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Abstract

Essay in Political Science, Advanced Course, by Christoffer Hagström 
“The Bush Administration´s view on international cooperation and international 
law and political-theoretical traditions influence on the administration´s foreign 

policy” 
Supervisor: Jan Olsson 

 

 The purpose of this paper is to analyze the American foreign policy, particularly with regard to 
international cooperation and international law. The two following research-questions are used in 
order to fulfil the purpose: (1) what is the Bush-administrations´s view of of the place for 
international cooperation and international law in American foreign policy?, and (2) how does the 
administration´s foreign policy correspond to dominant political-theoretical thought-traditions? The 
traditions used are: liberalism, realism and neoconservatism. The sources of the study mostly 
include literature and policy-documents. The author conducts qualitative and quantitative content 
analysis of the Bush-administration´s policy document National Security Strategy of the United 
States from March 2006. First the document is summarized based on different criteria followed by 
categorizations of ideas connected with realism, liberalism and neoconservatism in the document. In 
the quantative analysis value-words that are appropriate for the various traditions is chosen. The 
frequency of those words can be seen as indications of the influence of the traditions in the thoughts 
of the Bush-administration, but is mostly seen as a complement to the qualtative analysis. The main 
conclusions of the paper are that the Bush-administration most often wish to act according to 
international law and to cooperate with other actors internationally in the long run, it may even be 
necessary. In the short run however, it may act outside the parameters of international organizations 
and international law in order to accomplish foreign policy-goals. Matters related to the security of 
the American state and people is considered much more important than international cooperation 
and law. Liberalism seems to be the tradition that has most affected the Bush-administration´s 
foreign policy. It is followed shortly thereafter by realism and neoconservatism seems to have had 
the least influence on the the thought-traditions. All of the them has been active in the making of the 
foreign policy. 

(Keywords: American foreign policy, Bush-administration, Bush-doctrine, exceptionalism, 

international cooperation, international law, international politics, multilateralism, national security, 

neoconservatism, NSS, terrorism,unilateralism, US foreign policy, War on terror, War on terrorism) 
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1. Inledning 

1.1 Ämnesintroduktion 

Under det kalla kriget fanns det starka motsättningar mellan de rivaliserande supermakterna USA 

och Sovjetunionen. FN skapades bl.a. i syfte att bevara och skapa fred i världen och de två ovan 

nämnda staterna fick permanenta platser i FN:s beslutsfattande organ, Säkerhetsrådet (SR). Ett 

sådant medlemskap ger stater möjlighet att hindra SR från att agera på sätt som skadar den egna 

statens intressen. USA och Sovjetunionen använde sig av denna möjlighet ett flertal gånger under 

kalla krigsperioden och en följd av detta var att aktioner som möjligen skulle vara nödvändiga för 

fredskapande- och bevarande i världen inte kom till stånd. 

   Efter kalla krigets slut och Sovjetunionens kollaps har det talats om att USA är världens enda 

kvarvarande supermakt och Ryssland övertog Sovjetunionens stol i rådet. Till en följd av minskad 

stormaktsrivalitet kom FN att agera i en tidigare icke skådad omfattning i världsfredsrelaterade 

frågor. 

   Efter terrorattackerna den 11 september 2001 har det i allmän samhällsdebatt menats att 

den amerikanska utrikespolitiken förändrats på ett genomgripande sätt. Det har sagts att USA agerar 

självt eller tillsammans med allierade snarare än inom ramen för internationella institutioner och att 

internationell rätts bestämmelser kommit att betyda allt mindre för USA:s styre. Det är möjligt att 

denna syn gett upphov till att en del människor i världen tagit avstånd från USA eller åtminstone 

den sittande Bushadministrationen. Det är av intresse att inom ramen för en uppsats i Internationell 

politik undersöka om den amerikanska utrikespolitiska doktrinen ser ut på detta sätt.

1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka den amerikanska utrikespolitiken särskilt med avseende på internationellt 

samarbete och internationell rätt. 

1.3. Frågeställningar

Hur ser Bushadministrationens utrikespolitik ut, särskilt med avseende på internationellt samarbete 

och internationell rätt?

Hur förhåller sig Bushadministrationens utrikespolitik till dominerande politisk-teoretiska 

tanketraditioner?

1.4 Bakgrund och centrala begrepp 

I denna del av uppsatsen ämnar författaren återge bakgrund som underlättar en ingång i och 
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förståelse för de områden som uppsatsen undersöker och introducera viktiga begrepp. 

    En del författare menar att USA är en s.k. hegemon och att staten haft denna ställning sedan kalla 

krigets slut[1] medan andra betonar att USA är världens enda supermakt sedan Sovjetunionens 

upplösning.[2] Oavsett om statsvetare väljer att kalla USA för en hegemon eller ensam supermakt 

innebär det i allt här väsentligt att staten ses som världens mäktigaste.[3] Det finns indikationer på 

att denna syn är trovärdig. Exempelvis visar uppgifter från Stockholms internationella 

fredsforskningsinstituts (SIPRI) årsbok från 2001 att USA år 2000 var den stat som spenderade 

mest resurser på militära angelägenheter[4] och uppgifter om hur den militära spenderingen ser ut 

för senare år är inte helt överensstämmande i de källor som studerats. Det tycks dock i diskussioner 

på området råda konsensus om att USA fortfarande spenderar mest på området och att dess väpnade 

styrkor har en närvaro i stora delar av världen.[5] Statsvetaren Christopher Layne menar att USA 

också är ekonomisk dominerande i världen. USA sägs ha världens största Bruttonationalprodukt 

(BNP), 11 miljarder dollar, den amerikanska dollarn är världens främsta valutareserv och USA är 

dominant i många av världens viktiga ekonomiska institutioner. Layne menar att den ekonomiska 

styrkan och den teknologiska nivån utgör del av förklaringen till USA:s militära dominans.[6] Det 

ovan nämnda visar att USA är en inflytelserik stat i världen. Det ligger i sakens natur att en sådan 

stats handlingar påverkar sin omvärld i stor utsträckning. Enligt författarens mening borde en 

förändring i en sådan stats utrikespolitiska agerande vara en högst angelägen statsvetenskaplig 

fråga. 

    Internationell rätt är ett komplicerat begrepp och det förekommer bland statsvetare och 

rättsvetare stora skillnader gällande vad den internationella rätten, m.a.o. folkrätten, har för legal 

ställning i världen. Exempelvis framför Melander och Strömberg i ett av sina verk att internationella 

överenskommelser endast är förpliktande för de stater som frivilligt har anslutit sig till sådana. 

Internationella domstolar har endast rätt att döma stater som frivilligt underordnat sig dess domsrätt 

och domar kan endast verkställas om stater frivilligt rättar sig efter dessa. Trots en allmän avsaknad 

av egentliga sanktionssystem tenderar dock världens stater och andra folkrättsliga subjekt  i regel att 

följa folkrätten. Ett sanktionssystem ligger i SR:s händer i och med att detta organ kan fatta 

bindande beslut för FN-medlemmar i ärenden som rör upprätthållande av fred och säkerhet.[7] SR 

består av femton FN-stater, varav fem permanenta. Dessa fem är Kina, Frankrike, Ryssland, 

Storbritannien och uppsatsens studieobjekt USA.[8] De har möjlighet att hindra rådet att besluta om 

handlingar som går mot deras uttryckliga vilja. Detta innebär att inga bindande SR-beslut kan riktas 

mot någon av de fem eller mot en stat som en av dem väljer att skydda från sådana. Denna makt 

kallas vetorätt.[9]
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   Professor Glennon har en mer kontroversiell syn på den internationella rättens status och på 

våldsanvändning. I tidskriften Foreign Affairs framförde han 1999 att Kosovobombningarna året 

innan hade lett till att försvarssamarbetet NATO och nya regler för våldsanvändande ersatt FN:s 

freds- och säkerhetssystem. I och med att det senare blev uppenbart att NATO inte skulle komma att 

stödja en invasion av Irak menade Glennon att USA var fritt från alla hinder gällande 

våldsanvändning. Likt Melander och Strömberg ovan anser han att stater endast binds av regler som 

de själva har accepterat. Glennon menar dock att avtal förlorar sin bindande effekt då tillräckligt 

många stater beter sig på sätt som går emot sådana avtal. I och med att tongivande stater har agerat 

på sätt som går emot FN:s våldsförbud så har denna förlorat sin bindande verkan.[10] Syner 

liknande Melander och Strömbergs tycks vara vanligast och åsiktsyttranden som Glennons utgör 

mer undantag.  

   FN har merparten av världens länder som medlemmar och FN-stadgan anger de väsentligaste 

ramarna för FN-samarbetets verksamhet, form och organisation. FN-stadgan ger FN-medlemmar 

rätt till eget eller kollektivt självförsvar då de utsätts för väpnade angrepp tills SR har vidtagit de 

åtgärder som är nödvändiga för att internationell fred och säkerhet ska upprätthållas.[11] Frånsett 

denna rätt tillåter stadgan endast krigshandlingar efter särskilt beslut från SR.[12] Då 

självförsvarshandlingar diskuteras görs tidvis en distinktion mellan ”föregripande” och 

”förebyggande” sådana. Föregripande självförsvar handlar om att stoppa fiendeattacker som är 

omedelbart förestående genom att själv agera först. Flera författare uttrycker att det är möjligt att 

internationell rätt tillåter detta.[13] Förebyggande självförsvarshandlingar däremot utförs för att 

stoppa tänkbara framtida hot och attacker mot det egna landet och dess laglighet är mer ifrågasatt.

[14]

   Vidare introducerar undertecknad multilateralism och unilateralism.  Inom Internationell politik 

förekommer ofta dessa begrepp i samband diskussioner om internationellt samarbete och särskilt då 

det är USA:s agerande som är uppe för diskussion. En multilateral politisk inställning innebär att 

världspolitiskt samarbete ses som nödvändigt eller önskvärt[15] medan en unilateral sådan formas 

utan hänsyn till andra stater som kan komma att påverkas av detta, politik som går emot vad andra 

stater önskar eller politik som förkastar sådant som andra stater ser som plikter. Exempel på det 

sistnämnda kan vara syn på internationellt samarbete och hörsammande av internationell rätt, vilket 

är av stort intresse i denna uppsats.[16] Medlemskap i internationella organisationer och deltagande 

i skapandet av sådana kan ses som att värdena av dessa, åtminstone i viss mån, erkänns och kan ses 

som uttryck för multilateralism.[17]

   Andra centrala begrepp i uppsatsen är tanketraditionerna realism, liberalism och neokonservatism. 
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Dessa tar hela kapitel 2 i anspråk. 

