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Abstract
The purpose of this thesis is to explain why states obtain nuclear weapons and the role various 
actors and interests play in the making of states´ nuclear policies. The main questions are as 
follows: (1) What big theories exist concerning states obtaining nuclear weapon and nuclear 
armament in International Relations and what relevance do they have of the post cold-war period?, 
(2) What is the meaning of the perspective of the Military-Industrial Complex (MIC)?, and (3)Are 
there empirical studies which supports the existence of a MIC in the United States? 

The focus lies on actors and driving forces that are internal to states and it is also important to 
investigate if the theories have relevance for the post 9/11-era. The study uses the method of 
qualitative literature-study with some quantitative segments. It is claimed that states might be 
interested in justifying their behaviour in a morally appealing way and that real reasons may be 
hidden. There are many reasons for states to obtain and keep nuclear weapons and related 
technology (which includes many of the most lucrative elements of the arms industry´s sales). 
Among this reasons are that arms and related technology may be used to influence other states and 
nuclear weapons-construction and modernisation might be used to protect the state from external 
threats, stop unwanted interference from other actors, secure job and gain recognition and prestige 
in world politics. For security reasons states might hold onto their own nuclear weapons and try to 
hinder other actors from getting access to them. The internal actors and driving forces we look at 
are bureaucratic, economical and political, and the MIC-perspective. The military can be said to 
have interests in as much resources and capabilities as possible, which includes advanced 
weaponary such as nuclear weapons and related technologies, at its disposal because of the goal to 
defend the state from all possible threats and for officers career reasons. Much of its influence is 
said to come from its expert knowledge and position and it is said to be especially influential in 
matters of foreign policy, military spending and foreign policy. The major economical actors 
mentioned are big corporations involved in military spending and these have interests in 
maximizing profits. Nuclear weapons making and maintenance and the related areas of missile 
defense and delivering methods for nuclear weapons seem to be areas with high changes of being 
profitable for the involved major companies. The actors wield influence for example through 
lobbying and campaign contributions. An economic driving force claim is that state spending is 
necessary for stimulating the economy and defense spending is easily justified in other ways. 
Political actors and driving forces concerns politicians interest in promoting the interests of 
supporting groups, there are indications that the weapon industry is such a group. Research have 
shown various results about the extent politicians tend to further the interests of supporting groups. 
The MIC-perspective talks about groups with interest in high levels of military spending. Most 
researchers seem to agree that the complex exists but there are different opinions about what actors 
belongs to it and its power on various issues. There is some mention of the core of the complex 
consisting of such internal actors as mentioned above. MIC-related empirical research has been 
conducted and this author finds that the MIC is a relevant analytical tool for the post cold war – and 
9/11 era. 

Keywords: ABM, Arms race, Arms trade, Deterrence, Disarmament, Interest groups, 
Military-Industrial Complex, Missile-defense, Non-proliferation, Nuclear weapons, Nuclear 
weapons policy, Proliferation, Security Dilemma
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1. Inledning 

1.1. Ämnesval och syfte 
I föreliggande uppsats intresserar undertecknad sig för varför stater skaffar kärnvapen och den roll 

olika drivkrafter och aktörer spelar i utformningen av staters kärnvapenpolitik. 

    Författaren är, efter inläsning på relevanta områden, av uppfattningen att kärnvapenpolitik 

innefattar sådant som anskaffande och eventuell behållning av kärnvapen, minskning och ökning av 

antalet kärnvapen eller dess kapacitet, staters syn på andra aktörer när det gäller de ovan nämnda 

områdena samt policy kring potentiella kärnvapenbärare1. Alla de nämnda faktorerna berörs i texten 

nedan. 

   I uppsatsen fokuseras det främst på för stater inre aktörer och drivkrafter och detta sker mest av 

allt på grund av att det i kärnvapenforskningsresonemang ofta inriktas på statliga och mellanstatliga 

nivåer och forskning om inre aktörer och drivkrafter är något eftersatt i jämförelse.2 Perspektivet om 

det s.k. militärindustriella komplexet, hädanefter benämnt MIK, är en av flera möjliga ansatser som 

kan användas då intresset är att studera för stater inre aktörer och drivkrafter när det gäller 

kärnvapenpolitiken. Detta perspektiv användes flitigt i forskning och olika samhällsdebatter under 

det kalla kriget och har i viss mån även förekommit efter detta.3 

   Uppsatsens författare menar att det finns många anledningar till att undersöka vad som verkligen 

påverkar utformningen av kärnvapenpolitik och vilka aktörer som är inblandade i detta. Dessa 

anledningar följer omedelbart nedan.

   Pluralisten Dahl och elitteoretikern Mills menar att i de fall intressegrupper som inte är ansvariga 

1  Vad som räknas som kärnvapenbärare framgår i avsnitt 1.4.4. 
2 Se Howlett, Darryl (2001), Chapter 19 Nuclear Proliferation i Baylis, John, Smith, Steve (Ed.) (2001), The 
globalization of world politics – an introduction to international relations, 2nd edition, Oxford : Oxford University 
Press, s. 423
3 Se bl.a. Agrell, Wilhelm (1990), Rustningens drivkrafter, 2. uppl., Politisk orientering, Lund: Studentlitteratur,  Agrell, 
Wilhelm (2002), Rustningens drivkrafter, 3. uppl., Politisk orientering, Lund: Studentlitteratur, Caldicott, Helen (2002), 
The new nuclear danger - George W. Bush’s military-industrial complex, New York: New Press, Fallows, James (2002), 
The Military-Industrial Complex, Foreign Policy; Nov/Oct2002, issue 133, p 46ff, Rosen, Steven (Ed.) (1973), Testing 
the theory of the military-industrial complex, Studies in international relations and foreign policy, Lexington, Mass. : 
Lexington Books & Sarkesian, Sam C. (Ed.) (1972), The military-industrial complex – a reassessment, : Sage research 
progress series on war, revolution, and peacekeeping, Berverly Hills : Sage. Dessutom kan läsaren läsa mer om MIK 
senare i uppsatsen, särskilt under avsnitt 3.5. 
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inför och representativa för folket får kontroll över och ansvar för delar av samhällsutformningen 

finns det potentiella faror. Dessa faror består i att effektiv medborgerlig kontroll över 

samhällsutvecklingen4 kan försvagas av ovan nämnda gruppers inflytande. Mills menade t.ex. 1956 

att det amerikanska folket och dess förtroendevalda i Representanthuset och Senaten endast i 

mycket liten utsträckning involverades i kärnvapenpolitikens utformning5. Intressegruppers 

eventuella inflytande på kärnvapenområdet kommer att diskuteras senare i uppsatsen och 

diskussioner om gruppernas eventuella makt kan komma att diskuteras i termer av demokratiskt 

legitimitet under undersökningens gång. 

   Naturvetarprofessorerna Rodhe och Westberg varnade tidigt år 2008 för att kärnvapenkrig är det 

största kända omedelbara hotet mot mänsklighetens överlevnad och FN:s förra Generalsekreterare 

Kofi Annan har uttryckt sig i liknande termer och även regionalt begränsade kärnvapenkrig sägs 

kunna få omfattande konsekvenser för världen6.7 Av det sagda kan det antas att det är i det 

mänskliga släktets överlevnad att engagemang sker på det kärnvapenpolitiska området. 

    Att kärnvapenfrågor är av stor vikt indikeras även av att många av världens stater offentligt 

deklarerat att de finner att så är fallet. Bl.a. har världens fem första kärnvapenstater, vilka är 

FN:s Säkerhetsråds permanenta medlemmar, och många andra stater i olika uttalanden och genom 

deltagande i avtal som Icke-spridningsavtalet (NPT) proklamerat att deras mål är en kärnvapenfri 

värld.8 Ingen av de ovan nämnda har dock förbundit sig att inom en bestämd tidsram helt göra sig 

av med sina befintliga kärnvapen.9 Tanketraditionen realism låter påskina att mindre smickrande 

verkliga avsikter ofta förkläs med för allmänheten och andra aktörer mer moraliskt välklingande 

argument och således är det möjligt att uttalanden som de ovan inte är detsamma som staternas 
4 Många statsvetare menar att medborgarnas tro på detta är grundläggande för demokratiska statsskicks legitimitet
5  Dunleavy, Patrick & O´Leary, Brendan (1987), Theories of the State- The Politics of Liberal Democracy, London, 

The MacMillan Press Ltd, s. 68-69, Mills, C. Wright (1999),”The Power Elite”, New York : Oxford University 
Press, s. 355, Pierre, Jon & Peters, B. Guy (2000), Governance, Politics and the State, New York, St. Martin´s Press, 
s. 26, 67 , Smith, Mark  J (2000), Rethinking state theory, Routledge, London and New York, s. 79-80  

