttades till upprättade 

koncentrationsläger och reservat, där tortyr, avrättningar och misshandel var standard. 

Upproret kom till ett abrupt slut år 1956 då Dedan Kimathi, en frontfigurerna för upproret och 

en tidigare medlem av KAU, arresterades för att därefter avrättas året därpå.56  

  

Trots att Mau Mau upproret anses vara ett militärt nederlag så spelade det en essentiell roll i 

Kenyas självständighetskamp. Upproret visade det starka stöd bland civilbefolkningen för ett 

självständigt Kenya, satte frågan om Kenyas självständighet på bordet hos den brittiska 

regeringen som likaså inte längre var benägna att driva koloniala ambitioner. Det hela 

kulminerade till en konferens i London år 1960 i vilket Kenyas självständighet för första 

gången ansågs vara oundvikligt, 1961 hölls de första allmänna valet som afrikanska partier 

besatt möjligheten att delta i och år 1963 förklarades Kenya självständigt av Jomo Kenyatta 

som blivit invald som landets första premiärminister, året därpå reformerades Kenya till en 

republik och Kenyatta tog nu posten som president - en position han besatt resten av sitt  

liv.57  

4.1.4 1963-nutid, ekonomi och politik:  

Kenyas ekonomi består till större delen av privatägda företag med utlandsfinansiering i 

många fall, och till en viss del statligt ägda företag. Den Kenyanska staten kontrollerar och 

stimulerar landets ekonomi genom att använda sig av statligt ägda bolag, så-kallade 

“Parastals”, och regleringar. Målet med denna kontroll och stimulering är att frambringa 

ekonomisk och hållbar tillväxt, motverka arbetslöshet och maximera vinst när det kommer 

landets export samtidigt som den inre marknaden subventioneras - en strategi som 

appliceras framförallt inom jordbrukssektorn. Denna ekonomiska politik var mycket lönsam 

under det första decenniet efter Kenya uppnådde sin självständighet, med framsteg och 

utveckling inom utbildning- och sjukvårdssektorn samt landets infrastruktur.   

Dessvärre höll inte denna ekonomiska politik i längden, mycket tack vare de problem som 

tillkom först på grund av oljekrisen år 1973 och därefter perioder av torka adderat med en 

ständig populationsökning. Landets förmåga att genomgå en industrialisering har hämmas 

på grund av detta, vilket resulterat i en stagnerad ekonomi och konstant budgetunderskott, 

med ökat arbetslöshet, låg socioekonomisk status, sämre köpkraft och kronisk fattigdom 

bland civilbefolkningen, extrem korruption och vanskötsel inom de sittande regeringarna, en 

ökad intern- och extern statsskuld samt en outvecklad infrastruktur.  

För att komma i bukt med dessa problem började den Kenyanska regeringen under andra 

halvan av 90-talet att strukturera ekonomin från att vara jordbruksbaserad, till en ekonomi 

som förädlar råvaror och lättade på regleringar kring importen av utländska varor. Trots att 

dessa förändringar var positiva och nödvändiga för en förbättring för landets ekonomi så har 

tyvärr inte fått den genomslags effekt den Kenyanska regering hoppats på. Kenya är 

fortfarande starkt beroende av den internationella marknaden och sin jordbrukssektor samt 

att turismen fortfarande är ett av Kenyas största exportvaror. 58  

                                 
56 South African History Online. (2017). “Mau Mau Uprising”  
57 South African History Online. (2017). “Indepence”  
58 Ntarangwi m. fl. (2019)  
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4.2 Kinesisk historia  

4.2.1 Förnedringens århundrade  

När industrialiseringen tog fart i Europa så hamnade Kina på efterkälken. Handeln med Kina, 

som tidigare hade bestått av ett utbyte mellan siden, te och porslin från Kinas sida och silver 

som betalning, kom att börja betalas med opium. Som följd av att opium blev ett vanligt 

betalningsmedel till kineserna dök stora sociala problem upp. När Kina ämnade att få bukt 

med de sociala problem som resultat av opiumhandeln inledde Storbritannien en väpnad 

konflikt för att skydda sina affärsintressen. Kinas svaga teknologiska utveckling ledde till att 

deras försvar krossades, och britterna tog med tvång över Hongkong. Utöver detta så 

tilltvingade de sig att flera hamnar skulle öppnas för att kunna bedriva handel. Andra 

västerländska länder tvingade till sig öppnandet av flera nya hamnar och bilden av Kina 

befästes som ett svagt rike utan mycket att tillföra.59  

  

Västmakterna var inte det enda yttre hotet för det kinesiska riket. Japan kunde i slutet av 

1890-talet besegra Kina i ett kort krig som ledde till ett förnedrande fredsavtal för Kina. Kina 

tappade kontrollen om Korea, fick betala stora krigsskadestånd samt öppna ytterligare 

hamnar. Nyheten om detta avtal ledde till växande inre oro.60  

4.2.2 Marxism & 1900-talet  

Som en följd av de inre oroligheter som tilltog när utländska makter inkräktat i Kina började 

de bildade kineserna formulera ett reformprogram. Detta program bekämpades av 

dåvarande de facto ledaren Cixi och hon valde istället att ge stöd åt Boxarupproret, där 

revolter riktades mot kristna missionärer och utländskt inflytande. När detta uppror ledde till 

att en högt uppsatt tysk diplomat blev mördad så beslutade sig återigen utländska makter för 

att bestraffa Kina.61   

  

Under första världskriget så deltog Kina på de allierades sida genom att skicka arbetare som 

skulle gräva skyttegravar. Kinesiskt deltagande som Tysklands motståndare grundade sig i 

att Tyskland hade lagt beslag på hamnstaden Qingdao. När de allierade stod på den 

segrande sidan när fredsavtalet skulle slutas, Versaillesfreden, så förväntade sig kineserna 

att deras hamn skulle återlämnas. Den tillföll istället Japan, och nyheter om 

fredsuppgörelsen skapade stora vågor i Kina.   