1.5 Forskningsöversikt 

Diskussioner och analyser om amerikansk utrikespolitik har länge varit vanligt förekommande i 

statsvetenskapen. De har utgått från olika perspektiv och har haft vitt skilda politiska 

utgångspunkter och metodologiska preferenser. En del av dem ger intrycket att vara opartiska 

medan andra klart stött eller kritiserat den förda politiken. Inom ramen för detta arbete är det 

intressant att utröna vad för kopplingar statsvetenskaplig forskning har funnit mellan 

multilateralism och unilateralism och Bushadministrationens utrikespolitik.  Termerna syns ofta i 

internationell politik då internationellt samarbete och internationell rätt diskuteras och av 

källmaterialet framgår det att de använts särskilt flitigt vid analyser av Bushadministrationens 

utrikespolitik. 

   USA har varit medlem i och varit tongivande i skapandet av många internationella organisationer, 

men dessa har kommit att kritiseras p.g.a., antar aktuella författare, att de inte har nått upp till 

amerikanska förväntningar och såldes har det amerikanska engagemanget minskat.[18] Foot, 

MacFarlane och Mastanduno menar att multilateralismen historiskt har setts som ett hot mot den 

amerikanska självständigheten, som fientlig mot amerikanska intressen och som ett hinder mot 

USA:s möjligheter att agera. Detta sägs ha bidragit till minskat amerikanskt engagemang i 

internationella institutioner.[19] Luck och Haglund talar dock om mer multilateralvänliga 

amerikanska tendenser då de nämner att merparten av det amerikanska folket föredrar att stödjas av 

internationella institutioner[20] och att andra talar om att USA:s traditionellt starka liberala 

övertygelser inkluderar en stark preferens för multilateralism.[21] Som vi kommer att se senare 

behöver liberalism dock inte nödvändigtvis inkludera preferens för multilateralism.

Det talas också om att den amerikanska maktpositionen, som ensam supermakt eller hegemon, 

möjligen förstärker unilaterala tendenser. En sådan position tillåter ett land att agera på många sätt, 

t.ex. kan det möjligen göra att staten kan förkasta internationella överenskommelser utan att denne 

får betala ett högt pris för detta.[22] 

    Flera verk presenterar bilden av ett USA som efter 11 september främst agerat ensam eller 

tillsammans med enskilda stater i utrikespolitiken och att FN särskilt fått en underordnad roll.[23] 

  Det finns författare som menar att Bushadministrationen efter terrordåden 11 september ansåg att 

USA har rätt att agera självt då det är nödvändigt i frågor av vitalt amerikanskt intresse och 

internationellt samarbete inte går att få till stånd. Den amerikanska sårbarheten som visade sig 11 

september och försök att hantera den har lett till ökade unilaterala tendenser.[24] 
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    I antologin US Hegemony and International Organization- The United States and Multilateral  

Institutions drar redaktörerna den intressanta slutsatsen att amerikansk utrikespolitik varken är 

utpräglat unilateral eller multilateral. 

Den är pragmatisk i bemärkelsen att internationella institutioner som ses som effektiva och 

främjande amerikanska intressen tenderar att omfamnas och att sådana som anses stå i vägen för 

amerikanska intressen eller ses som ineffektiva undviks eller motarbetas.[25] 

    Här redogörs för tolkningar av den internationella rättens självförsvarsrätt som har uppkommit i 

samband med amerikanskt utrikespolitiskt agerande efter 11 september. I National Security Strategy 

från 2002 och i flera verk som tolkar amerikansk utrikespolitik framgår det att administrationen 

önskar att den internationella rättens syn på vad omedelbart förestående hot är, anpassas till dagens 

verklighet, vilket inkluderar hoten från terrorister och massförstörelsevapen. Då det anses att sådana 

attacker kan komma att utföras utan förvarning blir det nödvändigt att länder skall kunna agera 

föregripande om det blir nödvändigt för att stoppa attacken. Om det blir nödvändigt har USA rätt att 

självt utföra sådana självförsvarsaktioner.[27] Förebyggande självförsvar kan användas mot stater 

som försöker skaffa massförstörelsevapen eller ger terrorister beskydd. Sådana kan brukas även när 

det är osäkert när och var en attack kommer att ske. Detta p.g.a. de ofantliga skador 

massförstörelsevapen kan orsaka.[28] Sådana självförsvarshandlingar har inte stöd i internationell 

rätt[29] men Bushadministrationen tycks mena att en förändring av den internationella rätten är 

nödvändig. Glennon menar att dessa reglers verkan förlorar sin bindande verkan om tillräckligt 

många agerar mot det och tidigare i detta arbete nämndes det att en mäktig stat möjligen kan 

komma undan med att bryta mot internationell rätt och överenskommelser utan att behöva betala ett 

högt pris för det. Efter terroraktionerna 11 september menade SR att FN-stadgan gav USA en 

självklar rätt att försvara sig mot terroristerna[30] och kort tid därefter startade kriget mot 

talibanregimen och terrornätverket al-Qaida i Afghanistan, vilket sågs som ett uttryck för 

självförsvar.[31] Irak anklagades av bl.a. USA och Storbritannien för att samarbeta med eller ge 

stöd åt al-Qaida och för att ha massförstörelsevapen. SR hade bl.a. ålagt Irak att förstöra sina 

förmodade massförstörelsevapen och att ge inspektörer tillträde för att kontrollera efterlevnaden av 

detta. USA:s regering ansåg inte att Irak hade följt SR-kraven och president Bush uttalade att USA 

skulle tvinga Irak till detta, med eller utan FN-stöd.[32] I slutet av år 2002 förklarade SR i en 

resolution (1441) att Irak hade brutit mot tidigare resolutioner och om landet inte fullföljde sina 

förpliktelser skulle detta leda till ”allvarliga konsekvenser”.[33]  USA och flera av landets allierade 

menade att våld mot Irak auktoriserades i resolution 1441. I våldsauktoriserande resolutioner brukar 

det dock talas om ”alla möjliga medel” snarare än ”allvarliga konsekvenser”.[34] Någon resolution 
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med tydligare våldsauktorisation kom inte till stånd då flera av de permanenta medlemmar tydligt 

framförde att de med sin vetorätt skulle förkasta en sådan.[35] Irakkriget började 19 mars 2003 då 

USA och allierade invaderade landet.[36] Invasionen stöddes inte av SR och inga 

massförstörelsevapen hittades.[37] Flera författare menar att USA i och med invasionen av Irak har 

satt ett prejudikat för att andra stater som ser andra stater som potentiella framtida hot kan starta 

förebyggande krig mot dem oavsett vilka bevis som finns för detta påstående.[38] Tidigare 

forskning påvisar att USA och dess allierade agerade i strid mot den internationella rätten, Melander 

och Strömbergs tolkning, i och med Irakinvasionen. 

1.6 Disposition och metod

I denna uppsats använder jag mig av politisk-teoretiska tanketraditioner för att underlätta studien. 

Teoretiska konstruktioner, såsom tanketraditioner, används flitigt inom den statsvetenskapliga 

disciplinen och statsvetenskaplig forsknings främsta mål kan anses vara att beskriva sådana idéer 

och analysera förhållandet mellan dem.[39] Inom forskningsdisciplinen internationell politik, även 

kallad internationella relationer, analyseras ofta länders utrikespolitik och det är vanligt att de utgår 

från realism och liberalism.[40] Detta är tillräckligt för att motivera dessa tanketraditioners 

förekomst i uppsatsen. Jackson skriver i Temptations of Power : The United States in Global  

Politics after 9/11 att internationell politiks konventionellt använda begrepp, vilka främst utgår från 

de ovan nämnda tanketraditionerna, inte är tillräckliga för att beskriva det internationella system 

som sägs vara präglat av amerikansk hegemoni och internationell terrorism.[41] Det finns alltså 

indikationer på att liberalism och realism är otillräckliga i ovannämnda hänseende. Därför söker 

undertecknad efter någon tanketradition som möjligen kan ge en utförligare bild av området. S.k. 

neokonservatism har i olika verk presenterats som inflytelserik på Bushadministrationens 

utrikespolitik[42] och därför inkluderas denna i uppsatsen. Vid redogörelsen av tanketraditionerna 

används främst samlingsverk som behandlar sådana, exempelvis Understanding International  

Relations av Brown. Min målsättning är att presentationen av tanketraditionerna blir sedd som 

saklig och professionell av såväl dess förespråkare som motståndare. Jag har inte för avsikt att 

bedöma vilken tanketradition som är ”bäst”, det är snarare dess betydelser som ska klargöras.  

   Sedan utförs en kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys på policydokumentet National Security  

Strategy of the United States of America (NSS) från mars 2006 som publicerats av 

Bushadministrationen. 

   Innehållsanalys används här för att söka uttyda vilken syn på internationellt samarbete och 

internationell rätt som Bushadministrationen ger uttryck för i policydokumentet . Beckman menar 

att innehållsanalys kan vara användbart vid undersökningar av vilka budskap som förekommer i 
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politiska dokument.[43] Inom ramen för innehållsanalysen användes här s.k. förklarande idéanalys. 

I en sådan kan t.ex. politiska dokument, som NSS i allra högsta grad är, ses som indikatorer för att 

någon särskild övertygelse varit verksam som motiv för handlingar eller beslut. I detta fall 

undersöks dokumentet efter tecken på att realpolitiska, liberala och neokonservativa övertygelser 

varit verksamma i utformningen av administrationens utrikespolitik.[44] Statsvetenskap präglas av 

nödvändighet av förenklingar av verkligheten och det aktuella policydokumentet borde ge 

indikationer på hur upphovsmännen tänkt vid utformningen av utrikespolitiken. NSS från 2002 

nämns ofta i verk som behandlar de senare årens utrikespolitik. Detta stödjer min tolkning att 

policydokument kan ge goda indikationer på hur dess utrikespolitik ser ut. Tolkningen av NSS från 

2006 är tänkt att vara författarens egen och p.g.a. risk för kontaminering har inte analyser av denna 

studerats. Ett ytterligare skäl till att 2006 års NSS används är att den är relativt ny och därför borde 

vad som sägs där vara mer aktuell för Bushadministrationens utrikespolitik än dess förlaga. 