6  Bl.a. globala klimateffekter. 
7 Rodhe, Henning, Westberg, Gunnar (2008), ”Carl Bildt vägrar satsa på kärnvapennedrustning” i DN Debatt, Dagens 
Nyheter 2008-08-06
8

Agrell (2002), s. 226, Alani, Birgitta (1995), Sverige och de globala kärnvapenfrågorna : NPT-konferensen: resultat  
och konsekvenser, UD informerar 1995:2, Stockholm; Utrikesdepartementet,  s. 10, 13, Howlett, Darryl (2001), Chapter  
19 Nuclear Proliferation i Baylis & Smith (Ed.) (2001) , s. 417, 436, Möller, Ulrika, (2007), The Prospects of Security  
Cooperation: A Matter of Relative Gains or Recognition? India and Nuclear Weapons control, s. 175-176, 213, Reiss, 
Mitchell (1995), Bridled ambition - why countries constrain their nuclear capabilities, Woodrow Wilson Center special 
studies, Washington, D.C., U.S.A. : Woodrow Wilson Center Press, s. 329 

9
 Hjelm-Wallen, Lena (1995), förord i Alani, (1995), s. 6, 12, Howlett, Darryl (2001), Chapter 19: Nuclear  

Proliferation i  Baylis & Smith (Ed.) (2001), s. 417, 432, 436, Howlett, Darryl (2008), Chapter 22 Nuclear proliferation 
i Baylis, John, Owens, Patricia & Smith, Steve (Ed.) (2008),  The globalization of world politics – an introduction to 
international relations, 4th edition, Oxford : Oxford University Press, s. 398, Larsson, Tor (1995), Femtio år med 
kärnvapen,  Stockholm : Centralförb. Folk och försvar, Försvar i nutid, 1995:4,  Stockholm, s. 20, Möller (2007), s. 175
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verkliga avsikter och ändamål. Flera verk som har tagits i beaktande vid sammanställningen av 

uppsatsen talar också om att det är troligt att verkliga avsikter och faktiska förhållanden i stor 

utsträckning inte finns tillgängligt explicit för allmänheten, åtminstone från officiella statliga 

källor.10 Det sagda motiverar ett särskilt kritiskt förhållningssätt gällande staters offentliga källor 

vilket författaren kommer att anamma i undersökningsprocessen. 

    Då vi nu lämnar anledningarna som motiverar en uppsats med ovanstående syfte passar jag på att 

visa på områdets aktualitet då potentiellt kärnvapenanvändande inte tycks vara ett så fjärran 

fenomen som många kanske tror. Diverse uttalanden från amerikanska policyaktörer har bl.a. talat 

om eller förespråkat användande av kärnvapen efter andra världskrigets slut och senast i relativt stor 

utsträckning i samband med invasionen av Afghanistan 2001.11

    Vid en första anblick på MIK-litteraturen framstår det som att mycket av de presenterade 

forskningsresultaten härrör sig från årtionden från nutid men att dessa gamla resultat fortfarande 

används.12 Undertecknad har för avsikt att pröva om MIK-perspektivet är aktuellt och relevant för 

den värld som uppstått efter de stora förändringar i världspolitiken som skett efter det kalla kriget 

och terrorattackerna den 11 september 2001. Många saker tycks vara likartade, men det har uppstått 

nya situationer såsom omfattande internationell terrorism och aktörer, bl.a. Sovjetunionen, har 

försvunnit. Denna prövande ambition av MIK kan lätt knytas an till den omfattande debatt som 

förts inom disciplinen Internationell politik gällande om det kalla krigets säkerhetspolitiska 

teoribildning fortfarande har relevans för post kallakrigsperioden.13

   De stora statsteorierna pluralism, elitteori och marxism förekommer i uppsatsen då dessa bl.a. har 

olika syner på vad som motiverar gruppers handlande och vilka som anses styra staten och 

statsteorierna används bl.a. för att betrakta idéer ur olika intressanta perspektiv.14 

    Undertecknad hoppas komma med ny relevant kunskap på detta område som till stora delar var 

nytt för honom innan undersökningens start.   

    1.2 Forskningsfrågor
De frågor som används för att uppfylla syftet är: 

10 Se bl.a. Levine, Edward P (1973), Methodological Problems in Research on the Military-industrial Complex I Rosen 
(Ed.) (1973), s. 301, 303 och Morgenhau, Hans J. (1948), Politics Among Nations: the Struggle for power andpeace, 
New York: Knop, 1st edition, s. 13
11 Caldicott (2002), s. X, s. 49, Fallows (2002), Mills (1999), s. 210-211, Payne, Keith B & Walton, Dale (2002), 
Chapter 7 Deterrence in the Post-Cold War World i Baylis, John, Cohen, Elliot, Gray, Colin & Wirtz, James (ed) 
(2002), Strategy in the contemporary world - introduction to strategic studies, Oxford : Oxford University Press, s. 166,
12  Se bl.a. Fallows (2002), Rosen (Ed.) (1973) och Sarkesian (1972)
13Agrell (2002), s. 5
14 En närmare motivation för statsteoriernas roll i föreliggande arbete framkommer i avsnitt 2 nedan. 
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(1) Vad finns det för stora teorier om kärnvapenanskaffning – och rustning inom internationell 

politik och vad har dessa för relevans för post-kalla krigsperioden? 

(2) Vad innebär perspektivet om det militärindustriella komplexet (MIK)? 

(3) Finns det empiriska studier som underbygger existensen av ett MIK i USA? 

   USA är ett lämpligt undersökningsobjekt när det gäller forskningsområdet då USA är världens 

största kärnvapenmakt, har störst militärspendering i världen, amerikansk vapenexport är 

världsledande15 och går främst i utvecklingen på många områden. Nedan följer exempel på det 

sistnämnda. 

    USA har lämnat det centrala kärnvapenrelaterade avtalet Anti-ballistic Missile-Treaty med avsikt 

att kunna utveckla ett försvar mot kärnvapenmissiler, det finns de som menar att den amerikanska 

kärnvapenarsenalen utvecklas kvalitativt samtidigt som antalet kärnvapen minskat, mycket av MIK-

perspektivet har undersökt amerikanska förhållanden och det sägs ofta ha varit lättast att iaktta där, 

USA ses brett som världens enda supermakt och landet har stort inflytande över många områden i 

den internationella politiken16 och sannolikt också på kärnvapenområdet då landet, som vi såg ovan, 

är världens största kärnvapenstat. 

Fastän detta verk i stor utsträckning studerar USA och amerikanska förhållanden görs försök att i 

möjligaste mån göra dess resultat så allmänt gällande som möjligt.17

    Jag har inte funnit någon uttömmande, modern och överskådlig vetenskaplig undersökning som 

studerar exakt det jag ämnar studera i uppsatsen. Frånvaron av detta samt andra faktorer som nämns 

under 1.1. motiverar att en undersökning som denna görs inom ramen för en magisteruppsats. I en 

magisteruppsats har författaren relativt begränsat med tid för efterforskning och skrivprocessen och 

detta gör det angeläget med mer och djupare forskning på det undersökta området. En begränsning 

som jag finner nödvändig är att göra ett urval av vilka stora teorier som nämns när det gäller 

besvarandet av forskningsfråga 2 ovan. Undertecknad skriver denna rapport med hopp om att detta 

är en början på mer utförlig och djuplodande forskning än vad som rimligen är möjligt i detta 

format.

1.3 Metod och material 
Som läsaren ser ovan behandlar uppsatsen i mångt och mycket staters ageranden i ämnet 

kärnvapenpolitik och detta område är av stor vikt inom utrikespolitiken. Av dessa anledningar finner 

undertecknad att uppsatsen hör hemma i den statsvetenskapliga subdisciplinen Internationell politik. 
15  Vilket följer av material som återfinns i avsnitt 1.4.  
16 Se bl.a. Agrell (1990), s. 102, Mellbourn, Anders (2004), Ett delat USA- vägval för världens enda supermakt, 
Världspolitikens dagsfrågor 9 2004, Stockholm, Utrikespolitiska institutet, s. 21, 28 och senare delar av uppsatsen. 
17  Denna ambition kommer särskilt att synas i avsnitt 4. 
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    Merparten av undersökningen bedrivs i form av en kvalitativ litteraturstudie med relevant 

litteratur och andra källor rörande bl.a. områdena vapenrustning, teorier om kärnvapenanskaffning 

och om MIK-perspektivet. Vid kvalitativa litteraturstudier analyseras språk, betydelse och mening i 

texterna som studeras18 och sådana studier anser jag kan underlätta besvarande av frågorna ovan.   