  

Fjärde maj-rörelsen samlade upp människor som kände sig utnyttjade, för att fördöma 

Versailles-avtalet. Demonstranter samlades utanför den mest pro-japanska ministerns 

bostad och eldade upp den. Många demonstranter som deltog var studenter. Denna 

händelse svepte igenom Kina och en slutsats som drogs blev att Kina var tvungna att förnya 

sig.62 Denna rörelse kom att symbolisera ett intellektuellt avståndstagande från väst. Före 

slutet på första världskriget hade Kina blickat åt västvärldens idéer om demokrati och 

                                 
59 Ljunggren, B (2009) s. 32  
60 Ibid s. 34  
61 Ibid s. 36  
62 Ibid s. 38  
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liberalism, men behandlingen av Kina i Versailles-avtalet och länderna i västs fortsatta 

konflikter gjorde kineserna osäkra. Istället så började man blicka åt Rysslands håll.63  

4.2.3 Kommunistiska partiet  

Det kinesiska kommunistpartiet höll sitt första möte i Shanghai år 1921. Mao Zedong var 

delaktig på detta möte, men han skulle komma till makten senare. När Mao Zedong hade 

besegrat sina politiska motståndare och förklarat att “Kina har rest sig”, var ett århundrade 

av förnedring över. Vad som kom att följa är ett totalitärt samhälle där beslut togs som ledde 

till att väldigt många människor dog.  

  

“Det stora språnget” var ett program som ämnade att ställa om Kinas produktion, i syftet att 

tävla med Sovjetunionen om att bli den kommunistiska och ekonomiska stormakten. Detta 

program gick ut på att produktionen skulle kollektiviseras, så att familjer kunde öka 

produktiviteten. Ett ungefärligt dödstal från detta beslut är att 30 miljoner människor dog i 

svält som konsekvens av omfördelningen av resurser inom landet. 64   

4.2.4 Globalisering och stormakt  

När Mao dog 1976 var Kinas vägval inte självklart. Mao hade utsett en efterträdare vars 

meriter bestod av att vara lojal till Mao. Istället stod Deng Xiaoping som segrare i den 

efterföljande maktkampen. Deng hade flertalet gånger blivit utkastad från partiet och 

fråntaget sina poster, på grund av sin ideologiska övertygelse. Han var öppen för att 

genomföra reformer och öppna Kina mot omvärlden, vilket han lyckades driva igenom på 

centralkommitténs tredje plenum.6566  

  
År 1948 bestod endast 0,9% av varuexporten i världen från Kina. Fortfarande 25 år senare 

var läget detsamma. När den kinesiska reformprocessen inleddes 1978 var det startskottet 

på en rekordsnabb ekonomisk utveckling. Kina har lyckats under denna tid med att attrahera 

utländska direktinvesteringar, och utrikeshandeln har också varit avgörande för 

utvecklingen.  
70  

  

Kina har genom satsningar på utländska direktinvesteringar lyckats kliva in i  

“globaliseringens mitt”. Dessa investeringar har tillåtits som en åtgärd i ledet för att reformera 

den kinesiska ekonomin. Utländska investeringar har introducerats i specifika ekonomiska 

zoner, i syfte att utföra experiment på huruvida dessa skulle fungera på nationell nivå. 

Bevisligen har experimentet med utländsk direktinvestering fungerat, då investeringar i Kina 

utgjorde 80 miljarder av totalt 1800 miljarder globalt år 2006.Trots att inflödet av utländska 

direktinvesteringar spelar en central roll i den kinesiska ekonomin utgjorde de år 2008–2009 

enbart 10% av Kinas bruttoinvesteringar. En anmärkningsvärd koppling föreligger dock 

mellan utländska investeringar och export, där nästan hälften av hela Kinas export utgörs av 

                                 
63 Ibid s. 39  
64 Augustyn m. fl. (2018)  
65 Ljunggren, B (2009) s. 56  
66 Ibid s. 72  
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företag som är delvis utlandsägda. Denna form av export innefattar produktionen av 

produkter vars komponenter är importerade eller tillverkade i Kina.67   

  

Kina har varit aktiva i att investera i andra länder också. Runt millennieskiftet uppmanades 

kinesiska företag att börja söka sig utanför den inhemska marknaden. Även om kinesiska 

storföretag har avvaktat med att söka sig utomlands, då de främst har utvecklat sina 

verksamheter på den inhemska marknaden, så har Kina och dess storföretag börjat bli 

viktiga internationella aktörer. Denna utveckling tillskrivs “tillväxten i den kinesiska ekonomin, 

behovet av att säkra råvarutillgångar, kinesiska företags ambition att etablera internationella 

varumärken osv.”. Kinesiska företag har vägrats möjligheten att investera i diverse utländska 

företag, till exempel då Huawei blockerats från att få tillgång till säkerhetsteknologi som 

utnyttjas av amerikanska myndigheter. Samtidigt har andra stora utländska investeringar 

drivits igenom. När Kinas största bank, ICBC68, investerade 5,5 miljarder dollar i den 

sydafrikanska Standard Bank, så befäste Kina sin position som en internationell investerare i 

Afrika. Den viktigaste inriktningen på Kinas internationella investeringar är långsiktighet i 

tillgången av de råvaror och olja som den afrikanska kontinenten besitter.69  

     