Analyser av NSS från 2002 som undertecknad tagit del av har inte heller gått särskilt djupt utan min 

tolkning är att den relativt lättvindigt utan särskilt utförlig argumentation betecknats som t.ex. 

unilateralt eller neokonservativt präglat. 

   Först sammanfattas policydokumentet utifrån de mål och värden, de hotbilder och de strategier för 

att förverkliga målen och intressena som presenteras. Sedan kategoriseras det som sägs i 

dokumentet där det är möjligt utifrån realism, liberalism och neokonservatism. Detta är en kvalitativ 

analys. Vid en sådan är analytikern intresserad av språk, betydelser och meningar i de texter som 

studeras.[45] Kvantitativ metod är lämplig då forskaren har för avsikt att beskriva hur mycket eller 

hur många av någonting som finns i det intressanta materialet.[46] Analytikern försöker mäta det 

som studeras. Det kan exempelvis handla om att frekvensen av vissa ord eller uttryck i dokumentet 

som studeras.[47] I den kvantitativa innehållsanalys väljer jag ut ett begränsat antal ord eller 

begrepp som särskilt kännetecknar de aktuella tanketraditionerna realism, liberalism och 

neokonservatism. Dessa kommer inte att helt täcka in tanketraditionernas komplexitet, men antalet 

begränsas p.g.a. utrymmesskäl. Gällande dessa tanketraditioner kan det vara svårt att finna ord och 

begrepp som utan tvekan kan placeras i en kategori och absolut inte placeras i en annan. De utvalda 

orden och begreppen hamnar under den kategori som undertecknad finns mest  lämplig. Det 

utrymme dessa ord eller begrepp har i dokumentet kan indikera graden som respektive 

tanketradition påverkat dess innehåll. I denna uppsats kan användningen av kvantitativ metod 

främst ses som ett komplement till den kvalitativa analysen. Detta på så sätt att resultaten från den 

kvalitativa analysen jämförs med resultatet av frekvensräkningen i den kvalitativa. Likalydande 

resultat från både innehållsanalyserna kan anses göra slutsatserna starkare. 

7



    Uppsatsen avslutas med ett slutsatskapitel. 

1.7 Material

Merparten av det använda materialet är litteratur och dokument. I och med att författaren har 

ambition att skaffa sig något liknande en helhetsbild används olika sorters källor med allt från stöd 

och kritik till vad som tycks vara sakligt informativa verk. Om vissa uppgifter som tycks 

kontroversiella förekommer i en källa undersöks det generellt om det nämns i andra källor. Detta 

har jag valt att kalla källtriangulering och om verk som inte använder sig av samma källor talar om 

liknande saker stärker detta enligt min mening trovärdigheten i det skrivna.  I och med en önskan att 

erhålla så aktuella resultat som möjligt är merparten av uppsatsens källor skrivna efter terrordåden 

11 september. De verk som härstammar från tiden innan är ändå aktuella då de behandlar sådant 

som tanketraditioner, statsvetenskapliga metoder samt disciplinen internationell politik. 

   Översiktliga verk om amerikansk utrikespolitik såsom En skrift om USA och världen: amerikansk 

utrikespolitik och dess drivkrafter av Winnerstig, Ett delat USA- vägval för världens enda 

supermakt av Mellbourn, Doctrinal Transformation: US Strategic Doctrine, 2001-2004 av Kronvall 

(bl.a. utgiven av Försvarshögskolan) och Jacksons Temptations of power: the United States in 

global politics after 9/11 används. 

    Författarna Foster, Savic och Lal intar säregna positioner bland källorna, då de är särskilt kritiska 

eller tydligt tar ställning för vad som sägs. Journalisten Savics Det tysta kriget presenterar en bild av 

en värld där merparten av stormakternas utrikespolitiska agerande har samband med behovet av 

tillgång till världens energiresurser. Detta är något som påminner om realismens idéer, vilket läsaren 

senare kommer att se. Fosters Naked Imperialism- the US pursuit of global dominance  präglas 

främst av marxistiskt tänkande, men påminner ändå om Savics verk då det talas om att USA kämpar 

för att skaffa sig kontroll över världen och över dess olja.  Lal ger sitt uttryckliga stöd för liberala 

idéer då han bl.a. propagerar för aktivt amerikanskt demokratifrämjande i världen i Praise of 

Empires- Globalization and Order. Kanes Theoretical roots of US Foreign Policy- Machiavelli and 

American Unilateralism innefattar också realpolitiska element.  

      I antologin US Hegemony and International Organization - The United States and Multilateral  

Institutions analyseras den amerikanska attityden till internationella institutioner. Jag är av 

uppfattningen att detta verk i stor utsträckning kan underlätta besvarandet av den första 

forskningsfrågan. 

   När det gäller ämnet internationell rätt används bl.a. världspolitikens dagsfrågor: Om FN:s 

säkerhetsråd, två verk om FN (The United Nations – Reality and Ideal av Baehr och Gordenker och 
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The Security Council and the protection of human rights av Ramcharan), Folkrätt av Strömberg och 

Melander och de delar av FN:s hemsida där FN-stadgan återfinns, 

http://www.unric.org/charter.html. 
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2. Politisk-teoretiska tanketraditioner i internationell politik

2.1 Realism 

Enligt realismen är de enskilda staterna världspolitikens viktigaste aktörer eftersom det inte anses 

finnas någon annan aktör över denna nivå som kan fatta bindande beslut för de enskilda staterna. 

Detta kan även kallas systemets anarki. Internationella institutioner anses inte bestämma över 

någonting själva då det är staterna som bestämmer över vad de ska företa sig.[48] 

   Staters främsta intresse är överlevnad och i detta ingår bl.a. bevarande av det egna territoriet och 

förmågan att styra den egna framtiden.[49] Kauppi och Viotti menar att stater enligt realismen fattar 

beslut som maximerar statens intressen eller minimerar dess kostnader utifrån den kunskap som 

finns tillgänglig.[50] Överlevnadsintresset kan leda till att stater samarbetar med aktörer som står 

för andra värderingar än den egna staten, t.ex. demokratier som samarbetar med diktatoriska eller 

auktoritära regimer, för att detta ska säkerställas.[51] Statens egna invånares säkerhet är också av 

realpolitiskt intresse. I och med att det inte finns någon överordnad makt som kan säkerställa detta 

står främst den egna staten för det skyddet.[52] 

   En ytterligare följd av att det inte finns någon makt som är överordnad staterna är att staterna inte 

kan lita på varandra. Staterna vet inte vad de andra staterna avser att göra och därför utgår de i sin 

utrikespolitik utifrån vad andra stater är kapabla att göra. M.a.o. förbereder de sig på det värsta.[53]  

I och med att statens överlevnad i vid bemärkelse kan äventyras undviks olika former av beroende 

av andra stater då de kan leda till minskad maktposition. Andra staters beroende av den egna staten 

kan vara önskvärt i och med att den egna maktpositionen kan förstärkas och 

överlevnadsmöjligheterna blir bättre.[54] Realpolitiskt kan det vara önskvärt att minska eller 

eliminera det föreliggande oljeberoendet eller åtminstone beroendet av ett fåtal oljestater. Savic, 

Foster och Jackson poängterar att kontroll över energitillgångar ger stor makt, bl.a. i ekonomisk, 

militär och politisk bemärkelse.[55] Då världens stater har intresse av att minska beroendet av ett 

fåtal stater för att uppfylla sina energibehov pekar Foster och Savic på att stormakter visat särskilt 

intresse för afrikanska länder med mycket naturtillgångar eller som utgör viktiga transitländer för 

detta och de naturresursrika regionerna Centralasien och Kaukasien.[56]

   Enligt Kauppi, Lawson och Viotti är s.k. neorealism, eller strukturell realism, den teoretiska 

ansats som dominerar i disciplinen internationell politik.[57] Här anges staters främsta mål vara 

deras egna nationella säkerhet och stater agerar så att det s.k. nationella intresset maximeras.[58] Så 

långt skiljer det sig inte mycket från den ordinära realismen. Det som särskilt utmärker neorealism 

är dock en betoning på relativa vinster. Det räcker inte för stater att öka sin makt eller rikedom för 
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att staten skall vara nöjd, sådana maktrelationer sätts även i samband hur det går för andra stater på 

dessa områden. Enligt den klassiska realismen försvårar det internationella systemets anarkistiska 

tillstånd internationellt samarbete, neorealister tillägger att även den relativa vinstpreferensen gör 

detta.[59] 

   Det kan tilläggas att flera författare talar om att stater döljer sina verkliga realpolitiska mål och 

avsikter genom att officiellt använda sig av olika ideologiska argument, t.ex. sociala och 

ekonomiska, för att förklara sina ageranden.[60] Om det föreligger så kan verkliga realpolitiska 

tankar bakom en förd politik i hög utsträckning döljas i officiella policydokument. Det är bl.a. 

därför viktigt att inte endast undersöka vad som explicit sägs i analys om sådana. 

2.2. Liberalism och neokonservatism

Författaren önskar inledda detta avsnitt med att tala om det amerikanska exceptionalismfenomenet. 