   Vid kvantitativa studier är avsikten att beskriva hur mycket eller hur många av något som finns i 

det studerade materialet19 och då det i syftet eller frågeställningarna inte framkommer någon större 

sådan ambition förekommer kvantitativ metod endast i begränsad utsträckning, bl.a. för att med 

siffror illustrera förekomst och andelar av militärspendering. I linje med kraven som ställs på en 

magisteruppsats används en omfattande samling källor då ambitionen är att uppnå en så fullständig 

bild av forskningsområdet som möjligt. En sådan ansats bör också underlätta att rapporten ger 

upphov till innovativa resultat.

    Ingen egen empirisk studie utförs i denna undersökning men vid bedömningen av relevans och 

tillförlitlighet av uppsatsens resultat, särskilt när det gäller teorierna och kärnvapenanskaffning och 

dylikt och MIK, är det viktigt att undersöka om empiriska undersökningar har gjort som stödjer 

resultaten, detta då resultat är möjliga att förkasta om de har testats empiriskt.20 

    I syfte att göra uppsatsens resultat så relevanta som möjligt har de närmast följande besluten 

tagits. I stor utsträckning sker försök att finna flera källor på påståenden som förekommer i 

litteraturen och dessa jämförs för att uttrönna dess tillförlitlighet och relevans. Undertecknad kallar 

denna metod källtriangulering och uppgifter som förekommer på många håll och helst inte kommer 

från skeva källor som publikationer av intresseorganisationer, stridsskrifter och dylikt ökar 

trovärdigheten i materialet. Då det är troligt att verkliga avsikter och faktiska förhållanden i stor 

utsträckning med stor sannolikhet inte finns tillgängligt i öppna officiella statskällor, bl.a. p.g.a. en 

realpolitisk önskan om att få den förda politiken att framstå som så moraliskt legitim som möjligt21, 

motiveras särskilt jämförelser med vad som sägs i officiella och icke-officiella källor, men också 

mellan författare som stödjer teorierna som diskuteras och de som kritiserar dem. De källor som 

undertecknad anser är vetenskapligt präglade har för uppsatsen ett högre värde än gängse 

18 Lundahl, Ulf, Skärvad, Per Hugo (1999), Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Lund, 
Studentlitteratur, 3:e upplagan, s. 135

19 Beckman, Ludvig (2005), Grundbok i idéanalys: det kritiska studiet av politiska texter och idéer, 
Stockholm,Santérus, s. 42, Lundahl &Skärvad (1999), s. 135, Lundquist, Lennart (1993), Det vetenskapliga studiet av 
politik, Lund, Studentlitteratur, s. 103

20 I linje med Levine, Edward P (1973), Methodological Problems in Research on the Military-industrial Complex i 
Rosen (Ed.) (1973), s. 300, Möller (2007) , s. 87
21 Se bl.a. Levine, Edward P (1973), Chapter 12 Methodological Problems in Research on the Military-industrial  
Complex i Rosen (Ed.) (1973), s. 301, 303 
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tidningsartiklar, intressegruppspublikationer och allmänna stridsskrifter då det av de sistnämnda 

generellt går att dra svagare slutsatser än då det gäller vetenskapliga verk.  Slutligen används, i de 

fall det är av stor vikt att undersöka utveckling efter det kalla kriget eller perioden efter detta, i 

största möjliga mån källor inom ämnesområdet med resultat och resonemang från 1990-talet och 

framåt. 

   Det internationella fredsforskningsinstutet SIPRI är en källa som ofta används av författare i de 

använda källorna.22 Det flitiga användandet av SIPRI-källor indikerar ett stort förtroende för dessa 

och detta stärker undertecknads tilltro till källorna och dess tillförlighet. En följd av detta är att även 

denna rapports författare använder sig av SIPRI-material i viss utsträckning. 

   MIK-perspektivet sägs i flera källor ingå i en bredare modell, kallad Domestic Structure- 

modellen, som bl.a. ser vapenrustning som en effekt av olika för landet inre faktorer23, varav flera 

presenteras i denna uppsats. Att undertecknad inte studerar denna modell istället för MIK-

perspektivet beror på att den endast nämns i ett fåtal av de källor som konsulterats för denna 

uppsats, MIK-perspektivet nämns å sin sida väldigt mycket i de föreliggande källorna24 och 

undersökningen måste begränsas för att kunna få plats inom ramarna för en magisteruppsats. För 

vidare forskning på området borde dock Domestic Structure-modellen ha en naturlig roll att spela 

för att ge mer av en  helhetsbild än vad undertecknad misstänker endast går att uppnå med en MIK-

fokusering. 

    Den andra forskningsfrågan, om MIK:s innebörd, har medvetet gjorts bred då författaren avser att 

undersöka perspektivet i ett flertal aspekter. Begreppet används ofta men då tas det ofta för givet 

vad det är och ingen särskild definition förekommer25 och detta motiverar en noggrann 

undersökning av MIK. 

    Nedan resoneras det, för ett urval av de källor som används som används i uppsatsen, kring vad 

många av källorna baserar sina resultat på och materialets tillförlitlighet och vetenskapliga kvalité 

enligt de måttstockar som presenterades ovan i detta avsnitt.    

    I Rosens (Ed.) översiktliga samlingsverk Testing the Theory of the Military Industrial Complex 

presenteras bl.a. resultaten av mycket av de empiriska forskningsresultat som hade framkommit på 

MIK-forskningsområdet vid 1970-talets början. De olika författarna tycks använda sig av 

22  Se bl.a. Agrell (2002), s. 178-179 och Krause, Keith (1995), Arms and the state – patterns of military production 
and trade, Cambridge studies in international relations, Cambridge University Press

23 Se bl.a. Buzan, Barry & Herring, Eric (1998), The arms dynamic in world politics, Boulder, Colo. : Lynne Rienner, s. 
80-82, 119
24  Se stora delar av uppsatsen nedan. 
25  Se bl.a. Caldicott (2002), Hartung, William D (1994), And Weapons For All - How America´s Multibillion-Dollar 

Arms Trade Warps Our Foreign Policy and Subverts Democracy At Home, 1st ed, New York, NY och Hartung, 
William D. (2003), How much are you making on the war, daddy? – a quick and dirty guide to war profiteering in 
the Bush Administration, New York, N.Y. : Nation Books
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vetenskapliga ansatser och ofta används källor som framforskat material inom Internationell politik 

(bl.a. i bokform och tidsskrifter), men det förekommer också klart partiska  inlägg eller åtminstone 

sådana som är starkt präglade av enskilda statsteorier inlägg (exempelvis marxistiska och uttalat 

radikala sådana samt intressegruppers material) och material från branschtidningar samt offentliga 

amerikanska tryck. Det sistnämnda rör dock mest kvantitativa data såsom omfattningen av olika 

verksamheter. Helhetsintrycket av detta verk är att blandningen av källor är bra och att resultaten är 

tillförlitliga och högkvalitativa. 

   I uppsatsens andra stora översiktliga MIK-relaterade samlingsverk Sarkesians (Ed.) The Military-

Industrial Complex- a reassessment har främst IP- och andra statsvetenskapsrelaterade tidskrifter, 

offentliga statsdokument och dylikt använts som källor och materialet är sakligt och tycks inte vara 

särskilt präglat av intressegrupper. 

    Mills The Power Elite och de tankar som presenteras i den förekommer i stor utsträckning främst 

inom uppsatsens MIK-avsnitt.26 Detta verk har som vi kommer att se i MIK-avsnittet haft ett stort 

inflytande på perspektivet och Mills idéer har sannolikt värderats högt av dennes efterföljare. The 

Power Elite tillförlitlighet är dock något svårbedömd då det i boken ofta finns långa passager med 

endast ett fåtal källhänvisningar, vilka ofta består av nyhetsartiklar samt en del material från 

tidsskrifter och böcker, och det hänvisas ofta till resultat från Mills egna observationer vilka i detalj 

inte fotnoteras eller bifogas i boken. Med största sannolikhet beror då det som med moderna 

samhällsvetenskapliga glasögon kan ses som metodiska brister på att de metodiska kraven vid 

forskningsrapporter såg annorlunda ut nu än vad som numera vanligen är fallet.

   Två upplagor av Agrells Rustningens drivkrafter används i uppsatsen, vilket är naturligt då ämnet 

som behandlas i dessa böcker i stor utsträckning främst tangerar den första forskningsfrågan, men 

även de övriga frågorna behandlas i viss utsträckning. En brist kan sägas vara att många av källorna 

i boken är tidningsartiklar och intressegruppsmaterial men det hänvisas också till en del böcker. 