                                 
67 Ibid s. 74  
68 Industrial and Commercial Bank of China  
69 Ljunggren, B (2009) s. 80  
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5.0 Analys  
Kinas ekonomiska närvaro i afrikanska länder förtjänar en djupare analys. Kina är idag 

otvivelaktigt en världsmakt, framför allt ekonomiskt, vilket gör landets förhållningssätt till 

andra stater intressant att försöka förstå. Kina har som ekonomisk strategi att utvidga sin 

internationella handel i det kapitalistiska världssystemet som råder idag. Hur mycket utnyttjar 

de sin starka ställning gentemot svagare stater när avtal ingås? Utnyttjar landet sin starka 

ställning för att utöva inflytande på den internationella politiken? Vilka kulturella 

konsekvenser får ökad kinesisk närvaro i Afrika? Detta kapitel kommer att belysa i detalj hur 

Kina agerar, samt förklara varför genom att granska relationen Kina-Kenya.  

5.1 Kinas ekonomiska intressen  

Världssystemteorin poängterar att det nutida ekonomiska världsomspännande systemet är 

en kapitalistisk världsekonomi. Denna form av ekonomiska struktur ger upphov till ett ändlöst 

strävande efter tillväxt. Ekonomisk tillväxt uppstår antingen när produktivitet ökar, när 

tillgången till produktionsfaktorer ökar eller när nya varor och tjänster utvecklas. Täcker 

dessa tre förklaringsfaktorer anledningen till att Kina har tagit en så betydande plats i Afrika?  

  

Världssystemteorin betraktar ekonomiska relationer ur ett kärn-periferiperspektiv. Dessa 

relationer belyser hur en stark stat besitter de interna marknadsstrukturer och teknik som 

krävs för att förädla naturresurser och framställa varor av material hämtat från det svagare 

landet. Som Börje Ljunggren påpekar har nästan halva Kinas export för 10 år sedan bestått 

av varor som man har förädlat eller sammanställt av importerade komponenter. Kina är, 

enligt världssystemteorin, ett kärnland som i sin interaktion med afrikanska perifera nationer 

som Kenya får ut mest genom att utnyttja sitt teknologiska försprång i sin egen industri. 

Kinas handelsrelationer med resursrika nationer i Afrika utgör i många fall betydande 

andelar av de afrikanska ländernas export.70   

  

Innan vi dock dyker djupt in i vår analys av Kinas relation till Kenya och resterande 

afrikanska länder, så anser vi det viktigt att belysa två faktorer som, enligt vår förståelse, är 

utgångspunkten till Kina agerande i Afrika. Dessa två faktorer är “Belt and Road initiative” 

(BRI) och “Five principles of Peaceful Coexistence”. Vi vill likaså belysa bristen på data som 

existerar kring Kinas närvaro i Afrika.   

5.1.1 Belt and Road Initiative  

“Belt and Road Initiative” var ett projekt som lanserades av Kinas president Xi Jinping år  

2013, dock så gick projektet under namnet “One Belt, One Road” när det först lanserades.71  

Initiativet kan ses som ett uttryck för Kinas ambitioner att gå från att enbart vara en stormakt, 

till att bli en supermakt och därmed inneha en allt mer betydande roll i globala frågor - 

framförallt på det ekonomiska planet, en påvisad aspekt genom huvudmålet att uppnå bättre 

integration, både inom Asien, men också mellan Asien, Afrika och Europa.72  

                                 
70 Dahir, A (2019)   
71 Weissmann & Rappe (2017) s.3  
72 Ibid  
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Projektets strategiska mål är att genomföra massiva infrastrukturprojekt i de länder där den 

gamla sidenvägen brukade gå, för att sammankoppla Kina och Europa på ett allt mer 

effektivt och smidigt vis.73 Exempel på dessa infrastrukturprojekt är den nybyggda staden 

“Khorgos” vid gränsen till Kazakstan och Bagamoyo - en liten fiskeby i Tanzania som Kina 

planerar att transformera till afrikas största hamn.78 Standard Gauge Railway (SGR), ett 

projekt som gås igenom i detalj i 5.2, är ett av de massiva infrastrukturprojekten tillhörande 

BRI och även flaggskeppet bland alla de infrastrukturprojekt i Afrika som är finansierade av 

Kina.74   

5.1.2 Five principles of Peaceful Coexistence  

Kina har fem principer vi anser viktiga att ta upp, eftersom de styr- och ger en god förståelse 

rörande landets relation med andra suveräna stater. Principerna formulerades av Kinas 

dåvarande premiärminister Zhou Enlai under ett möte år 1954 med Indien över frågan om 

Tibet.80  

  

1. Mutual respect for and territorial integrity.  

2. Mutual non-aggression  

3. Non-interference in each other’s internal affairs  

4. Equality and mutual benefit  

5. Peaceful coexistence  

  

Principerna presenterades och accepterades året därpå under ‘’The Afro-Asian People’s 

Solidarity Conference’’ av ledare från ett flertal olika afrikanska och asiatiska länder. Dessa 

principer är än idag grunden för Kinas utrikespolitik. Exempelvis innebär “Equality and 

mutual benefit” i grunden att Kina inte ser bistånd som välgörenhet utan som början på ett 

partnerskap med mottagarlandet. Kinas tidigare erfarenhet av ett handelsembargo, på grund 

av sitt kommunistiska styre, har fått landet att motsätta sig idén om krav på politiska villkor 

för att kunna ta del av det kinesiska biståndet.75   

Dock så brister Kina till viss del i principen av att avstå från inblandning i andra länders 

interna angelägenheter, eftersom folkrepubliken Kina kräver att dess handelspartner och 

mottagare av bistånd antar ‘’one-China Policy’’ ifall de vill fortsätta ingå i handel med Kina.76  