Detta kan återfinnas i flera liberala tankeinrättningar och i neokonserrvatismen.  Amerikansk 

exceptionalism är en övertygelse om att amerikanska värden och värderingar är rättfärdiga och 

passande för världens andra länder, att USA har som uppdrag att sprida dessa och att agerande i och 

genom internationella institutioner endast är en valmöjlighet vid försöken att uppnå egna intressen 

och inte en förpliktelse. Det sistnämnda är ett resultat av att det egna systemet ses som överlägset 

vilket leder till skepticism att underordna sig andra staters önskemål, i t.ex. internationellt 

samarbete. Inom ramen för sådana diskussioner har det talats om att lämna institutioner som inte når 

upp till amerikanska krav eller att omvandla dem i den riktningen.[61] Redaktörerna i US 

Hegemony and International Organization- The United States and Multilateral Institutions menar 

att det är exceptionalismen som bäst förklarar den amerikanska synen på multilateralism. Jackson 

skriver i Temptations of Power - The United States in World Politics after 9/11 att exceptionalismen 

i mycket förklarar vad som enligt honom varit amerikanskt unilateralt agerande.[62] 

    Vissa liberala tänkare talar, likt realisterna, om att det inte finns någon aktör överordnad de 

enskilda staterna som är auktoriserad att fatta bindande beslut för dessa. Detta urtillstånd behöver 

dock inte nödvändigtvis finnas kvar då olika aktörer såsom stater, företag och intresseorganisationer 

anses kunna förändra detta.[63] Den liberala teoriinriktningen liberal institutionalism talar om att 

det internationella systemets anarki främst hanteras av internationella institutioner, även kallade 

internationella regimer. Detta begrepp innefattar såväl organisationer som av aktörerna accepterade 

mönster av återkommande eller institutionaliserade förhållanden som multilateralism. Dessa 

institutioner hanterar, enligt teorins förespråkare, bristen på tillit mellan systemets aktörer genom att 

förverkligande av gemensamma intressen och möjligheter att uppnå gemensamt gynnsamma utfall 

underlättas.[64]

11



     En liberal teori som handlar om spridande av amerikanska värden och värderingar är den 

demokratiska fredsteorin. Den har sitt ursprung i president Woodward Wilsons (1913-21) hävdande 

om att en fredlig värld är beroende av att den är demokratisk. Denna övertygelse gjorde att Wilson 

ansåg att USA skulle sprida demokrati i världen[65] och sedan denna tid har den övertygelsen haft 

starkt gehör hos amerikanska liberaler. Förespråkare för den demokratiska fredsteorin brukar påtala 

att demokratier sällan startar krig mot varandra och att en världsomspännande demokratisering 

borde ske för världsfredens skull. Demokratifrämjande åtgärder som nämnts har varit t.ex. 

övertalning, sanktioner eller våld från internationella institutioners sida eller från USA och 

eventuellt dess närmaste allierades sida.[66] I detta ingår alltså exceptionalistiska idéer. 

    Neokonservatism inkluderar exceptionalistiska idéer om att amerikanska värden och värderingar 

är goda och bör spridas och uppmuntras i världen.[67] Neokonservativa är starka förespråkare för 

den demokratiska fredsteorin och för att demokrati ska etableras i världen, om nödvändigt med 

våldsamma metoder.[68] Tillsammans med uppfattningen att amerikanska värden och värderingar 

bör spridas i världen, i syfte att ”förbättra” den, menar neokonservativa att USA har rätt att agera 

självt om andra aktörer inte är beredda att samarbeta med USA, för att detta ska kunna förverkligas. 

Inom traditionen syns en misstro mot internationella organisationer.[69] Neokonservativa har en 

stark tilltro på överlägsen militär makt och förespråkar kraftfull handling till gagn för amerikanska 

nationella intressen. Den överlägsna militära makten anses underlätta det sistnämnda.[70] I linje 

med detta stöds idén om förebyggande krig.[71] Dessutom tenderar traditionen att sätta stor fokus 

på Islam och Mellanösternregionen.[72] 

      Jackson påtalar att neokonservativa har förklarat att amerikanska nationella intressen och USA:s 

moraliska strävanden kan ses som samma sak i och med demokrati antas leda till fred.[73] Som vi 

såg i realism-avsnittet är diskussioner om nationella intressen kännetecknade för realism, särskilt 

den neorealitiska inriktningen, och den demokratiska fredsteorin är ursprungligen en liberal 

amerikansk skapelse. På detta sätt kan neokonservatism i vissa fall ses som en blandning av realism 

och liberalism. 

   Tankesmedjan Project for the New American Century (PNAC) bildades 1997 och kom att bli en 

samlingsplats för neokonservativa. Då president Bush kom till makten fick många PNAC-

medlemmar och grundare betydande positioner i administrationen. Bland dessa återfanns bl.a. 

vicepresident Cheney, f.d. försvarsministern Rumsfeld och den tidigare vice försvarsministern och 

f.d. världsbankspresidenten Wolfowitz. Gruppen menade att det är bra för världen och för USA om 

det är USA som leder världen och för detta krävs militär styrka. I ett brev till president Clinton i 

januari 1998 krävde flera PNAC anknutna, bland dessa inkluderas 11 personer som senare fick höga 
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positioner i Bushadministrationen, att USA skulle attackera och ockupera Irak. Det talades om att 

USA borde etablera och upprätthålla en stor militär närvaro i Mellanöstern och vara beredd att 

använda denna styrka för att försvara amerikanska vitala intressen där. För att uppnå detta skulle 

Saddam Hussein om nödvändigt avsättas.[74]

   Det talas på olika håll om att neokonservatismen inspirerat Bushadministrationens förda 

utrikespolitik efter 11 september 2001. Det har påtalats att utrikespolitiken visat sig ha stark tilltro 

på militär maktanvändning och det har talats om amerikansk militär överlägsenhet och 

förebyggande självförsvar mot ”skurkstater” och terrorister. Sådant språk hade tidigare använts i 

olika uttalanden från PNAC. Bushadministrationen har även talat om att USA har till uppgift att 

sprida demokratin i världen och att landet har agerat med allierade då det har funnit det möjligt och 

ensamt när det ansett det nödvändigt.[75]

   Kane poängterar dock i Theoretical roots of US Foreign Policy- Machiavelli and American 

Unilateralism att trots att flera av dem som senare hamnade högt i Bushadministrationen stödde 

PNAC:s neokonservativa idéer gör inte detta automatiskt att Bushadministrationens utrikespolitik 

kan anses vara neokonservativt präglad.  President Bush skulle dock förmodligen inte ha satt dessa 

personer på höga positioner i administrationen om han inte var bekväm med deras utrikespolitiska 

idéer.[76]

 

2.3 Sammanfattning av de politisk-teoretiska tanketraditionerna 

2.3.1 Realism 

Staterna ses som de viktigaste aktörerna i internationell politik i och med att det inte finns någon 

aktör över statsnivån som kan bestämma över dessa. En konsekvens av detta är att det är de enskilda 

staterna som bestämmer hur internationella institutioner agerar. Staternas främsta prioritet är den 

egna statens överlevnad. Detta innebär bl.a. att landet skyddas från olika faror och att statens 

förmåga att forma sin egen framtid tillförsäkras. I samband med detta kan nämnas att vissa realister 

menar att staten har ansvar för de egna medborgarnas säkerhet. Utifrån den kunskap beslutsfattarna 

har fattar de intressemaximerande eller kostnadsminimerande beslut. En konsekvens av sådana 

avvägningar kan t.ex. vara att en demokratisk stat samarbetar med diktaturer. En minskad 

maktposition kan försvaga statens möjligheter att uppnå sina intressen och därför kan stater komma 

att undvika, minska eller helt eliminera sitt beroende av andra världspolitiska aktörer. En ökad 

maktposition kan däremot stärka statens chanser att uppnå sina intressen och i linje med detta kan 

stater önska göra andra världspolitiska aktörer beroende av den egna staten. Realismen utgår från att 
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världens stater inte kan lita på varandra och därför utgår stater ofta från det värsta när det gäller 

andra staters eventuella framtida ageranden. En stat som utövar realpolitik kan dölja sina verkliga 

mål genom att hävda att olika former av ideologiska betänkligheter i själva verket motiverar dess 

politik. Detta försvårar sannolikt analysen av realpolitisk förekomst i policydokumentet.  

   Neorealism skiljer sig något åt från huvuddisciplinen. Nationell säkerhet sägs vara staters främsta 

mål och de agerar för att maximera det nationella intresset. Det särpräglade för neorealismen är att 

stater anses betona relativa vinster vid intressemaximerandet. Det innebär att alla andra staters 

maktpositioner tas i beaktande. Detta och den internationella politikens anarkistiska tillstånd anses 

försvåra internationellt samarbete. 

2.3.2 Liberalism och neokonservatism 

Liberalismen håller med realismen om att det inte finns någon aktör överordnad staterna som kan 

fatta bindande beslut för dem. Aktörer som stater, företag och intresseorganisationer kan dock 

hantera det anarkistiska tillståndet. Subdisciplinen liberal institutionalism ger oss en bild av att det 

internationella systemets anarki främst hanteras av s.k. internationella institutioner eller regimer. 

Detta innefattar organisationer såväl som accepterade mönster av återkommande eller 

institutionaliserade förhållanden, t.ex. multilateralism. Samarbete blir möjligt då intressen 

förverkligas och möjligheten att uppnå gemensamt gynnsamma utfall underlättas. Amerikansk 

exceptionalism innefattar en övertygelse om att amerikanska värderingar är rättfärdiga och passande 

även för andra länder, att USA har en moralisk politisk position och att agerande genom 

internationella institutioner endast är en valmöjlighet av flera. Exceptionalismen har angetts förklara 

den påstådda ambivalenta amerikanska synen på multilateralism. Tron att amerikanska värderingar 

är rättfärdiga och passande för andra länder kan leda till att USA anses ha som uppdrag att sprida 

dessa i världen. Detta kan i sin tur ge upphov till att amerikansk tveksamhet huruvida landet bör 

underordna sig andra staters önskemål inom ramen för internationellt organiserat samarbete. 

Diskussioner om att internationella organisationer bör överges eller reformeras så att de bättre 

passar amerikanska värderingar ger uttryck för detta. Den s.k. demokratiska fredsteorin innebär att 

det demokratiska systemet ses som ett villkor för världsfred. Det finns amerikanska liberaler som är 

övertygande om amerikanska värderingars rättfärdighet och världsomspännande lämplighet vilka 

menar att USA bör sprida demokrati i världen. Detta kan ske genom eget amerikansk agerande eller 

genom samarbete. Dessutom förekommer olikartade diskussioner om vilka metoder som är 

lämpliga för att säkerställa detta. 

   Neokonservatismen innefattar exeptionalistiska drag i och med att amerikanska värden och 

värderingar ses som goda och lämpliga att spridas och uppmuntras i världen. Särskilt anammas den 
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demokratiska fredsteorins tankar. Demokrati ska etableras i världen och om det blir nödvändigt kan 

detta ske med våldsmetoder och unilateralt, i de fall då samarbete inte kan komma till stånd. 