Särskilt väl förekommande är publikationer från SIPRI. En särskild observation som kan göras är 

att materialet om MIK i stort sett är identiskt mellan verkets upplagor, den ena publicerades strax 

efter det kalla krigets slut och den andra kom till efter att 11 september-attackerna hade skett. 

Likheten på MIK-området mellan upplagorna ger indikationer på att MIK-perspektivet fortfarande 

kan ses som aktuellt och relevant. 

   Två verk av Hartung återfinns i uppsatsen, And Weapons for all och How much are you making on 

the war, daddy?  Hartung är kritisk till många företeelser inom rustning- och 

försvarsspenderingsrelaterade områden men mycket av källorna som det refereras till i verken är 

tidningar och tidsskrifter som inte uppenbart är påverkade av intressegrupper. Det förekommer dock 

26 Avsnitt 3.5.  
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också material såsom böcker som är kritiska till ovan nämnda områden eller åtminstone kritiskt 

granskar det. Material från intressegrupper återfinns. Ett samlat intryck är att dessa verk med 

behållning kan användas i uppsatsen, dock under förutsättning att det inte är de enda källorna som 

används. 

   I Caldicotts The New Nuclear Danger utförs ingen empirisk - eller primärstudie, det förekommer 

bara sekundärmaterial såsom tidningsartiklar, från mestadels försvarsindustrikritiska 

intressegrupper, Caldicotts egna böcker (av titlarna också kritiska mot försvarsindustrin och 

relaterat) och kritiska böcker såsom Hartungs ovan nämnda.  Främst p.g.a. att det endast i begränsad 

utsträckning finns vissa vetenskapligt präglade källor i detta verk och mycket tycks vara skevt å 

kritikers åsikter bör The New Nuclear Danger mer ses som ett debattinlägg eller en stridsskrift 

snarare än vetenskapligt högkvalitativt. Det nyss nämnda i kombination med brist på metodisk 

diskussion kring MIK gör att detta verks slutsatser hanteras med försiktighet och sparsamhet. Då 

verket är relativt nytt (2002) kan det dock användas som en källa för att knyta an uppsatsens syfte 

och forskningsfrågor till post-kallakrigs-, ja rentav post 9/11, - perioden.

   Krauses Arms and the State och Wulfs (Ed.) Arms industry limited använder sig mestadels av 

allmänt okontroversiella källor, såsom tidskrifter och IP-relaterade böcker. Detta gör, med måtten 

som presenterades ovan, tillsammans med ett gott intryck av den föreliggande texten att dess 

resultat har ett högt tillförlitlighetsvärde.  

1.4 Bakgrund 

1.4.1. Introduktion 
I detta bakgrundavsnitt tar läsaren del av bakgrund som undertecknar finner vara nödvändig för 

eller åtminstone underlättar förståelse av kärnvapenpolitikområdet samt uppfyllande och 

besvarande av uppsatsens syfte och frågeställningar. 

    I föreliggande verk finns inget eget avsnitt för definition av centrala begrepp utan i den mån 

sådana förekommer definieras de i samband med att de först dyker upp. Vid definitionen används 

vetenskapligt präglade källor. 

1.4.2 Centrala kärnvapenrelaterade avtal  
Icke-spridningsavtalet (Treaty of the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, NPT)27  är ett centralt 

avtal inom kärnvapenområdet. Det började gälla 1970 och 1995 bestämdes det utan omröstning att 

27 Anthony, Ian (Dr.), Ahlström, Christer (DR), Fedchenko, Vitally (2007), SIPRI Research Report No. 22, 
http://books.sipri.org/files/RR/SIPRIRR22.pdf (2008-10-09), Reforming Nuclear  Export Controls -  The Future of The 
Nuclear Suppliers Group, Publisher: Oxford University Press, s. ix, NPT:s text på www.iaea.org  (2008-10-09)
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det skulle förlängas på obestämd tid.28 Avtalet förbjuder medlemmar att sprida kärnvapen, de 

föreliggande kärnvapenstaterna skall uppriktigt förhandla om kärnvapennedrustning och alla 

medlemmar förutom de 5 ursprungliga kärnvapenmakterna förbinder sig att avstå från kärnvapen. 

Trots att det inte finns några sanktioner vid brott mot bestämmelserna i NPT:s stadgar har många 

stater på olika sätt visat att de inte accepterar eventuella hemliga kärnvapenprogram29, merparten av 

världens stater är ansluta till NPT och det sägs kosta stater mycket30 att inte ansluta sig till och följa 

NPT-bestämmelserna. NPT:s medlemsstater förväntas hjälpa varandra med fredliga 

kärnenergiändamål.31 

   De s.k. START-avtalen reglerade avsevärda minskningar av USA:s och Rysslands aktiva strategiska 

kärnvapenarsenaler32 men det ryska parlamentet röstade 2002 för att dra sig tillbaka från avtalen i vad 

som möjligen var en reaktion på USA:s planer om ett nationellt missilförsvar.33

   Agrell menar att stater vid nedrustninsförhandlingar främst är intresserade av att ta politiska poäng då 

de lägger fram förslag framför att verkligen föra förhandlingarna vidare34 och andra talar om att världens 

stater prioriterar andra mål såsom ekonomiska och utrikespolitiska i högre grad än nedrustnings- och 

ickespridningsfrågor. 35 Med detta i bagaget skulle det kunna antas att förhandlingarna inte har särskilt 

stor effekt på kärnvapenpolitiken egentligen. Undertecknad menar dock, bl.a. med stöd av resonemangen 

om kostnader i staters anseende av att inte delta i viktiga internationella samarbeten, att avtalen 

åtminstone kan ha en dämpande effekt på området för som vi ser i avsnitt 1.4.5 motiverar faktiskt 

Bushadministrationen noga varför USA lämnade missilförsvarsavtalet. 

    FN:s Säkerhetsresolution 1540 kom till 2004 på uppmaning av President Bush. Resolutionen avser att 

hindra kärnvapenspridning och den är juridisk bindande för alla stater och icke-följdsamhet kan leda till 

sanktioner. Stater förpliktas att införa lagar som kriminaliserar individer eller nätverk som söker sprida 

28 Alani (1995), s. 6, 11-12, Howlett, Darryl (2001), Chapter 19 Nuclear Proliferation i Baylis & Smith (Ed.) (2001), s. 
398, 417, 431-432, Larsson (1995), s. 20, Spear, Johanna (2005), Chapter 6 Arms and Arms Control i Little, Richard, 
Smith, Michael & White, Brian (Ed.) (2005), Issues in world politics, Third edition, s. 115
29  Exempel är invasionen av Irak 2003 och sexpartssamtalen kring  Nordkoreas kärnvapenprogram.
30  Bl.a. förtroendemässigt.  
31 Agrell (1990), s. 75, Alani (1995), s. 6, 9, 11, 17, 23, Bjarme, Lars (1993), Icke-spridning av massförstörelsevapen – 
90-talets viktigaste nedrustningsfråga, UD informerar 1993:2, Stockholm: Utrikesdepartementet, s. 12-13, Buzan & 
Herring (1998), s. 213, Howlett, Darryl (2008), Chapter 22 Nuclear proliferation, i Baylis, Owens & Smith (Ed.) 
(2008), s. 398
32 Af Ugglas, Margaretha (1993), Förord i Bjarme (1993), s. 8, 11, Alani, (1995), s. 14, 17, Baylis, John (2002), 
Chapter 8 Arms Control and Disarmament  i Baylis & Cohen (2002) , s. 194-195, Buzan & Herring (1998), s. 64, 
215-216,, s. 322, Caldicott (2002), s. XX,  Kile, Shannon N. (2003), Chapter 15. Nuclear arms control, non-
proliferation and ballistic missile defence i Anthony  & Co. (2003), s. 601
33 Kile, Shannon N. (2003), Chapter 15. Nuclear arms control, non-proliferation and
ballistic missile defence i Anthony & Co. (2003),  s. 600 och se vidare under 1.4.5 nedan
34  Agrell (2002), s. 112
35 Kile, Shannon N. (2003), Chapter 15. Nuclear arms control, non-proliferation and
ballistic missile defence i Anthony & Co (2003). s. 608, Spear, Johanna (2005), Chapter 6 Arms and Arms Control i 

Little, Smith & White (Ed.) (2005), s. 112
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massförstörelsevapen36 (mfv) och relaterat, exportlagstiftning ska komma till för att hindra spridning av 

mfv och icke-statliga aktörer ska inte bistås vid försök att sprida mfv eller sätt att leverara mfv.37   

1.4.3 Kärnvapenkonstruktion 
För att kärnvapen ska kunna konstrueras krävs uran (neutroner måste separeras för att det ska vara 

användbart vilket dock inte är nödvändigt i de mest primitiva kärnvapnen) eller plutonium. De finns 

knappt tillgängliga i naturen och brist på tillgång till dessa sägs vara det största föreliggande hindret för 

aktörer som har ambition att skaffa kärnvapen. I källorna talas det om att det är ytterst osannolikt att 

icke-statliga aktörer som t.ex. terrorister själva skulle kunna tillverka sådant uran eller plutonium som är 

nödvändigt men det förekommer också stora lager av redan färdigpreparerat sådant. Individer har 

ertappats med att ha försökt smuggla ut uran och plutonium och sådant har också i efterhand upptäckts 

försvunnet. Av det ovan nämnda att döma är det rimligt att anta att allt försvunnet uran och plutonium 

inte har hindrats från att försvinna ut ur de aktuella länderna och att det har hamnat i andra aktörers 

händer.38 

   I olika internationella samarbeten har försök skett att kontrollera handel (bl.a. genom nationella lagar 

och friviliga samarbeten mellan vissa inblandade företag såsom missiltillverkare) med s.k. dual-use 

produkter, d.v.s. produkter som kan användas vid kärnvapentillverkning men också för andra ändamål. 