5.1.3 Bristen på data   

Anledningar till den bristande uppfattning av Kinas investeringar grundar sig i att fokuset i 

många fall enbart ligger på de investeringar som kinesiskt statligt ägda företag gör – vilket 

enbart utgör 10 % av alla kinesiska företag som bedriver verksamhet i Afrika, resterande 90 

% är privatägda firmor. Det existerar utöver det ingen databas kring de bilaterala lånen 

mellan Kina och afrikanska länderna och informationen av dessa lån kommer i stor del från 

offentliga uttalanden från myndigheterna. Kina är inte medlem av OECD och har en 

definition av bistånd som skiljer sig från OECDs, vilket gör det svårt att jämföra med de 

länder som är med OECD och klargöra vad som kan klassas som bistånd inom Kinas 

                                 
73 Ibid 78  Van Mead, Nick. (2018)  
74 Ibid 80  Brautigam, D. (2011[2009]) s. 30  
75 Ibid  
76 Ibid 
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ekonomiska investeringar. Exempelvis så tar USA och EUs bistånd enbart formen av bidrag 

medan det kinesiska biståndet kan ta formen av lån till infrastrukturprojekt och export kredit 

(försäkring på lån). Slutligen har det inte förts korrekt statistik kring den andelen kineser som 

migrerat till Afrika sedan millenniumskiftet, exempelvis så bor det (enligt officiell statistik) 

inga kineser i Angola – något som inte stämmer.  Alla dessa faktorer har resulterat i en 

ofullständig bild kring Kinas involvering på den afrikanska kontinenten och fått forskarna 

använda av denna studie att extrapolera i sin data för att kunna dra fullständiga slutsatser.77  

5.1.4 Standard Gauge Railway  

Resursrika nationer är inte Kinas enda handelspartners i Afrika. Om det finns möjligheter för 

kinesiska industrin att facilitera afrikanska länders utrikeshandel genom att bygga  

infrastruktur så kommer Kina att titta noggrant på möjligheten. År 2014 så skrev regeringen i 

Kenya och Kina på ett avtal som detaljerade byggandet av ett järnvägsspår mellan 

huvudstaden Nairobi och hamnstaden Mombasa som går under namnet “Standard Gauge 

Railway” (SGR). SGR är det största infrastrukturprojekt som Kenya åtagit sig sedan 

självständighetsförklaringen från Storbritannien år 1963 och den totala kostnaden för den 

första fasen av projektet blev 3,8 miljarder dollar. Den kinesiska banken Export-Import Bank 

Of China (EXIM) tillgodoser den Kenyanska regeringen med lån på upp till 90 % av 

kostnaden.78 Projektet hade dock ett större mål och linjen, som slutfördes i maj 2017, mellan 

Nairobi och Mombasa var enbart projektets inledande fas. Fas två var etableringen av en 

linje mellan Nairobi och Naivasha, fas tre går vidare från Naivasha mot Kisumu samt fas fyra 

från Kisumu mot Malaba vid gränsen till Uganda.79   

  

Kinas huvudsakliga mål med projektet är att möjliggöra export och frakt av råvaror och 

produkter från de afrikanska länder som saknar kustremsa. Dessa länder innefattar 

KongoKinshasa, Uganda, Rwanda, Etiopien, Burundi och Sydsudan via den indiska 

oceanen genom hamnen i Mombasa.80 Från Kenyas sida är järnvägsprojektet ett stort steg 

för landets ekonomi både idag och i framtiden. Järnvägen öppnar upp för en ökning av 

Kenya och omkringliggande kustlösa länders export genom hamnen i Mombasa och en 

studie från världsbanken beräknar en årlig ökning av 14 miljoner ton frakt år 2030 för hela 

Östafrika.81 Den Kenyanska regeringen rapporterade intäkter på 16 miljoner dollar under de 

första 8 månaderna från frakt av varor och resurser på järnvägen88, med en förväntad årlig 

ökning av BNP på 1,5 % och inom fyra år betalat tillbaka lånet.82   

5.1.5 Kritiken mot SGR  

Projektet har dock mötts av kritik och oro från det kenyanska folket där en stor del av oron 

har varit grundad i misstanken att avtalet inte är ömsesidigt fördelaktigt, utan att det är 

utformat till Kinas fördel i stor utsträckning. Denna oro förstärktes tidigare under året90 när en 

kopia av SGR-avtalet mellan Kina och Kenya publicerades av den Kenyanska tidningen The 

                                 
77 Yuan Sun m.fl. (2017) s. 18-19  
78 Sun, I. et.al. (2017) s.23  
79 GCR Staff. (2018)  
80 Kacungira, N. (2017)  
81 Ibid 88  Olingo, A. (2018)  
82 Kacungira, N. (2017)  
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Daily Nation. I kontraktet, som tidningen tagit del av, så framgår ett flertal paragrafer som ser 

till att avtalet ligger i Kinas fördel. I avtalet framgår det exempelvis att avtalet regleras enligt  

90 
2019 

kinesisk lag och alla dispyter kring avtalet samt dess innehåll kommer att förmedlas i Bejing 

av Kinas egna skiljedomstol gällande frågor av internationell handel och ekonomi (Cietac). 

Besluten som tas av organet är bindande för samtliga parter. Låntagaren Kenya är även 

förbjuden att offentliggöra kontraktet och dess innehåll utan tillåtelse från långivaren Kina - 

en klausul som strider mot Kenyas konstitution och dess offentlighetsprincip.83 Det finns en 

koppling mellan Johan Galtungs teori om ekonomisk imperialism och dessa villkor i 

kontraktet. När en stark stat handlar med en svag stat och utbytet är asymmetriskt så råder 

en form av ekonomisk imperialism. Om Kenya misslyckas med att betala sina lån och 

tvingas lämna över delar av sin landyta så kan kontraktet beskrivas som att ha skapat en 

klyfta av ojämlikhet länderna emellan. Kina har satt sig i Kenyas ekonomiska centrum 

genom denna åtgärd.   