Tanketraditionen kännetecknas av en misstro gentemot internationella institutioner. Överlägsen 

amerikansk militär kraft och kraftfulla handlingar till gagn för amerikanska nationella intressen 

förespråkas och i linje med detta stöds förebyggande självförsvarshandlingar. Neokonservativa 

tänkare har ofta satt ett särskilt fokus på Islam, muslimer och Mellanöstern.  Det finns de som talar 

om att neokonservativa sätter likhetstecken mellan amerikanska nationella intressen och landets 

moraliska strävanden demokratifrämjande anses leda till fred. Sådant resonemang indikerar att 

neokonservativ i viss bemärkelse kan ses som en blandning av realism och liberalism. Många av de 

som senare kom att sitta i Bushadministrationen har varit medlemmar av en neokonservativ grupp 

kallad PNAC. Det sägs att president Bush förmodligen inte skulle ge dem poster i administrationen 

om han inte är bekväm med deras åsikter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15



3. Kvalitativ analytisk sammanfattning av National Security Strategy of the United States of 

America från mars 2006 

3.1 Mål och värden  

De främsta målen som framkommer vid studerandet av detta policydokument är att amerikaner och 

amerikanska intressen skall skyddas, vilket enligt realism bl.a. inkluderar säkrande av amerikanska 

medborgares levnadssätt.[77] Vad som benämns som ”frihet” anses vara lika viktigt som kriget mot 

terrorismen. Frihet skall främjas då det reflekterar amerikanska värden och främjar amerikanska 

intressen. All världens folk sägs önska sig frihet.[78]

3.2 Presenterade hotbilder 

   Internationella terrorister och vad som ibland kallas skurkstater (eng. ”Rogue States”) och 

tyrannier presenteras som stora hot mot USA och dess allierade och världen. Länder som räknas in 

bland dessa är bl.a. Nordkorea och Iran. Terroristerna utgör hot p.g.a. deras terroraktivitet och 

skurkstaterna genom att de innehar eller har för avsikt att införskaffa s.k. massförstörelsevapen, är 

brutala tyrannier eller sponsrar terrorism.[79] Massförstörelsevapen inkluderar bl.a. kärnvapen, 

biologiska – och kemiska vapen. 

3.3 Strategier för att förverkliga mål och intressen

De hot och utmaningar som dyker upp skall hanteras tidigt, innan de kan orsaka allvarlig skada.[80] 

Med detta i åtanke talas det om att sådant ska förutses och bemöttas med alla till buds stående 

medel. Administrationen markerar att den föredrar icke-militära handlingar, men att t.ex. 

förebyggande självförsvarshandlingar kan bli nödvändiga för att hantera stora hot som exempelvis 

massförstörelsevapen.[81] 

    Hoten rörande massförstörelsevapen hanteras genom att skurkstater och terrorister inte tillåts få 

tillgång till sådana[82], spridning av relaterad materiel och expertis stoppas eller begränsas, världen 

uppmärksammas på hoten vapnen utgör, försvarsåtgärder i USA kommer till för att minska 

konsekvenserna av användande av sådana vapen och aktörer avskräcks från att använda eller skaffa 

sådana genom att tydliggöra att sådant kan bemötas av överväldigande kraft från USA:s sida.[83] 

    Terrorismen bekämpas kortsiktigt genom att terrorister söks upp och bekämpas.[84] 

Terroristkärnan behöver dödas eller fångas in i och med att den inte kan avskräckas eller omformas, 

nätverken avskräcks och avvecklas och terrorstödjare hålls ansvariga för detta.[85] Den primära 

internationella terrorismen antas ha sitt ursprung i militant islamistisk radikalism. Administrationen 

ser denna som en förvanskning av Islam.[86] För att en seger ska kunna uppnås i kriget mot 
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terrorismen måste USA och dess allierade vinna den ideologiska striden mot terroristernas mordiska 

uttolkning av Islam. USA står tillsammans med de muslimer som förkastar denna.[87] 

Administrationen menar att terrorism som metod främst uppkommer hos grupper som bl.a. präglas 

av politiskt utanförskap, skuldbeläggande av missförhållanden på andra (vilket motiverar hämnd 

och terror) och följer en ideologi som rättfärdigar, ursäktar eller glorifierar avsiktligt dödande av 

oskyldiga. Alla dessa problem kan bemötas genom demokratisering.[88] 

   Administrationen anser att spridande av frihet leder till ökad säkerhet för USA och världen i och 

med att frihetspräglade länder tenderar att vara fredliga och ansvarsfulla. Frihet sprids bäst genom 

demokratisering och skyddas bäst i demokratier.[89] Demokratier beter sig troligen ansvarsfullt och 

väl i och med att de är frihetspräglade och kan göra mycket gott i världen. Bl.a. stärks internationell 

stabilitet, terrorism och terrorstödjande extremism bekämpas, fred och välstånd sprids och olika 

former av utmaningar hanteras på bäst sätt i demokratier och genom demokratisering.[90]  Det 

ligger därför i USA:s intresse att skapa, stödja och sprida demokrati i världen på olika sätt, bl.a. 

genom att tala väl om frihet och stödja reformrörelser.[91] Den form frihetsstödjandet tar sin 

utgångspunkt i utgår från vad som mest effektivt anses främja friheten samtidigt som hänsyn tas till 

andra intressen som är vitala för amerikansk säkerhet och välmående.[92] Det talas bl.a. om att 

många länder i Mellanöstern präglas av brist på frihet och därför stöds reformrörelser där och 

reformer utförda av allierade regimer som t.ex. Egyptens och Saudiarabiens.[93] Det påpekas att 

olika former av frihet är relaterade till varandra, t.ex. menas det att personer som har ekonomisk 

frihet kommer insistera på att få mer kontroll över andra områden i sina liv också.[94] Länder 

präglade av ekonomisk frihet, menar administrationen, får större möjligheter och medborgare kan få 

välstånd. USA stödjer ökad ekonomisk frihet i världen och marknadsekonomi anses vara det mest 

effektiva systemet för att få till detta. [95] Bl.a. Kina och länder i Sydöstasien uppmanas, för landets 

eget och medborgarnas väl, att även ge sitt folk politisk frihet, vid sidan av den ekonomiska friheten 

som redan finns.  Kina uppmanas också att öppna upp sitt ekonomiska system då de 

protektionistiska åtgärder som används där skadar det egna landet.[96] USA erbjuder olika typer av 

incitament för att uppmuntra länder att gå frihetens väg.[97] 

   USA behöver forma och förbättra världen och detta är endast möjligt om USA upprätthåller och 

förstärker sin nationella styrka. Detta kräver en stark inhemsk demokrati, ekonomisk välgång samt 

världens starkaste militärmakt.[98] Den sistnämnda måste vara stark nog att avskräcka fiender och 

rivaler från hot mot USA och dess allierade.[99] 

    Trots att USA är ett mäktigt land är det inte kapabelt att hantera alla utmaningar själv utan många 

av dessa kräver samarbete.[100] Det sägs att USA starkt föredrar och oftast agerar med 
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diplomatiska metoder och tillsammans med allierade.[101] Särskilt vid gränsöverskridande 

utmaningar såsom attacker mot USA och dess allierade, massförstörelsevapenspridning och kriget 

mot terrorism (en kamp som USA leder), kan samarbete vara nödvändigt, i bilateral, multilateral 

och regional form. Dessutom anses det att frihet, välstånd och fred särskilt kan främjas genom 

samarbete.[102] USA samarbetar bl.a. med stormakterna i frågor av gemensamt intresse och detta 

har blivit möjligt i avsaknad av stora rivaliteter som tidigare stod i vägen för sådant.[103] USA 

samarbetar bl.a. med Kina och Ryssland i frågor där länderna delar intressen, men närmare 

förhållanden är beroende av vilken väg länderna väljer att gå när det gäller frihet och demokrati.

[104]  Det sägs att alla fria länder har intresse av att sprida frihet och därför borde samarbeta i den 

frågan. Detta kan bl.a. ske genom protester mot förtryck och stöd till demokratiska rörelser och 

institutioner.[105]  Bushadministrationen önskar att tillsammans med demokratier och institutioner 

verka för främjande av demokrati, frihet  och mänskliga rättigheter, uppmärksamma, fördöma och 

kritisera brott mot mänskliga rättigheter, rikta sanktioner mot förtryckande regimer, uppmana och 

uppmuntra andra länder att inte stödja sådana regimer, stödja demokratiska reformerare i 

förtryckande länder och ge stöd till olika frihets- och demokratirelaterande verksamheter och 

skeenden.[106] 

    Relationer mellan länder bör stödjas av lämpliga institutioner, detta i syfte att effektivisera och 

göra samarbetet mer permanent.[107] Institutioner bör skapas på de områden där de saknas och de 

institutioner som inte når upp till amerikanska krav bör reformeras, bl.a. anses FN vara i behov av 

detta på flera områden, ekonomiska institutioner bör sprida ekonomisk frihet på bästa möjliga sätt 

och demokratier och demokratifrämjande bör få mer plats i multilaterala institutioner.[108] NATO 

är exempel på en institution som fungerar bra enligt administrationen.[109]  Flexibla samarbeten i 

form av koalitioner av villiga länder kan dock vara snabbare och mer kreativt lösa problem än 

formella institutioner, åtminstone kortsiktigt.[110] 

   Trots att samarbete framförs som önskvärt är administrationen av meningen att USA måste vara 

berett att agera ensamt då det är nödvändigt för att säkerställa mål. Ett exempel på detta är att 

internationella avtal frångicks i syfte att skapa ett försvar mot massförstörelsevapen. Med detta sagt 

poängteras det litet av bestående karaktär kan uppnås utan samarbete.[111] 

    USA ska vara ledande på många områden, t.ex. vid reformerande av institutioner, 

institutionsskapande, frihetsfrämjande och i kriget mot terrorismen. Det anges att dessa viktiga 

ageranden kanske inte skulle bli av om inte USA tog på sig detta.[112] 

   USA och världen sägs vara beroende av olja och ett fåtal tillhandahållare för merparten av denna. 

Dessa ligger ofta i världens mest instabila delar och detta beroende är inte ansvarsfullt eller hållbart.
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[113] Därför söker USA och partners att utveckla alternativa energiformer och sprida 

tillhandahållarna av de primära energiresurser som behövs.[114] I samband med detta kan det vara 

av intresse att nämna att naturresursrika områden som Mellanöstern och Centralasien från och till i 

dokumentet beskrivs varandes av vitalt intresse eller prioriterat eller av stort strategiskt värde för 

USA. [115] 

3.4 Kvalitativ analys utifrån aktuella tanketraditioner av National Security Strategy of the 

United States of America från mars 2006

3.4.1 Realism

Det kan vara besvärligt att finna realpolitiska element i officiella policydokument. Detta då 

realismen bl.a. kännetecknas av att egentliga, mindre smickrande avsikter ofta döljs med en 

ideologisk slöja. Därför är det viktigt att vid sådan undersökning inte bara beakta vad som explicit 

faktiskt sägs och vara medveten om att eventuella ideologiska (t.ex. liberala) idéer kan vara ett sorts 

rättfärdigande för vad som egentligen är realpolitik. 