Inriktningen på dual-use produkter har sitt ursprung i att säljare och köpare tidigare försökt skaffa 

relevant material med en sådan täckmantel. Det har bl.a. satts upp listor över sådant material som kan 

användas för kärnvapenrelaterade ändamål39, t.ex. vissa långdistansmissiler, dock är sådant som 

bemannade flygplan undantagna från sådana listor.40 

1.4.4 Vapenhandel och dess koppling till kärnvapen 
Flera författare påtalar att vapen tillsammans med illegala droger är de värdefullaste
36  Till vilka kärnvapen bl.a. räknas.
37 Anthony, Ahlström & Fedchenko (2007), s. 32, 73, 96-98, International Institute for Strategic Studies (2007), Nuclear 
black markets: Pakistan, A.Q. Khan and the rise of proliferation networks: a net assessment, London : International 
Institute for Strategic Studies, s. 141-142. För detaljerad information om sätt att leverera kärnvapen på, se 1.4.4.
38 Bunn, Matthew, Wier, Anthony (2006), Terrorist Nuclear Weapon Construction: How Difficult, ANNALS of the 
American Academy of Political and Social Science, The, 2006, Volume 607, 
http://ann.sagepub.com/cgi/content/abstract/607/1/133 (2008-10-09), s.  133-138, 144-145, 147,  Buzan & Herring 
(1998), s. 59, Caldicott (2002), s. XIV , Howlett, Darryl (2001), Chapter 19 Nuclear Proliferation i Baylis & Smith 
(Ed.) (2001), s. 418, Sagan, Scott D (2003), Chapter 5 Sagan responds to Waltz i Sagan, Scott D. & Waltz, Kenneth N. 
(2003), The spread of nuclear weapons :  a debate renewed : with new sections on India and Pakistan, terrorism, and 
missile defense, 2nd edition, New York ; W.W. Norton & Co., s. 166, International: A radioactive subject; Nuclear  
trafficking (2007) i The Economist, 2007, vol 382, issue 8514, s. 60, International Institute for Strategic Studies (2007), 
s. 119, 124, 126
39  Mer om detta under 1.4.4. 
40 Agrell (2002), s. 26, Alani (1995), s. 15, Howlett, Darryl (2001),  Chapter 19 Nuclear Proliferation i Baylis & Smith (Ed.) 
(2001), s. 431-432, Howlett, Darryl (2008), Chapter 22 Nuclear proliferation i Baylis, Owens & Smith (Ed.) (2008) , s. 397, 
International Institute for Strategic Studies (2007), s. 2 , 10, 27, 43-44, 50 
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varorna inom den internationella handeln41 och avancerad militär utrustning är politiskt laddat då 

staters vapenexport bl.a. kan ge dem politiskt inflytande och underlätta allianser. Det sistnämnda 

sägs påverka staters vapenexportspolicy och tillsammans med bl.a. involverade storföretags 

vinstmaximeringsintressen bestäms det slutliga resultat i internationell vapenhandel.42 SIPRI menar 

att ekonomiska perspektiv generellt fått ökad betydelse för USA och Ryssland, världens två största 

vapenexportörer43, i den internationella vapenhandeln och att det för de andra exportörerna länge 

varit dominerande. Merparten av exportvärdet består av flygplanssystem och USA står för 80 % av 

den exporten.44 

   Efter det kalla krigets slut minskade militärspenderingen väldigt mycket i Nordamerika, men endast i 

begränsad omfattning i Västeuropa.45 USA:s andel av världens militärspendering ökade från 37 % av 

världstotalen 2000 till 45 procent år 2007, vilket innebär en avsevärd ökning under president Bushs 

ämbetsperiod. Spenderingsökningen har främst gått till de militära operationerna i Afghanistan och Irak, 

men även till andra delar av försvarsbudgeten. Siffrorna stödjer resonemang som har förts om att 

terrorattackerna 11 september 2001 och Kriget mot terrorismen rättfärdigat mycket av den ökade 

amerikanska militärspenderingen, bl.a. gällande utvecklingen av ett missilförsvarssystem46.  7 av de 10 

största försvarskontraktörerna i världen är amerikanska och de tillverkar främst flygplan, 

flygplansmotorer och missiler47 och är inblandade i sådant som USA:s missilförsvar48. De största 

företagen inom vapenindustrin är Boeing och Lockheed Martin, dessa företag samt Raytheon sägs ha 

gynnats mest av ökningen av militärspendering som nämndes ovan.49 

41 Krause (1995), s. 1, Willets, Peter (2001), Chapter 17 Transnational actors and international organizations i Baylis 
& Smith (Ed.) (2001), s. 367
42  Agrell, (2002), s. 177-178, Krause (1995), s. 1
43  USA är överlägset störst på vapenexportmarknaden med 50 % av världstotalen och Ryssland har endast 12 % av 

marknadsandelen
44  Agrell (2002), s. 43, 178-179 
45 Cooper, Neil & Spear, Joanna (2007), Chapter 17 The Defence Trade i Collins, Allan (Ed.) (2007), Contemporary 
security studies, Oxford: Oxford University Press, s. 311, 317, Dowdry, John J (1997), Winners and losers in the arms 
industry downturn, Foreign Policy; Summer 1997; 107, ABI/INFOM Global pg 88ff, s. 89, Perdomo, Catalina, Sköns, 
Elisabeth  & Stålenheim, Peter  (2008), Chapter 5 Military expenditure, http://yearbook2008.sipri.org/05 (2008-10-09), 
i SIPRI Yearbook 2008- Armaments, disarmament and international security
46  Se 1.4.5.
47  Vilket vi nedan ser är kärnvapenrelaterat.
48  Se 1.4.5. 
49 Agrell (1990), s. 50, Caldicott (2002), s. IX, XIX, 30, 36-37, 87-104, 163, 189-200, Cooper & Spear (2007), s. 311, 
317, Davis, Malcolm R & Gray, Colin S (2002), 11 Weapons of Mass Destruction i Baylis & Cohen (2002) , s. 260, 
Hartung (2003), s. XXIV-XXV, 73, 98-99, 121, 371-374, Kurth, James R (1973), Aerospace Production Lines and 
American Defense Spending i Rosen (Ed.) (1973), s. 137, Lönnroth, Måns & Walker, William (1983), Nuclear power 
struggles : industrial competition and proliferation control, London : Allen & Unwin, s. 7, 137, Perdomo, Sköns & 
Stålenheim (2008), World Policy Institute, Berrigan, Frida & Hartung, William D. (2007), Top Pentagon Contractors,  
FY 2006: Major Beneficiaries of the Bush Administration’s Military Buildup, A World Policy Institute Special Report, 
March 2007, http://www.worldpolicy.org/projects/arms/reports/Top_100_Report.3.07.pdf (2008-10-09), 
s. 1-2, 6-8,  Reppy, Judith (1993), Chapter 3 The United States: unmanaged change in the defence industry i Wulf, 
Herbert (Ed.) (1993), Arms industry limited, Oxford Univ Press & Almqvist & Wiksell International, Oxford : Oxford 
Univ. Press, s. 55,  Smith, Wayne K & Merritt, J.N. (1972), Some Complexities of Arms Control Planning i 
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   Tidigare i denna uppsats diskuterade jag kärnvapenrelaterat material och här ämnar undertecknad gå in 

djupare på detta område. Det finns flera olika sätt för att leverera kärnvapen över stora avstånd och dessa 

är som följer: ballistiska missiler50 som ofta är land eller ubåtsbaserade och andra typer av 

långdistansmissiler avfyrade från land, flygplan, ytfartyg och ubåtar och vissa bomber på flygplan. 