  

Vidare anges det att Kenya inte innehar immunitet från rättslig återgäldning baserat på 

suveränitet om Kenya inte fullgör sina skyldigheter enligt avtalet.84 Trots att klausulen inte 

nämner specifika tillgångar, så finns det en växande oro att Kenya kan tvingas överlämna 

kontrollen över antingen hamnen i Mombasa alternativt Kenyas naturresurser till Kina, ifall 

Kenya inte kan leva upp till sin del av avtalet och betala tillbaka de lån som Kina givit landet 

för projektet.85 Denna oro är legitim eftersom 95% av landets transport och frakt görs på väg 

av lastbilar och att Kenyas statsskuld vuxit från 38,2% år 2012 till 57,1% år 2017, med lånen 

för projektet som anledningen till denna markanta ökning i statsskulden.94 Återigen så pekar 

data rörande Kinas involvering i Kenya på att de som stark stat har satt sig själv i centrum av 

Kenyas ekonomi genom finansieringen av detta infrastrukturprojekt. Det ska däremot 

tilläggas att med tanke på att Kenya själva har bestämt sig för att genomföra detta projekt, 

och att de ännu befinner sig i full kontroll över sin egna plan med projektet så kan man inte 

peka specifikt på denna data för att hävda att Kinas agerande är en form av imperialism.  

  

Oron kretsande kring kontraktet med Kina förstärks av andra klausuler i avtalet som 

konstaterar att de alternativa betalningsmetoder som presenteras av Kenya, för att kunna 

finansiera sitt lån, måste vara godkända av Kina samt att de kinesiska bankerna innehar 

rätten att neka dessa alternativa metoder samt dess specifikationer.86 De kinesiska 

låntagarna har öppnat två bankkonton för att övervaka lån-balansen som den kenyanska 

                                 
83 Okoth, E. (2019)  
84 Ibid  
85 Ibid 94  Kacungira, N. (2017)  
86 Ibid 96 Okoth, E. 
(2019)  
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regeringen inte har tillgång till. De kan därav inte försäkra sig att lån-balansen som 

rapporteras av de kinesiska bankerna stämmer överens med verkligheten.96 Även om Kina 

borde dela med sig av informationen kring saldot på dessa konton, och att genom 

undanhållande av denna information återigen sätter sig i centrum av Kenyas ekonomiska 

utveckling med detta projekt, ska man kunna förvänta sig att Kenya klarar av att hålla 

räkenskaperna uppdaterade på egen hand också.   

  

5.2 Korruption och genomförbarhetsstudie  
När ett land planerar att genomföra ett infrastrukturprojekt av denna storlek så är det såklart 

helt nödvändigt att beslutsfattarna har koll på att projektet kommer att bli lönsamt. År 2008 

så meddelade den högsta chefen för Kenya Railways Corporation (KRC), Nduva Muli, 

företagets styrelse om att risken för att ingå ett dåligt avtal var stort om en 

genomförbarhetsstudie inte genomfördes. En genomförbarhetsstudie måste rimligtvis 

genomföras av experter från den aktör som ska betala för projektet, så att man kan försäkra 

sig om att de egna intressena bevakas. Om ett land låter en annan aktör genomföra denna 

typ av studie så finns det en risk för att beräkningar är snedvridna till landets nackdel.87   

  

När Muli tilltalade styrelsen så uppenbarades det för honom att kineserna i hemlighet utfört 

en egen genomförbarhetsstudie och de risker vi beskrev, (i föregående stycke) i avseendet 

att låta en annan aktör genomföra en genomförbarhetsstudie, visades stämma i det aktuella 

fallet. Den kinesiska studien kritiserades skarpt av KRC och ansågs vara extremt optimistisk 

i aspekter såsom projektets totala kostnad, dess ekonomiska lönsamhet samt att studien 

hade utelämnat SRG:s miljö- och samhällspåverkan.88 Kritiken ignorerades och en kenyansk 

genomförbarhetsstudie av projektet, som var tänkt att utföras år 2011, stoppades helt av den 

kenyanska regeringen med anledningen att det gick emot statens intresse. Det har heller 

inte genomförts någon revisionsberättelse för projektet, något som är obligatoriskt enligt 

kenyansk lag.89 Den Kenyanska regeringen har efter att kontraktet läckts till media fått utstå 

massiv kritik, både den Kenyanska regering och kinesiska regeringen har uttalat sig om 

avtalet samt försäkrat befolkningen att Kina inte har några planer på att överta hamnen i 

Mombasa.90  

  

Huruvida detta var det bästa avtal som Kenya kunde få av Kina i utbyte mot finansiering och 

bygget av projektet är fortfarande debatterat, dock så menar vissa att ansvaret för det dåliga 

avtalet ligger hos Kenyas ledare som agerat själviskt och inte haft landets bästa som mål, en 

utgångspunkt baserat på att de avtal Kina ingått i med USA och EU varit mer ömsesidiga 

och rättvisa för båda parter, samt att det inte ligger i Kinas utrikespolitik och natur att vid 

förhandlingsbordet sätta en massa hårda krav på mottagarlandet, utan istället så antar Kina 

ett “doppar tårna i vattnet” agerande och ser vad mottagarlandet/ handelspartnern är villig att 

gå med på.91   

  