    Ett tydligt realpolitiskt uttalande är att det vid talet om hur frihetsfrämjande kan komma att se ut 

talas om att hänsyn tas till intressen som är vitala för amerikansk säkerhet och välmående. Detta kan 

enligt realismen inkludera t.ex. tillgång till livsnödvändiga resurser och stöd till demokratiskt 

tvivelaktiga allierade i utbyte mot hjälp mot huvudfienden och det har koppling till realismens 

främsta intresse, överlevnad. I det sistnämnda inkluderas bl.a. skydd av den egna staten och 

bevarande av förmågan att styra den egna framtiden. Det framgår på många håll i dokumentet att 

nationell säkerhet är en mycket viktig fråga. Tillförsäkrande av detta mål är mycket viktigt och USA 

är beredd att göra allt vad som anses nödvändigt för att uppnå detta t.ex. då landet möter hoten 

terrordåd, massförstörelsevapenspridning och terrorstödjande verksamhet. Att USA är berett att 

göra allt som ses som nödvändigt i det ovannämnda kan ses som ett rättfärdigande av både 

förebyggande och föregripande självförsvarshandlingar. Formen för detta är inte viktigt utan 

huvudsaken är att hoten hanteras. Frågor om nationell säkerhet är särskilt kännetecknande för 

neorealism. 

    Att nationell säkerhet är prioriterat framgår bl.a. i att fiender och rivaler skall avskräckas från att 

hota eller attackera USA och rivaler hindras från att uppkomma genom att USA hålls mäktigt, bl.a. 

genom att USA ska ha världens mäktigaste militär. USA ska ha möjlighet att agera själv för att få 

igenom sina mål. Det nämnda kan ses som en motivering för USA:s hegemoniska maktposition. 

Det kan tilläggas att det nämns att skydd av de egna medborgarna är en av USA:s främsta plikter 
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och detta påminner författaren om det realpolitiska resonemanget om att staten är den enda garanten 

för medborgares säkerhet. 

   Flera gånger nämns främjande av amerikanska eller nationella intressen. Detta är något som 

särskilt poängteras i neorealismen. Frånsett det redan nämnda finner undertecknad endast ett 

element till som för tankarna till neorealism. Neorealismens relativa vinstpreferens kan anses 

förekomma i och med att administrationen menar att USA måste ha världens starkaste krigsmakt. 

    I talet om spridning av massförstörelsevapen och att terrorister och skurkstater ämnar skaffa 

sådana ses det att kapaciteterna hos andra aktörer bedöms och att USA förväntar sig det värsta, 

särskilt då inga bevis för att så föreligger läggs fram. Det kan också tolkas ur resonemanget om att 

terroristgruppers kärna inte kan omformas eller avskräckas utan måste infångas eller dödas. Vi såg 

tidigare att administrationen är beredd att använda sig av de båda nämnda formerna av självförsvar 

och dess förekomst kan också ses som tecken på att USA förväntar sig det värsta. 

    I den realpolitiska traditionen talas det om att stater försöker nå sina mål genom 

intressemaximering eller kostnadsminimering. I diskussionerna om samarbete i policydokumentet 

går det båda implicit och explicit (på vissa områden) se att samarbeten sker då det gynnar 

amerikanska eller gemensamma intressen. Sådant samarbete kan ses i ljus av tankarna om 

intressemaximering eller kostnadsminimering ovan, då detta kan tänkas minska och sprida 

kostnader och öka effektiviteten. Det sistnämnda och samarbetes eventuella nödvändighet talas det 

explicit om i policydokumentet. Att diplomatiska och icke-militära metoder föredras och oftast 

används kan ses som kostnadsminimering då krig är dyrt och som intressemaximerande, då sådant 

agerande inte tenderar att leda till omfattande protester och dåligt anseende för den utövande parten. 

I och med att samarbete kan vara givande uppmuntras reformer som kan göra att institutioner 

fungerar önskvärt. NATO är ett exempel på en institution som ses som en god aktör. Detta beror 

möjligen på att USA:s intressen främjas i denna USA-dominerande institution. 

    I fråga om demokratiska brister och brott mot mänskliga rättigheter behandlas allierade, ibland 

tillfälliga sådana, till USA (t.ex. Kina, Ryssland och Saudiarabien) mildare än stater som ses som 

fientliga mot USA (t.ex. Iran och Nordkorea). Samtidigt som fiendestaternas styren fördöms som 

tyranner bl.a. uppmanas allierade endast att anamma demokrati och andra värden. Detta kan vara ett 

resultat av kostnadsminimerande och intressemaximerande avväganden men mer specifikt leder 

överlevnadsintresset, där bl.a. allierade mot huvudfienden världsterrorismen behövs, till att 

demokrati och frågor om mänskliga rättigheter underprioriteras. 

      Det sägs att USA och världen har stort behov av olja och att det är nödvändigt att minska 
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beroendet. Enligt realismen är det önskvärt att undvika beroende av andra länder samt att göra andra 

länder beroende av det egna landet, vilka är sätt att säkra det egna landets överlevnad och 

levnadssätt. Det finns de som talar om att detta kan uppnås genom att USA dominerar resursrika 

områden.[116] I litteraturen nämns det att USA är av särskilt behov av olja från Mellanöstern[117] 

och det är möjligt att det är därför Mellanöstern visas så stort intresse i dokumentet. Flera 

auktoritära stater i Mellanöstern stöds och det kan möjligen bero på att USA på detta sätt får tillgång 

till oljan landet behöver. Även andra energiresursrika områden nämns varandes av stort intresse. 

Detta är ett ytterligare ett tecken på att överlevnadsintresset tar överhanden vid 

demokratibetänkligheter. I dokumentet framgår det dock inte att USA har som mål att dominera 

eller kontrollera regioner och göra andra länder beroende av sig självt. 

    Det kan tänkas att det flitiga påpekandet om att USA:s intressen ofta är gemensamma med USA:s 

allierade i synnerhet och världen i allmänhet är ett uttryck för realismens ideologiska slöja. Det 

skulle inte se bra ut för USA om det talade om sig själv och sina intressen genom hela dokumentet. 

Eventuellt kan även det som sägs om samarbete grunda sig i sådana avvägningar. 

3.4.2. Liberalism

   Det finns mycket i dokumentet som knyter an till den demokratiska fredsteorin och andra 

exceptionalistiska idéer. Det talas om att stater som respekterar medborgares värdighet och 

frihetsönskan är mer ansvarsfulla och benägna att bete sig väl, vilket påminner författaren om den 

demokratiska fredsteorin där det sägs att demokratier beter sig så. Demokrati och frihet sägs lösa 

många problem, bl.a. leder det till seger i kriget mot terrorism och motverkar förtryck. Att 

demokrati har många gynnsamma effekter kan ses som en utveckling av den demokratiska 

frihetsteorin, där demokrati sägs leda till världsfred, och är uttryck för exceptionalistiska tankar. I 

linje med det ovannämnda sägs det att frihet främjas bäst genom demokrati, att USA bl.a. agerar 

utifrån vad som bäst främjar frihet och att demokratier och demokratifrämjande bör få större 

inflytande i multilaterala institutioner. 

    Vad USA ser som goda värden och företeelser bör spridas i världen i syfte att förbättra den. 

Amerikanska eller västerländska ideal ses som ett föredöme för världen att anamma. Genom att 

idéer som demokrati, frihet och marknadsekonomi osv. får fotfäste i världen minskar hoten, 

världens säkerhet ökar och rent allmänt främjas amerikanska intressen.  

   Administrationen menar att andra länder bör tillgodogöra sig dessa idéer. Att gå denna väg sägs 

vara bra för dem samt ge dem ett närmare förhållande till USA. Länderna uppmuntras och 

uppmanas till detta på flera sätt, bl.a. erbjuder USA olika incitament för att länder ska gå den vägen. 
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    Formen för att nå målen är inte viktig. Om samarbeten inte kan förverkligas måste USA ändå 

vara beredd att agera. Då det är nödvändigt agerar administration utan samarbete med andra aktörer 

och utanför internationell rätts regler. För att detta ska vara möjligt behöver USA ha en stark 

maktposition i världen. 

    Bushadministrationen föredrar samarbete vid försök att uppnå utrikespolitiska mål. Det talas ofta 

i texten om samarbete, åtminstone delvis, är beroende av att aktörerna har likartade värderingar och 

intressen eller är beredd att gå åt det hållet genom reformer. Mycket kan uppnås genom samarbete, 

bl.a. med länder och multilaterala organisationer. Det anges att en del institutioner, såsom NATO, 

fungerar bra men andra institutioner, t.ex. FN, sägs vara i behov av reformer. Välviljan till 

institutioner tycks vara beroende av om de ses som främjande amerikanska intressen eller inte. 

Administrationen säger att det kanske långsiktigt är nödvändigt att agera genom institutioner för att 

uppnå mål, att institutioner kan effektivisera och underlätta samarbete och administrationen vill se 

reformer så att institutioner går rätt väg, så att säga, eller att lämpliga institutioner skapas då sådana 

saknas. Det ovannämnda talar för att den liberala institutionalismens idéer om att gemensamma 

intressen kan förverkligas genom gemensam ansträngning erkänns. I enlighet med subdisciplinens 

tankar hanteras bristen på tillit mellan ett urval av världspolitikens aktörer. 

   USA kan komma att agera utanför formella institutioner genom s.k. koalitioner av villiga för att 

uppnå sina intressen. Detta är en form av samarbete men det är flexibelt och generellt inte inom 

ramarna för institutioner. Det har tidigare nämnts att agerande genom sådant snarare kan ses som 

uttryck för unilateralism. Den syn på multilateralism som tycks framkomma här är pragmatisk. Dess 

potential erkänns men de amerikanska utrikespolitiska målen är viktigare och kan komma att 

förverkligas på andra sätt än multilaterala. 