Många stater har tillgång till detta, särskilt vanligt förekommande är lämpliga flygplan, p.g.a. en 

omfattande handel med sofistikerad militär utrustning. Handel med ballistiska missiler, missilkapabla 

ubåtar och tunga bombflygplan sägs vara starkt reglerad. Handel med andra sorters flygplan är dock inte 

lika starkt reglerat trots möjlig förmåga att leverera kärnvapen med dessa. Det är ovanligt att 

långdistanskapabla ballistiska missiler säljs och 1998, åtminstone, ansågs endast Kina, Ryssland och 

USA ha sådana av interkontionentell kapacitet.51 Vad undantag som förekommer ovan52 och de nyss 

nämnda beror på är svårt att ge ett klart svar på men om undertecknad tillåts spekulera fritt utifrån sin 

kunskap på området så kan en möjlig förklaring ligga i att flygvapensystemsförsäjningen är omfattande 

och lönsam för involverade företag53 och att dessa företag eventuellt har stort inflytande över stater och 

internationella samarbeten som leder till att ovan nämnda för industrin gynnsamma undantag kan 

förverkligas.54

    I ett avslöjat kärnvapensmugglings – och tillhandahållandenätverk med huvudsäte i Pakistan 

finns det uppgifter om att individer och företag i Europa och USA tillhandahöll eller underlättade 

tillgång till känslig kärnvapenrelaterad teknologi, medvetet eller inte, till flera länders 

kärnvapenprogram. Mycket av smugglingen verkar ha varit leverantörsdriven, iscensatt av individer 

som sökte tjäna pengar. Stater har tidigare visat sig vara beredda att satsa mycket pengar och andra 

resurser på att få kärnvapenkapacitet och i SIPRI-publikationen Performing Nuclear Export  

Controls – The Future of the Nuclear Suppliers Group varnas det för att ökat intresse och 

efterfrågan kan komma att leda till en signifikant ökning i handeln i kärnvapenrelaterad teknologi 

och utrustning.55

Sarkesian(Ed.) (1972) , s. 257 , Wolfe, Alan (1999), Afterword i Mills (1999), s. 371-374
50  Vilka har en förbestämd rut som inte kan ändras efter att missilens bränsle är slut om inte en stridsspets kan 

manöverera oberoende av missilen
51 Agrell (2002), s. 26-27, 178-179, Buzan & Herring (1998), s. 55, 63-64,  69, 106, Davis, Malcolm R & Gray, Colin S 
(2002), Chapter 11 Weapons of Mass Destruction i Baylis & Cohen (2002) , s. 269, Howlett, Darryl (2001),  Chapter 19 
Nuclear Proliferation i Baylis & Smith (Ed.) (2001), s. 416, 420, 431-32,  Howlett, Darryl (2008), Chapter 22 Nuclear  
proliferation i Baylis, Owens & Smith (Ed.) (2008) , s. 397, Payne, Keith B & Walton, Dale (2002),  Chapter 7 Deterrence in  
the Post-Cold War World i Baylis & Cohen (2002) , s. 162, 174, Waltz, Kenneth N, Chapter 1 More may be better i Sagan, & 
Waltz (2003), s. 21, Federation of American Scientists (2000), Ballistic Missile Basics, 
http://www.fas.org/nuke/intro/missile/basics.htm (2008-10-09)
52  1.4.3 
53  Se tidigare i detta avsnitt
54  För mer om ekonomiska aktörers makt se särskilt 3.4.3.
55 Anthony, Ahlström & Fedchenko (2007), s. 1,3, 108, International Institute for Strategic Studies (2007), s. 8, 24-25, 
44, 50 
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1.4.5 Amerikansk kärnvapenpolitik 
I flera av Bushadminstrationens policydokument ger denna utryck för att den amerikanska 

regeringens främsta plikt är att skydda amerikanska intressen och det amerikanska folket. Särskilt 

påtalas det att spridning och användning av mfv och hot om detta, bl.a. från terroristers och 

skurkstaters sida, utgör stora faror mot USA och sådant ska bekämpas med alla till buds stående 

medel, inklusive våld, då landet annars kan ta stor skada.56

    Antalet scenarier där administrationen anser att kärnvapen kan komma att användas eller hot om 

det har ökat och numera betonas flexibilitet i denna aspekt av kärnvapenpolitiken.57 

Bushadminstrationen har tilltro till kärnvapens avskräckande effekt och menar att avskräckning mot 

USA-fientliga aktörer fyller en viktig funktion och att avskräckning av dessa anledningar måste 

hållas meningsfull. Avskräckning hålls meningsfull bl.a. genom att USA har tillgång till säkra och 

tillförlitliga kärnvapen och allmänt motiveras försvarsspendering med att USA behöver ha en stark 

armé som kan hantera alla föreliggande hot.58 

   I USA sker kärnvapenutvecklings- och moderniseringsarbete med stöd av Bushadministrationen och 

detta motiveras utifrån behovet av säkra och tillförlitliga kärnvapen som nämndes strax ovan. Det nämns 

också att Frankrike, Kina, Ryssland och Storbritannien har liknande projekt på gång vilket stödjer 

tankarna, som bl.a. Spear och Waltz ger uttryck för, om att tillverkning av fler eller mer sofistikerade 

kärnvapen uppmuntrar andra kärnvapenstater att göra samma sak. Administrationen menar, utan att 

uttryckligt stöd för detta gått att hitta i relevanta källor, att en kvantitativ minskning av den egna 

kärnvapenarsenalen kan övertyga andra stater om att inte syssla med kärnvapenrustning, samtidigt 

argumenteras det för en kvalitativ ökning av den amerikanska kärnvapenarsenalen. Flera av de stora 

försvarskontraktörerna sägs vara inblandade i moderniseringen och upprätthållandet av den amerikanska 

kärnvapenarsenalen. Caldicott och Hartung talar också om att vissa av de projekten eventuellt existerar 

för att säkra att kärnkraftsforskare ska tillförsäkras anställning efter det kalla krigets slut. Det sistnämnda 

motiveras möjligen av att USA har behov av att behålla sådana expertkunskaper.59

56 Kile, Shannon N. (2003),  Chapter 15 Nuclear arms control, non-proliferation and ballistic missile defence i Anthony 
& Co. (2003), s. 589, Reiss (1995), s. 1, National Strategy for Homeland Security, October 2007, 
http://www.whitehouse.gov/infocus/homeland/nshs/2007/index.html (2008-10-09), Förord, s. 1, 4 , 6, 9, 13, 15, 20, 29, 
National Security Strategy, March 2006, http://www.whitehouse.gov/nsc/nss/2006/ (2008-10-09), Förord, s. 8, 12, 
18-19, 20, 21, 23, 

57  Hartung, (2003), s. 95, 97 
58  Hartung (2003), s. 91, Rumsfeld, Donald (2002), Nuclear Posture Review, Jan 2002, 

http://www.defenselink.mil/news/Jan2002/d20020109npr.pdf (2008-10-09), National Strategy for Homeland 
Security (2007), s. 15, 25-26, 35, 48, 50-51, National Security Strategy (2006) , förord, s. 8, 18, 22, 43. För en 
ingående diskussion om avskräckning, se avsnitt 3.3.

59 Agrell (1990), s. 50, Biello, David, A need for New Warheads, Scientific American, 2007, vol. 297, Issue 5, pg 80-86, 
Caldicott (2002), s. 4, 14, 17,37, 41, 43-45, 47-48, 50, Davis, Malcolm R & Gray, Colin S (2002), Chapter 11 Weapons 
of Mass Destruction i Baylis & Cohen (2002) , s. 260, Hartung (2003), s. 19, 95, 98-99, 121, Kurth, James R (1973), 
Aerospace Production Lines and American Defense Spending i Rosen (Ed.) (1973), s. 137, Lönnroth & Walker (1983), 

13

http://www.defenselink.mil/news/Jan2002/d20020109npr.pdf
http://www.whitehouse.gov/nsc/nss/2006/
http://www.whitehouse.gov/infocus/homeland/nshs/2007/index.html


   Amerikanska presidentadminstrationer och andra aktörer i det amerikanska samhället har länge 

diskuterat möjligheterna om att sätta upp ett nationellt försvar mot inkommande missiler. Från början 

sades hotet främst komma från Sovjetunionen, men efter det kalla kriget har det mestadels talats om hot 

från s.k skurkstater (vilka bl.a. Iran och Nordkorea har benämnts som) och terrorister. Att flera stater har 

haft gömda kärnvapenprogram är välkänt och flera källor talar om att terrorister, bl.a. Al-Qaida, har 

uttryck önskan om att skaffa eller har försökt skaffa uran eller plutonium60 eller färdiga kärnvapen och 

har även sagt sig vara beredda att använda olika mfv. Nästan hela tiden har missilsförsvarsidén varit att 

missilerna, vilka ofta antas vara mfvbestyckade, ska förstöras innan de kan nå sina mål. 