                                 
87 Ibid  
88 Ibid  
89 Ibid  
90 Ibid  
91 Ibid 102  Wadhams, N. 
(2018)   
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5.3 Liknande fall - Sri Lanka och Kina  
Kritikerna mot Kinas globala ekonomiska expansion har, som vi nämnde i inledningen, pekat 

på att kinesiska lån innefattar rovgiriga villkor och helt saknar transparens. Dessa två 

faktorer innebär att västvärldens ledare varnar länder som lånar av Kina att de riskerar att 

hamna i en skuldfälla.102 Hittills har endast ett land varit tvungna att överlämna ägandet av 

infrastrukturen som byggts, men det är relevant att nämna som exempel på en konsekvens 

som kan förekomma när man lånar av Kina. År 2010 öppnade Hambantotahamnen som 

finansierades av den Kinesiska EXIM-banken för kommersiellt bruk i Sri Lanka. I det fallet 

framställdes genomförbarhetsstudier som analyserade den potentiella ekonomiska 

lönsamheten i projektet. Hamnen ansågs vara ett icke ekonomiskt lönsamt projekt av både 

de genomförbarhetsstudier som utfördes av Sri Lanka själva, och av Indien som vägrade 

finansiera projektet på grund av samma anledning. Sri Lankas dåvarande president, 

Mahinda Rajapaksa, vände sig istället till Kina som var mer än villiga att finansiera bygget av 

hamnen genom lån. Hamnen blev som befarat ett stort ekonomiskt misslyckande och kvar 

stod Sri Lanka med en hamn som knappt kom till användning och ett enormt skuldberg till 

Kina som landet inte kunde betala tillbaka. Hamnen har ett strategiskt värde och därför 

kulminerade det hela i att Sri Lankas regering tvingades arrendera hamnen och ett 

landområde på 60km2 runt omkring till Kina i 99 år genom ett så-kallat “debt-to-equity” 

byte.92   

   

Att en stark stat förser en svag stat med lån och finansiering som är ofördelaktiga och som i 

förlängningen ger upphov till en klyfta av ojämlikhet är ett tydligt exempel på Galtungs 

definition av imperialism. En imperialistisk status quo skapas när den svagare staten tvingas 

underkasta sig den starkare staten och genom den uppkomna skuldfällan så befästs det 

ojämlika förhållandet. Frågan som vi ställer är ifall det är en medveten kinesisk strategi att 

föra in svagare stater i beroendeställning som gör det lättare för Kina att utnyttja den 

svagare staten i sitt eget intresse?   

  

Ett krav för att Kinas ekonomiska strategi skulle bygga på imperialistiska tendenser är att 

kineserna konsekvent bidrar till att förstärka strukturer som befäster ojämlikheten länder 

emellan. Kina skulle som stark stat kunna utnyttja inflytande i kontraktsförhandlingar för att 

inkludera klausuler liknande de som den svagare staten Sri Lanka tvingats ge efter. 

Samtidigt så kanske kineserna anser att villkor som dessa är nödvändiga som säkerhet på 

lånen, men att utlösa dessa och faktiskt ta över landområden har bara hänt i ett enda fall. 

Enligt en rapport från Rhodium-gruppen pekar kinesiska intentioner snarare på att Kina är 

villiga att skjuta upp, omförhandla eller tillochmed skriva av skulder.93 Med tanke på att 

Afrika är en tillväxtmarknad så anser vi att Kina har valt en långsiktig strategi som bygger på 

ömsesidig nytta. Ytterligare indikationer på att den kinesiska strategin bygger på ömsesidig 

nytta snarare än imperialism är att de områden som Kina investerar i till stor del är projekt 

som möjliggör ökad ekonomisk tillväxttakt.94   

                                 
92 Abi-Habib, M. (2018)  
93 Zhou, L. (2019)   
94 Bräutigam, D (2019)  
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5.4 Kinas politiska intressen  

Det går inte att separera på den ekonomiska och politiska aspekten i Kinas ökande närvaro. 

Även om man utgår från att Kinas utåtgående FDI och i afrikanska länders riktning 

huvudsakligen är av ömsesidig ekonomisk nytta, så går det inte att avfärda att Kina har ett 

intresse att stärka sina diplomatiska förbindelser med länderna som får motta kinesisk 

finansiering. För afrikanska politiker innebär FDI från Kina omfattande arbetsmöjligheter, 

utvecklad infrastruktur och en möjlighet att uppfylla vallöften. Utöver detta så öronmärks inte 

denna finansiering med krav på till exempel korruptionsbekämpning och demokratisering.95 

En vanlig hypotes är att ju mer korrupt och odemokratiskt ett land är, desto mer föredrar 

landet att ingå partnerskap med Kina än med ett land i västvärlden, exempelvis USA. Denna 

hypotes är förenlig med uppfattningen om att kinesisk utvecklingsfinansiering och lån inte 

har lika många villkor knutna till ett avtal.96   

  

Det existerar dessutom en tydlig koppling mellan Kinas ökande ekonomiska involvering i 

Afrika och korrelationen i röstningsmönster i FN:s generalförsamling. Med tanke på att Kina 

har utvecklats till många afrikanska länders största handelspartner så ligger det i dessa 

länders intressen att bibehålla goda diplomatiska förbindelser. Troligtvis så förväntar sig 

även Kina att de svagare staterna i Afrika ska “rätta sig i ledet”. Ekonomiska incitament kan 

användas både som en morot och som en piska som kan utnyttjas vid internationella 

politiska forum som FN, vilket bland annat USA visade.97 Vad man kan urskilja är att ett 

lands ekonomiska handlingar för med sig politiska förväntningar. Vi anser att detta ligger helt 

i linje med världssystemteorins syn på diplomatiska förbindelser. Om en svagare stat väljer 

att agera på ett sätt som missgynnar en starkare stat på ett internationellt politiskt plan så 

har den starka (centrum) staten möjligheten att straffa den svagare(periferi) staten genom 

uteslutning, eller helt enkelt att trappa ned på det ekonomiska engagemanget.   