    Våld ses ofta som en sista utväg för att uppnå vissa amerikanska mål och det sägs att USA 

föredrar diplomati och fredliga metoder. Liberalismen talar om en stor samling av metoder för att 

främja liberala och exceptionalistiska idéer och oftast inkluderar dessa inte något våld 

överhuvudtaget. Dessutom talas det ofta om icke-våldsamma metoder även när det gäller att hantera 

hot. Tonvikten på sådana idéer kan ses som ett uttryck för allmän liberalism. 

    I sann exceptionalistisk anda anges det att USA behöver fungera som ett föredöme för att andra 

ska agera och att landet ska stå i spetsen för att förbättra världen. 

3.4.3 Neokonservatism 

    Policydokumentet kännetecknas av en misstro mot vissa stater,  olika aktörer (exempelvis 

institutioner som FN) och internationell rätt. Administrationen tycks vara beredd att samarbeta med 
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andra då egna intressen främjas men det betonas att USA kan agera utan allierade och utanför 

internationell rätts ramar i syfte att nå sina mål. Att de amerikanska målen och värderingarna har 

företräde framför multilaterala metoder framgår tydligt. Detta tyder på att exceptionalistiska idéer 

starkt påverkar Bushadministrationen. Undertecknad är dock av meningen att det som sägs om 

samarbete snarare tyder på liberalism än neokonservatism. Misstron framgår inte som särskilt stark 

och det talas t.o.m. om att institutioner kan vara nödvändiga och har potential för att uppnå 

måluppfyllande. 

    Tanketraditionens idéer om kraftfull handling och nödvändigheten av överlägsen militär kraft ses 

i bereddvilligheten att använda militär makt och våld, i diskussionen om att USA bör ha en 

krigsmakt utan motstycke i världen, att USA ska använda överväldigande kraft och att allt som är 

nödvändigt för att hantera hot kan komma att användas. Det sistnämnda inkluderar sådant som olika 

former av självförsvarshandlingar, dödande av terrorister, att terrorstödjare hålls ansvariga och att 

fiender och rivaler ska avskräckas. Neokonservatismen stödjer förebyggande 

självförsvarshandlingar och då detta är en mer långtgående form än den föregripande kan det antas 

att även föregripande självförsvar ses som acceptabelt i tanketraditionen. 

    Som läsaren såg i liberalismanalysen ovan talas det mycket om demokrati och dess positiva 

effekter på världen i detta dokument. Att demokrati ses som en universallösning går utöver den 

demokratiska fredsteorins idé och bör snarare ses som uttryck för allmänt exceptionalistiska tankar 

och kan möjligen klassificeras som ett neokonservativt uttryck. 

Diskussionen om att frihet främjar amerikanska intressen och reflekterar amerikanska värden 

påminner om den demokratiska fredsteorin på så sätt att administrationen menar att frihet främjas 

bäst genom demokrati. Dessutom kan det ses som ett uttryck för tanketraditionens idé om att 

amerikanska nationella och moraliska intressen kan uppnå samma sak. Att friheten och demokratin 

kan komma att främjas av USA självt om nödvändigt är också ett utryck för den amerikanska 

exceptionalismen. Det talas dock inte om att våld ska användas för att förmå andra att anamma 

amerikanska värden vilket kan förväntas i ett neokonservativt präglat dokument. 

    Den neokonservativa Mellanöstern- och Islamfokusen kan ses i det stora utrymme som relaterade 

ting får i dokumentet. Det bör dock betänkas att sådant kan vara svårt att undvika i ett nationellt 

säkerhetsdokument i och med att krigen i Afghanistan och Irak pågår (vilka i och för sig kan ha 

utbrutit till följd av ett neokonservativt präglat tänkande hos administrationen), det finns ett hot från 

islamistisk terrorism och att flertalet proklamerade skurkstater är muslimska. 
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3.5 Kvantitativ analys av National Security Strategy of the United States of America från 

mars 2006

En kvantitativ analys av omfattningen av tanketraditionerna realism, liberalism och 

neokonservatism kan enligt min mening vara problematisk då det är svårt att finna ord och begrepp 

som tveklöst kan placeras i en kategori och absolut inte kan placeras i en annan. De ord och begrepp 

som används nedan för att indikera förekomst av respektive tanketradition är sådana som 

undertecknad bedömer mest frekvent används i eller är mest utmärkande för den tanketradition som 

de här hamnar under. 

   NSS inkluderar 51 sidor text och i analysen redovisas den frekvens som de aktuella orden och 

begreppen förekommer per sida i genomsnitt (avrundat till två decimaler). 

3.5.1 Realism 

Realism innefattar tankar om att länders styren önskar se att det egna landets beroende av andra är 

så lite beroende av andra som möjligt och att andra länder bör vara beroende av det egna landet. 

Därför börjar vi med att räkna ut frekvensen av orden ”dependence” och ”independence” i olika 

former i dokumentet. De förekommer i genomsnitt 0,10 respektive 0,04 gånger per sida. 

    Realismen talar ofta om intressemaximerande och tal om det nationella intresset i dess 

neorealistiska variant. Neokonservatism inkluderar också idéer om nationella intressen, men där 

förekommer oftare vaghet i vad de nationella intressena verkligen innefattar och det talas snarare 

om vad som ska göras för att dessa intressen ska förverkligas. Jag finner att tal om intressen 

mestadels kan hänföras till den realpolitiska traditionen. 0,18 gånger per sida talas det om ”våra” 

intressen (”our interest”) med möjlig innebörd att det är USA:s intressen eller intressen som landet 

har gemensamt med andra aktörer. 0,14 gånger per sida uppträder ordagrant amerikanska eller 

nationella intressen (”US interest” och ”American interest”) och intressen som är vitala för landet (” 

vital interest”) nämns 0,04 tillfällen per sida. Det förekommer tillfällen då de tydligt framgår att det 

är för USA och världens aktörer gemensamma intressen (”mutual interest” och ”shared interest”) 

som avhandlas och frekvensen av detta är 0,1 gånger per sida. Detta sistnämnda uttryck kan vara 

tecken på att intressemaximering, kostnadsminimering eller en del av den s.k. ideologiska slöjan är i 

farten och alltså uttryck för realism. Det är också möjligt att det är uttryck för att aktörer som delar 

intressen kan uppnå gynnsamma saker tillsammans och således vara institutionell liberalism. Det 

sistnämnda framgår inte explicit i sammanhanget och därför väljer jag att se detta som en indikation 

på verksam realism. 

    Säkerhet är självklart av intresse för alla tanketraditioner i internationell politik men det är 
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särskilt vanligt förekommande i realismen och dess språkbruk. Författaren ser ordet ”Security” 

som en indikation på realism men reserverar sig delvis genom att påpeka att detta ord självfallet 

förekommer i ett dokument som handlar om nationell säkerhet. Det ovannämnda ordet förekommer 

1,86 gånger per sida och är således det ord som har hittills störst frekvens i analysen. 

   Överlevnad är också av intresse för alla men det är endast i den realpolitiska traditionen som 

termen används flitigt och det anges faktiskt vara det främsta målet för en stat enligt realismen. 

”Survival” och ”survive” förekommer 0,06 tillfällen per sida. 

3.5.2 Liberalism 

Att betona samarbete, allianser, partnerskap och vänskap etc. kan ofta ses i subdisciplinen liberal 

institutionalism. Sådan förekomst kan möjligen ses som en del av realismens ideologiska slöja men 

förekomst av sådant är svårt att mäta kvantitativt och samarbete kan också vara uttryck för 

realimsens kostnadsminimering eller intressemaximering. Det är dock liberalismen som tenderar att 

använda ett sådant språkbruk. Allt som allt finns det mer som tyder på att förekomst av sådant kan 

ses som indikation för liberalism än annan tanketradition. Frekvens av allierade och partners 

(”Ally”, ”allies” och ”partner”) till USA förekommer 1,66 gånger per sida och former av ordet 

”Security”, frånsett de tillfällen det ingår i organisationsnamn, syns 0,59 gånger per sida. Liberal 

institutionalism innefattar som bekant ett erkännande av samarbetes och internationella eller 

multilaterala institutioners potential. Multilaterala ansträngningar (”multilateral efforts”) nämns 

0,04 gånger per sida och varianter av orden internationella och multilaterala institutioner 

(”international institutions/organizations” och ”multilateral institutions/organizations”) syns 0,37 

gånger per sida. 

3.5.3. Neokonservatism 

Neokonservatismen är känd för att stödja förebyggande och föregripande handlingar. 

Förebyggande attacker, handlingar eller självförsvar(”(prevention” och ”prevent”) förekommer 0,41 

tillfällen per sida och föregripande (”(preemp” och preemption”) sådana 0,10 gånger per sida. Då 

tanketraditionen har ett särskilt fokus på Islam och muslimer och Mellanöstern kan de påpekas att 

varianter av de två förstnämnda orden (”Islam” och ”muslim”) nämns 0,27 gånger per sida och det 

sistnämnda (”Middle East”) exakt lika mycket. 

3.5.4 Liberalism och neokonservatism 

Tal om amerikanska värden och värderingar och idéer kring demokratins viktighet och dess påstått 
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gynnsamma effekter är någon som förekommer i både liberalismen och neokonservatismen. 

   0,12 gånger per sida nämns ”våra” värden/värderingar (”our values”), dvs. gemensamma mellan 

USA och världen eller mellan USA och dess allierade. Delade (”shared values” och ”mutual 

values”) värden/värderingar förekommer 0,08 gånger per sida. På varje sida förekommer 

bokstavligen amerikanska värden/värderingar (”US values” och ”American values”) 0,06 gånger. 

    Demokrati och demokratisering (”democracy”, ”democratic” och ”democratization”)är mycket 

frekvent förekommande. Frånsett de gånger ordet förekommer i staters officiella namn eller i 

organisationsnamn återfinns det 2,41 gånger per sida i dokumentet och är således med bredd 

marginal det ord eller begrepp som förekommer mest av de ord och begrepp som är av intresse. Det 

är självklart problematisk att detta det mest förekommande ordet inte kunnat kategoriseras inom en 

enskild tanketradition, men av dess stora frekvens går det att utläsa att demokrati och 

demokratisering åtminstone ses som något mycket viktigt för Bushadministrationen. 