Missilförsvarssystemet hade först benämningen Sentinel 1967 och fram till våra dagar har diskussioner 

förts, med vissa avbrott, men systemet har haft olika benämningar.61 

    ABM-avtalet (Anti-Ballistic Missile Treaty) kom till 1972 och begränsade i mycket tänkbar 

användning av ovanstående missilförsvar. Det finns forskare och debattörer som menar att existensen av 

missilförsvarssystem utmanar kärnvapens avskräckningsmekanismer62och den strategiska balansen 

mellan världens stater, bl.a. sägs ökad tillverkning av kärnvapen syftandes till att överbelasta 

missilförsvaret uppmuntras i linje med säkerhetsdilemmats realpolitiskt präglade tankar63.64 Det ovan 

nämnda har visat sig särskilt aktuellt då spänningar mellan kärnvapenmakterna USA, Kina och Ryssland 

ökat på senare år till följd av att de amerikanska missilförsvarsplanerna gått framåt, vilket illustrerades 

s. 7, Rumsfeld (2002), Spear, Johanna (2005), Chapter 6 Arms and Arms Control i Little, Smith & White (Ed.) (2005), 
Smith, Wayne K & Merritt, J.N. (1972), Some Complexities of Arms Control Planning i Sarkesian (Ed.) (1972) , s. 257 , 
Waltz, Kenneth N, Chapter 4 Waltz responds to Sagan i Sagan & Waltz (2003), s. 151, National Strategy for Homeland 
Security (2007), s. 15, 25-26, 35, 48, National Security Strategy (2006), s. 8, 18, 22
60  Vilka kan användas till kärnvapenkonstruktion, se 1.4.3.
61 Agrell (1990), s. 79, Buzan & Herring (1998), s. 79, 214, , Caldicott (2002), s. 72, Claridge, David & Hoffman, Bruce 

(1999), Illicit trafficking in nuclear materials, Conflict studies, Leamington Spa : Research Institute for the Study of Conflict 

and Terrorism, s. 1, 30, Hartung, (2003), s. 53-55, Jackson, Robert J & Towle, Philip (2006), Temptations of power: the 

United States in global politics after 9/11, Ballingstoke; Palgrave Macmillan, Kiras, James D (2008), Chapter 21 Terrorism 

and globalization i Baylis, Owens & Smith, Steve (Ed.), s. 382, Kurth, James R (1973), Aerospace Production Lines and 

American Defense Spending i Rosen (Ed.) (1973), s. 150, Payne, Keith B & Walton, Dale (2002),  7 Deterrence in the Post-

Cold War World i Baylis & Cohen (2002), s. 169-170, Reiss (1995), s. 1, Sagan, Scott D (2003), Chapter 5 Sagan responds to 

Waltz i Sagan & Waltz (2003), s. 161. 162, 177, Sanger, David E, Shanker, Thom (2007), “U.S. Debates Deterrence For 

Terrorist Nuclear Threat.”, May 9, 2007, New York Times, vol. 156, Issue 53938, s. A10-A10, International Institute for 

Strategic Studies (2007), s. 135, Waltz, Kenneth N, Chapter 4 Waltz responds to Sagan i Sagan & Waltz (2003), s. 129, 

National Strategy for Homeland Security (2007), s. 6, 9, 13, 15, National Security Strategy (2006), s. 12, 18-19, 23
62  Se 3.3.
63  Ibid. 
64 Agrell (1990), s. 79, Baylis, John (2002),  Chapter 8 Arms Control and Disarmament  i Baylis & Cohen (2002) , s. 
202, Buzan & Herring (1998), s. 214, Caldicott (2002), s. XVII, 71, 173, Hartung (2003), s. 16, 
Howlett, Darryl (2001), Chapter 19 Nuclear Proliferation i Baylis & Smith (Ed.) (2001), s. 12-13, Kurth, James R 
(1973), Aerospace Production Lines and American Defense Spending i Rosen (Ed.) (1973), s. 135  Payne, Keith B & 
Walton, Dale (2002), Chapter 7 Deterrence in the Post-Cold War World i Baylis & Cohen (2002) , s. 169-170, Waltz, 
Kenneth N (2003), Chapter 4 Waltz responds to Sagan i Sagan & Waltz (2003), s. 147-148
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med att USA drog sig tillbaka från ABM-avtalet år 2002 med uttalad motivering att ett 

missilförsvarssystem skulle utvecklas och småningom börja användas och av att Bushadministrationen 

flera gånger uppgett att den avser att utveckla ett missilförsvar med syfte att avskräcka fiender och för att 

skydda USA. Spänningarna uppstod då Kina och Ryssland tolkat det nämnda försvaret som riktat mot 

dem fastän USA hävdat att det är tänkt att skydda USA från andra aktörer65. Rysslands förra president 

Putin menade att den ryska försvarsspenderingen skulle fördubblas om ett amerikanskt 

missilförsvarssystem förverkligas.66

    I litteraturen förekommer det relativt mycket diskussioner om hur ett missilförsvar skulle (eller inte 

skulle) kunna fungera. För att ett missilförsvar ska kunna stå emot ett storskaligt anfall behöver systemet 

nästintill fungera med 100 procents perfektion då endast ett fåtal kärnvapen som skulle komma igenom 

ett försvar kan orsaka ohygglig skada67. Ett missilförsvar med 100 procents perfektion tycks, efter den 

källgranskning som undertecknad gjort, vara en olöslig uppgift med nuvarande teknologiska kapacitet. 

Det största problemet rör att inkommande missiler är mycket snabba och därför svåra att spåra och träffa 

innan de når sitt mål. Det har spenderats många miljarder dollar på forskning och försök till utveckling 

på området och nästan alla studier visar att andra motåtgärder än ett missilbaserat försvar, såsom 

skenmål, skulle vara en billigare och effektivare lösning.68 Dessutom finns det de som tycks mena att 

kärnvapen – och andra mfv-hot skulle kvarstå med fungerande missilförsvarssystem då det hävdas att 

anfall med missiler är det minst troliga sättet som skurkstater eller terrorister slår till med mfv, bl.a. sägs 

många vara sårbara för kärnvapen i kontainrar i hamnar, i väskor och små privatflygplan.69 

    Om det i själva verket är så att kärnvapen och missilförsvar inte är effektiva försvar är det intressant 

att söka utrönna varför stater satser stora resurser på detta område.70       

65  Se ovan. För eventuella orsaker till att stater tolkar till synes defensiva åtgärder som offensiva se 3.3. 
66 Agrell (2002), s. 70-71, Baylis, John (2002),  8 Arms Control and Disarmament  i Baylis & Cohen (2002) , s. 196, 
202, Buzan & Herring (1998), s. 216, Caldicott (2002), s. XVII, 71, 77, 173, Hartung (2003), s. 12, 15, 19, Howlett, 
Darryl (2001), Chapter 19 Nuclear Proliferation i Baylis & Smith (Ed.) (2001), s. 421, Howlett, Darryl (2008), Chapter  
22 Nuclear proliferation i Baylis, Owens & Smith (Ed.) (2008), s. 391, Kile, Shannon N. (2003), “15. Nuclear arms 
control, non-proliferation and ballistic missile defence” i Anthony  & Co. (2003), s. 602, 605, Kile, Shannon N (2008), 
Appendix 8C. A survey of US ballistic missile defence programmes i SIPRI Yearbook 2008, 
http://yearbook2008.sipri.org/08/08C (2008-10-09), Waltz, Kenneth N, Chapter 4 Waltz responds to Sagan i Sagan, & 
Waltz (2003), s. 147-148, National Security Strategy (2006), s. 18

67  Se avsnitt 1.1. 
68 Agrell (1990), s. 50, Buzan & Herring (1998), s. 14, 56, Caldicott (2002), s. 16, 27-28, 53, 72, 81, Howlett, Darryl 
(2001),  Chapter 19 Nuclear Proliferation i Baylis (Ed.) (2001), s. 421, Hartung (2003), s. 16, Kile, Shannon N (2008), 
Appendix 8C. A survey of US ballistic missile defence programmes i SIPRI Yearbook 2008, 
http://yearbook2008.sipri.org/08/08C, Kurth, James R (1973), Aerospace Production Lines and American Defense 
Spending i Rosen (Ed.) (1973), s. 135, 150-151, Scott D, Sagan responds to Waltz i Sagan & Waltz (2003), s. 178, 
Waltz, Kenneth N, Chapter 4 Waltz responds to Sagan i Sagan & Waltz, (2003), s. 147-148
69  Buzan & Herring (1998), s. 69, Caldicott (2002), s. 75, 165, Davis, Malcolm R & Gray, Colin S (2002), Chapter 11 