  

Det finns såklart skillnader mellan olika former av finansiering, och graden av inflytande man 

kan förvänta sig på det politiska planet av dessa pengar. FDI uppmuntras i stor utsträckning 

av den kinesiska staten men utförs kanske i själva verket av privata bolag. Official  

Development Assistance (ODA) är däremot en direkt ekonomisk insats från en stat. AidData 

har sammanställt en rapport som visar på ett statistiskt säkerställt samband mellan 

röstningsmönster i FN:s generalförsamling och den potentiella storleken på Kinas ODA till 

det landet. Deras rapport pekar på att om ett land positionerar sig mer i linje med Kina i FN, 

och röstar på samma alternativ som Kina 10% oftare så förutspår sambandet att Kinas ODA 

till sagda land kommer stiga med 86%.98 Detta kan verka för en icke insatt betraktare som 

ett anmärkningsvärt fenomen, men faktum är att detta fenomen är lagstadgat i USA sedan 

1985, även Indien har adopterat detta förhållningssätt.99 Detta är ytterst ett bevis på att både 

Kina och de afrikanska stater som mottar bistånd har hittat sin roll i världssystemet. De 

afrikanska staterna kan välja att positionera sig politiskt på Kinas sida och i utbyte motta 

ekonomiska medel. Kina kan som stark stat utnyttja sin ställning för att påverka 

                                 
95 Sun, Y. (2014)   
96 Raess m.fl. (2017) s.20  
97 Powell, A (2018)   
98 Dreher m. fl. (2015)  
99 Ibid. 111  Goldstein, 
J. (2018)  
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världspolitiken i sin föredragna riktning. Med tanke på att detta samband föreligger blir det 

dock svårt att peka på att en svag stat blir dominerad enligt imperialistiska teorin. Flera olika 

starka stater utnyttjar denna biståndspolicy, så svagare stater har valmöjligheter i valet av 

handelspartner.   

  

5.5 Kulturell närvaro   
Den ökade kinesiska närvaron i Kenya, men även i resterande afrikanska länder, har givit 

upphov till motsättningar mellan lokalbefolkningen och kineserna. De kinesiska pengar som 

har flödat in länder har inte lyckats hålla borta de negativa känslor som har uppstått bland 

kenyaner. Att kenyanerna är upprörda grundar sig i de rapporteringar att kenyaner fått utstå 

rasism från kineser och en institutionell segregation mellan kineser och kenyaner på 

arbetsplatser.111 Inom det statligt finansierade järnvägsprojektet SGR har denna segregation 

och ojämlika behandling varit framträdande, med rapporteringar som hävdar att Kenyanska 

ingenjörer förhindras från att köra tågen.100 De Kenyanska och kinesiska arbetarna säras på 

varandra vid matbord, toaletter, boende och reseutrymmen. Samma journalist har tagit fram 

bevis på att det råder löneskillnader på grund av etnicitet. Dessutom så utsätts kenyanerna 

för orättvis behandling, långa arbetstider, hot och trakasserier.101 Rapport efter rapport som 

behandlar den faktiska levnadssituationen mellan kineser och kenyaner påpekar att den 

kinesiska attityden mot kenyaner är rent ut sagt rasistisk. Även om detta beteende utåt 

endast utgörs av en liten minoritet så är beteendemönstret tillräckligt påtagligt för att en 

bredare debatt har skapats i afrikanska länder om rasism och banat vägen för populism. I ett 

videoklipp kan en kinesisk chef beskådas uttrycka sig rasistiskt mot en kenyansk arbetare.102 

Den Kenyanska regeringen svarade med att deportera den kinesiska chefen, vilket visar att 

Kenya som stat är villig att stå upp för sin befolkning, och inte låter sig domineras kulturellt 

för att skydda sina ekonomiska intressen.103 Med tanke på att vi tidigare i denna uppsats har 

hävdat att Kinas ekonomiska intressen i Afrika bygger på ömsesidig nytta så har Kenya i 

detta avseende utnyttjat det rådande världssystem för att skydda sina sociala intressen. Om 

en stor social klyfta skulle uppstå så skulle det skada både Kinas och Kenyas intressen så i 

det hänseendet är det ömsesidigt nyttigt att Kenya visar på styrka och handlingskraft. Dock 

så kan man fråga sig ifall den kenyanska regeringens agerande grundar sig i solidaritet till 

sitt folk, eller ifall de kände sig tvungna för att inte förlora stöd från civilbefolkningen.   

  

Likt hur världssystemteorin förklarar hur periferi-statens beroendeställning till kärn-staten kan 

medverka till förändringar i reglering och policy hos periferi-staten på en ekonomisk- och 

politisk nivå, så bidrar det för incitament för förändring på även en kulturell nivå. Vi har 

observerat ett flertal exempel på denna kinesiska kulturella närvaro i Kenya och dess 

påverkan på det kenyanska samhället. Den kenyanska regeringen har beslutat att från och 

med år 2020 så kommer kinesiska (Mandarin) att läras ut i grundskolan104. Motivationen 

bakom beslutet är att de Kenyanska arbetarna ska ärva kunskap som bidrar till att göra 

landet mer konkurrenskraftigt på den internationella marknaden. Men även också för att 

förenkla och vidareutveckla den existerande ekonomiska- samt politiska relationen mellan 

                                 
100 Ibid.  
101 Okoth J. (2018)  
102 Goldstein, J (2018)  
103 Olukya, G. (2018)   
104 Latif Dahir, Abdi. (2019)   
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Kina och Kenya, en relation som Kenya vill fortsätta främja.105 “The Shanghai Effect”, som vi 

nämnde i kapitlet ‘’Tidigare forskning’’ (1.5), ser vi också som ett exempel på kinesisk 

kulturell närvaro, i vilket periferi-staten anpassar sin arbetskultur efter den kinesiska  

arbetskulturen.  