 3.5.5 Sammanfattning av den kvantitativa frekvensen i tabellform

Realism (frekvens) Liberalism (frekvens) Neokonservatism (frekvens) 
Dependence 0,10 Ally/allies/partner 1,66 Prevention/prevent  0,41 
Independece 0,04 Security 0,59 Preempt/preemption 0,10
Our interest 0,18 Multilateral efforts 0,04 Islam/Muslim 0,27 
US/American interest 0,14 International/multilateral 

organizations/institutions 0,37
Middle East 0,27

Vital interest 0,04
Mutual/shared interest 0,10
Security 1,86
Survival/survive 0,06
Totalt: 2,52 Totalt: 2,66 Totalt: 1,05 
 

Liberalism och neokonservatism (frekvens)
Our values 0,12 
Shared/mutual values 0,08
US/American values 0,06
Democracy, democratic, democractization 2,41 
Totalt: 2,67 
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4. Slutsatser/sammanfattande analys 

4.1 Hur ser Bushadministrationens utrikespolitik ut med avseende på internationellt 

samarbete och internationell rätt? 

Bushadministrationen talar om att det är möjligt att lite av bestående karaktär kan uppnås utan 

samarbete i världspolitiken och att det är tänkbart att USA:s utrikespolitiska mål inte kan uppnås 

utan samarbete. USA anses dessutom inte kunna hantera och uppnå allt den önskar genom ensamt 

agerande. Agerande genom och stöd av internationella institutioner ses som önskvärt. I 

policydokumentet talas det ofta om samarbete i olika former och USA sägs oftast och när det är 

möjligt agera på detta sätt. Genom samarbete kan mycket uppnås, t.ex. anses mycket 

problemlösning i gränsöverskridande frågor särskilt underlättas och effektiviseras i internationella 

institutioner. Administrationen tycks mena att samarbete med världsaktörer ofta är beroende av 

gemensamma intressen och värden/värderingar eller åtminstone att aktörer visar god vilja att gå 

nämnare gemensamma värden/värderingar genom t.ex. reformer. Institutioner som inte fungerar på 

ett enligt administrationen tillfredsställande sätt kan komma att reformeras och institutioner bör 

skapas på de områden där det finns behov av dem. Merparten av de metoder som nämns för att 

uppnå utrikespolitiska mål är tillåtna av den internationella rätten, exempel på sådant är incitament 

för att stödja vissa fredliga verksamheter samt fördömanden av och sanktioner mot vad 

administrationen menar är förtryckarstater. 

    Om en fråga ses som tillräckligt viktig och samarbete i formella internationella institutioner 

som stödjer den amerikanska ståndpunkten i frågan inte går att få till kan USA komma att agera på 

egen hand eller i samarbete av flexiblare natur, exempelvis i koalitioner av villiga. Det är möjligt att 

det sistnämnda effektivare och lättare, åtminstone kortsiktigt, kan leda till måluppfyllelse. 

Administrationen menar att agerande utanför internationella institutioner särskilt kan komma i fråga 

då USA hotas eller riskerar att skadas. Sådant måste hanteras med alla möjliga medel och 

internationell rätt och vilka former agerandet sker på är underordnat detta krav. USA:s hegemoniska 

maktposition motiveras bl.a. av att det möjliggör sådant förfarande. I uppfattningen att 

internationell rätt och samarbete är allmänt önskvärt men inte bindande, åtminstone för USA, ses 

tydliga drag av den amerikanska exceptionalismen. 

    Det mest väsentliga i Bushadministrationens syn på internationell rätt och samarbete är att 

detta är önskvärt och eventuellt nödvändigt långsiktigt men kortsiktigt kan USA mycket väl komma 

att agera bortom internationella samarbeten och internationell rätt för att uppnå sina mål. Det 

framgår att det främst är den amerikanska statens och folkets säkerhet som helt klart är överordnat 
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sådant som internationellt samarbete och internationell rätt. 

4.2 Vilka politisk-teoretiska tanketraditioner har utövat inflytande på Bushadministrationens 

utrikespolitik? 

4.2.1. Realism 

I den kvalitativa analysen framgår det att det finns en hel del som tyder på att NSS är realpolitiskt 

präglat, vilket kan betyda att dessa tankar även påverkat Bushadministrationens förda utrikespolitik. 

Policydokumentet innefattar bl.a. realismens tankar om nationell säkerhet, tillförsäkrande av 

förmågan om att styra den egna framtiden, explicit främjande av amerikanska eller nationella 

intressen, bedömning av aktörers kapacitet och en förväntan av det värsta tänkbara agerandet från 

dem, intressemaximering och kostnadsminimering och tal om önskvärdheten av minskat beroende 

av andra. 

    I den kvantitativa analysen får inte realismen en lika självklar plats. Merparten av de utvalda 

värdeorden förekommer i relativt liten omfattning. Undantaget är säkerhet, vilket är det utvalda ord 

som förekommer näst mest frekvent i policydokumentet. Att frekvensen av detta ord är så stort kan 

dock anses vara naturligt i ett nationellt säkerhetsdokument, vilken självfallet hanterar frågor om 

säkerhet, oavsett vilken tanketradition som kan tänkas ha påverkat dess utformning, 

4.2.2 Liberalism 

Vid den kvalitativa analysen tycker författaren sig finna att den demokratiska fredsteorin och andra 

uttryck för amerikansk exceptionalism är tämligen flitigt förekommande. Frihet och demokrati bör 

främjas i olika former, bl.a. inom ramen för internationella institutioner, och anses kunna bidra till 

lösandet av många problem. Det tal som förekommer om dessa två företeelsers gynnsamma effekter 

kan ses som en mycket utvecklad variant av vad den demokratiska fredsteorin menar att demokrati 

kan åstadkomma. I spridandet av de gynnsamma och goda värdena/värderingarna och företeelserna 

syns en tonvikt på fredliga metoder och våld ses i detta som en sista utväg. Att betona sådana 

metoder indikerar snarare liberalism än neokonservatism, med dess tonvikt på kraftfull handling 

och beredvillighet till våld. 

   Det finns mycket i dokumentet som tyder på att liberal institutionalism har varit verksamt. I denna 

subdisciplin talas det om att gemensamma intressen kan förverkligas genom samarbete. 

Samarbete anses kunna leda till mycket goda resultat, men tycks ofta vara beroende av att aktörerna 

har likartade värden/värderingar och intressen eller visar sig bara beredda att gå åt det hållet genom 

bl.a. reformer. Institutioner som inte fungerar väl kan komma att reformeras och nya institutioner 

28



kan skapas om de saknas. 

    Då undertecknad beaktar den frekvens av värdeorden som sammantaget hamnar i en 

tanketradition framgår det att det är liberalismen som kvantitativt framgår som den mest 

inflytelserika, dock endast något större än realismen. Det i särklass vanligaste ordet eller begreppet 

inom kategorin är tal om USA:s allierade och partners vilket indikerar ett stort intresse för agerande 

tillsammans med detta och att de värderas högt. 

4.2.3 Neokonservatism 

    Vissa neokonservativa drag upptäcktes under den kvalitativa analysen. Den utsträckning som 

misstro mot stater, andra aktörer och internationell rätt framkommer balanseras dock av det ofta 

förekommande talet om samarbetes nödvändighet och potential. Vad som ändå utgör sådana drag är 

att USA kan komma att agera enskilt och kraftfullt utanför internationell rätts och samarbetes ramar 

för att uppnå, åtminstone vissa, av dess mål, vilka har företräde framför multilaterala metoder. 

Exceptionalistiska tankar om amerikanska värdens och värderingars förträfflighet ingår i 

neokonservatismen och att demokrati och frihet har många positiva effekter, som går utöver den 

demokratiska fredsteorins idéer, är alltså en tecken på neokonservatism. Tanketraditionens tal om 

kraftfull handling ses också i att sådant kan komma att främjas av USA ensamt. Neokonservatismen 

och policydokumentet har också det gemensamt att båda har en fokus på Mellanöstern och Islam. 

    I de kvantitativa analyserna framgår det att liberala värdeord har störst frekvens, följt av att 

realistiska och neokonservativa, kanske något förvånande, hamnar sist. 

4.2.4. Liberalism och neokonservatism 

Det är problematiskt att just det värdeord som är mest förekommande (demokrati/demokratisering) i 

policydokumentet är så svårt att placera i en enskild tanketradition. Ur faktumet att värdeordet 

framkommer så pass mycket kan dock slutsatsen dras att sådant är mycket viktigt i 

Bushadministrationens utrikespolitik. 

4.2.5 Slutsats om tanketraditionernas inverkan på Bushadministrationens utrikespolitik 

Författaren finner stöd för att liberalismen är den tanketradition som främst har påverkat 

Bushadministrationens utrikespolitik att döma av den utförda kvalitativa och kvantitativa analysen 

av NSS. Liberala tankar förekommer på många olika håll och i hög utsträckning i detta dokument 

och särskilt är det liberal institutionalism som syns. 

    I vilken mån de andra två undersökta tanketraditionerna har påverkat utrikespolitiken är dock 

svårare att bedöma. Realpolitiska aspekter förekommer i en något mindre utsträckning än de 
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liberala i den kvantitativa innehållsanalysen. Neokonservatismen har syns i relativt stor utsträckning 

i den kvalitativa undersökningen men är den tanketradition som syns i minst utsträckning i den 

kvalitativa analysen. 

    Tidigare i arbetet talar undertecknad om att den kvantitativa analysen mest ses som ett 

komplement till den djupare kvalitativa analysen och i detta resonemang underligger ett antagande 

om att den kvalitativa analysens resultat är viktigast. Om det kvantitativa resultatet stödjer resultatet 

från den kvalitativa så kan resultatet anses vara starkare. Författaren finnar alltså att liberalismens 

inverkan på utrikespolitiken får starkt stöd i resultaten. I den kvantitativa analysen sågs realpolitiska 

aspekter endast i något mindre omfattning än liberalismen. Neokonservatismens inverkan på 

policydokumentet får stöd i den kvalitativa analysen men syns endast i begränsad omfattning i den 

kvantitativa undersökningen i jämförelse med de andra tanketraditionerna. 

   Alla tre tanketraditioner har påverkat utformningen av administrationens utrikespolitik men i olika 

omfattning. Liberalismen har påverkat mest, nära följt av realismen och sist neokonservatismen. 

Detta är något förvånande med tanke på att delar av tidigare forskning talat om 2002 års NSS som 

starkt neokonservativt präglat. Internationell politiks sedan länge väl använda tanketraditioner tycks 

alltså räcka långt långt även i analyser av den världsordning som vissa bl.a. menar kännetecknas av 

amerikansk hegemoni och internationell terrorism. 
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