  

    

  

                                 
105 Ibid  
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6.0 Slutsatser  
Västerländsk media har på senare tid framställt Kinas ekonomiska expansion, genom “Belt 

and road initiative”, som en farlig utveckling. Kina framställs som draken som ska sätta sina 

klor i de afrikanska lejonen genom att göra de afrikanska länderna beroende av ekonomiska 

interaktioner med Kina. Vi har tagit del av studier som undersöker dels vilka implikationer 

utåtgående kinesiska direktinvesteringar (FDI) har på de afrikanska ekonomierna, dels hur 

flödet av biståndspengar påverkar de afrikanska staternas beteende i FN:s 

generalförsamling, och dels vilken inverkan Kinas intåg har på arbetsvillkoren i de afrikanska 

länderna. Syftet med uppsatsen blev därav att undersöka, ur ett bredare perspektiv, vad 

Kinas ökade närvaro i Afrika har givit upphov till. För att utforska ämnet och nå slutsatser om 

det vi ville undersöka, använde vi oss av tre centrala frågor. Vilka motiv kan finnas bakom 

den växande kinesiska närvaron i Afrika? Vilka specifika kännetecken kan man skönja i de 

kenyanska-kinesiska politiska och ekonomiska relationerna? Vilka förklaringar kan 

världssystemteorin och imperialismteorin erbjuda i detta sammanhang?  

  

När vi valde att studera relationen mellan Kina och Kenya så föreställde vi oss att vi skulle 

mötas av fakta som bekräftade bilden uppmålad av västerländsk media, att Kinas ökade 

närvaro i Afrika grundar sig i imperialistiska ambitioner. För att hitta stöd för denna hypotes 

så valde vi teorierna Världssystemteorin och Galtungs teori om Imperialism. Vad vi numera 

har insett är att relationen mellan Kina och de afrikanska länderna inte kan kokas ned till en 

generalisering om att Kinas drivkraft är imperialistisk i sin natur.  

  

Utifrån vårt resultat anser vi att det inte går att fastställa att Kina drivs av imperialistiska 

ambitioner. För det första så har Kinas tillvägagångssätt i handelssammanhang präglats av 

en förväntning om ömsesidig lönsamhet. När Kinas politiska styre uppmanar privata 

kinesiska företag att rikta utländska direktinvesteringar (FDI) mot Afrika så är det grundat på 

affärsmässiga förhoppningar om att kinesiska företag ska inta ledande positioner på 

världsmarknaden. De handelsavtal som den kinesiska staten har varit direkt inblandad i har 

delvis pekat på att Kina har utnyttjat sin ställning som stark stat för att ge sig själva en 

fördelaktig sits, och därav dominerat den kenyanska sidan. Samtidigt så har resultatet även 

visat att de länder som hamnar i beroendeställning präglas av korruptionsanklagelser mot 

beslutsfattare. Vår bild är att Kina ser samarbetet med Kenya, och resterande afrikanska 

länder, ur ett långsiktigt perspektiv. Detta återspeglas i Kinas principer om “non-interference” 

och “mutual benefit”.  

  

Inte heller där kinesiska biståndspengar hamnar så för de automatiskt med sig ojämlika 

förhållanden enligt definitionen av Galtungs imperialism. Med tanke på Afrikas ställning i det 

rådande världssystemet så har inte Kina ensamrätt till de afrikanska länderna. Då det 

existerar forskning som pekar på att biståndstagare röstar i linje med biståndsgivare i FN:s 

generalförsamling så utnyttjar kineserna ingen tvingande mekanism på det politiska planet 

heller. Däremot bör man utgå från att starka stater tar med detta fenomen i sina beräkningar 

när de ska besluta om var bistånd ska hamna.   

  

En svårighet som vi har kämpat med under arbetets gång har varit att finna data som har 

varit relevant för det vi vill undersöka. De flesta källor vi har tagit del av under arbetets gång 
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har beskrivit samma svårighet, en aspekt som vi tror ligger bakom den missvisande bild och 

felaktiga information som är framträdande i västvärlden. Vi har utanför arbetets omfattning 

även diskuterat svårigheten i att ‘pricka rätt’ med de teoretiska perspektiv vi har tillämpat.  

Imperialism teorin passade egentligen inte så bra som teoretiskt ramverk för att förklara 

Kinas relation till Kenya baserat på det material vi har granskat. Däremot så var 

världssystemteorin tillämplig då den bidrar med ett tillräckligt omfattande teoretiskt ramverk 

för att kunna granska relationen mellan Kina och Kenya. Vår uppfattning är att det är Kinas 

utrikespolitiska handlande som skiljer sig från teoriernas förväntningar av hur starka 

(centrum) stater och svaga (periferi) stater agerar, då de inte är stöpta i västvärldens 

politiska form. Med det sagt så ser vi inte användandet av dessa teoretiska perspektiv som 

arbetets akilleshäl eftersom de teoretiska perspektiven vi har använt inte helt och hållet 

bekräftas av den fakta vi har inhämtat, istället har teorierna givit oss de verktyg för att förstå 

hur Kinas agerande som stark stat gentemot svaga stater skiljer sig från västvärldens 

handlande.      
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