Weapons of Mass Destruction i Baylis & Cohen (2002) , s. 269, 277, Hartung (2003),. 55-56,  Payne, Keith B & 
Walton, Dale (2002),  Chapter 7 Deterrence in the Post-Cold War World i Baylis & Cohen (2002) , s. 162, Waltz, 
Kenneth N (2003), Chapter 4 Waltz responds to Sagan i Sagan & Waltz (2003), s. 148

70  Vilket är några av de saker som undersöks i avsnitt 3. 
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1.5. Forskningsöversikt 
Forskningsöversikt över teorierna som undersöks i enlighet med forskningsfråga 1 förekommer primärt i 

avsnitt 3 och forskningsöversikt för MIK främst under avsnitt 3.5. 
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2. Statsteori- och Governancelitteratur 
2.1 Introduktion  
I föreliggande arbete används statsteorierna pluralism, elitteori och marxism samt 

governancelitteraturen i första hand för att utvärdera teorierna som finns relaterat till 

kärnvapenrustning, - och anskaffande samt liknande fenomen. De olika statsteorierna har bl.a. olika 

syner på vilka aktörer eller krafter som påverkar eller t.o.m. kontrollerar samhällsprocessen och 

sådana frågor är av självklart intresse då en av ambitionerna med denna uppsats är att bedöma vilka 

aktörer och drivkrafter som påverkar kärnvapenpolitiken. Undertecknad tar inte ställning till vilken 

statsteori som är ”riktig” utan använder alla de ovan nämnda statsteorierna och governance-

litteraturens resultat då teoriavsnittet nedan71 utvärderas senare i uppsatsen. Statsteorierna är 

stundom inkompatibla och drar slutsatser från sinsemellan konflikterande bevis, men meningsfulla 

debatter och resultat kan uppstå vid beaktande av rivaliserande teoretiska ansatser. 72 Statsteorierna 

presenteras i begränsade delar utifrån vad undertecknad finner tillräckligt för att uppfylla uppsatsens 

syfte och frågeställningar men ambitionen är ändå att vara rättvis vid presentationen av 

statsteorierna trots det föga omfattande utrymmet som här kommer i fråga.

2.2 Pluralism   
Pluralismen har anammat Dahls resultat från Who Governs-undersökningen, alltså att det finns 

många inflytelserika grupper i samhällen och att olika grupper uppnår sina intressen på olika 

områden och gruppernas makt skiljer sig över tid så att ingen enda grupp hela tiden dominerar olika 

områden.73

      Enligt pluralismen avslöjas individers intressen genom de policyval de gör och de antas inte 

kunna missta sig om vad som ligger i det egna intresset74 75 och intressekonflikter ses som 

ofrånkomliga i avancerade samhällen.76

    Pluralismen ser det som grundläggande för demokratin att medborgare kan kontrollera sina 

politiska ledare och forma offentlig politik genom flera olika kanaler, bl.a. genom val och 

partikonkurrens men också genom massmedia, partier och intressegruppsaktiviteter.77

71  Avsnitt 3. 
72   Se bl.a. Agrell (2002), s. 127, Dunleavy & O´Leary (1987), s. 140, 322-324, 326, 334-337
73  Dunleavy & O´Leary (1987), s. 18-19,  37, 328, Pierre & Peters (2000),  s. 34, Smith (2000), s. 64 
74  Vilket skiljer sig markant från vissa elitteoretikers och marxisters syn, med dess falska medvetanden och dolda 

intressen. Se vidare 2.3 och 2.4. 
75 Dunleavy & O´Leary (1987),  s. 19-20, Smith (2000), s. 66 
76 Dunleavy & O´Leary (1987), s. 21
77  Dunleavy & O´Leary (1987), s. 15, 23-25, 28
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    En stats medborgare antas insistera på att delta i beslut som berör eller påverkar dem, att kunna ta 

väl genomtänkta beslut och avsätta styren som t.ex. ignorerar den allmänna opinionen. Detta 

engagemang kan ta sig olika uttryck, bl.a. kan det ske genom kanalerna som nämns ovan.78 

   Organiserade grupper antas bli uppmärksammade av statens styre då styret genom grupperna bl.a. 

kan få mer information om medborgarpreferenser än vad de kan få vid val. Pluralister menar att det 

går att se hur mycket medborgare bryr sig om en fråga genom att betrakta hur mycket resurser 

(vilket bl.a. kan handla om pengar, tid och energi) de använder i aktiviteterna relaterade till 

frågorna. Medborgare lägger ned mer resurser när det gäller frågor som de känner starkt för och 

statens styre uppmärksammar grupper med intensiva preferenser framför de med svaga.79 

    Intressegruppers medlemsstorlek, alltså dess potentiella röstkraft, spelar stor roll för hur mycket 

det skulle påverka styret att gå emot gruppens preferenser och röstkraften antas vara en viktigare 

faktor än sådant som finansiell makt eller kontroll över ekonomiska resurser.80

    Vissa grupper kan mycket väl vara svårare att organisera än andra, menar pluralisten, och orsaker 

till detta kan bl.a. vara att potentiella eller faktiska medlemmar är geografiskt spridda eller har 

dåligt med resurser81, men alla grupper som kan bygga upp sin storlek och mobilisera medlemmar 

till att bli aktiva kan komma att bli hörda av statens styre för, såsom Dahl indikerade, är ingen grupp 

konstant dominant.82 Det erkänns att det finns valmässigt mäktiga påtryckningsgrupper med stort 

intresse i upprätthållande av den bestående ordningen men dessa grupper antas effektivt kunna 

bekämpas av andra intressegrupper och styren som endast lyssnar på de förstnämnda grupperna kan 

mycket väl röstas bort vid kommande val och därför ligger det i styrets intressen att respektera den 

allmänna opinionen och anpassa sig efter den.83

    Den s.k. neopluralismen utvecklades som en reaktion på kritik och ifrågasättande av pluralismen 

som vissa pluralister fann vara välgrundad och vad detta anammande delvis består av kommer 

läsaren att se nedan. Neopluralismen lätt sig inspireras av olika, främst samhällsvetenskapliga, 

discipliner. Neopluralisterna förkastar idéer som bygger på att en enda dominerande 

förklaringsfaktor skulle vara tillräcklig för att förklara moderna samhälleliga arrangememang84.85

    En väsentlig skillnad mellan neopluralism och vanlig pluralism är synen på storföretags 

maktposition. Medan vanlig pluralism menar att ekonomiska aktörer begränsar politiska beslut 

endast i begränsad omfattning är neopluralismen av åsikten att storföretag begränsar folkvalda 

78 Dunleavy & O´Leary (1987),  s. 25-26, 32-35
79 Dunleavy & O´Leary (1987), s. 26, 32-35
80 Dunleavy & O´Leary (1987), s. 34-35
81 Dunleavy & O´Leary (1987),  s. 36 
82 Dunleavy & O´Leary (1987), s. 37, 46, 51, 56, Pierre & Peters (2000),  s. 34
83  Dunleavy & O´Leary (1987), s. 36-37, 44-45
84  Såsom t.ex. konventionell marxism hävdar att ägandeförhållandena gör, se vidare 2.4. 
85  Dunleavy & O´Leary (1987), s. 272-274, 284-285, 287 
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styrens handlingsfrihet, uppsättningen av valmöjligheter medborgare kan uttrycka i den 

demokratiska processen och kan insätta, ta bort eller hålla tillbaka olika former av viktiga resurser86. 

Statsstyren sägs vara responsiva för påtryckningar från storföretags sida och allmänt bete sig 

underdånigt inför dem och deras intressen, bl.a. är det vanligt att stater skyddar företag från 

misslyckanden på olika sätt87 och står för stora delar av forskningen i samhället. Det anges särskilt 

att stöd via försvarsrelaterade program tycks vara det område där statsstöd till företag lättast 

accepteras i västerländska samhällen. Individer involverade i storföretag deltar i oproportionerlig 

omfattning i olika samhälleliga inflytandekanaler. Fastän storföretag och affärsintressen har en 

priviligierad position när det gäller samhällelig påverkan så menas det i sann pluralistisk tradition 

att den inte är helt dominerande. Demokratier antas i grunden vara inriktade på att tillfredsställa 

vanliga medborgares intressen, men vissa intressegrupper kan ha stort inflytande och detta kan gå 

stick i stäv med medborgarnas intressen.88 Statsstyret kontrolleras delvis av valkonkurrens, 

intressegruppsinflytande och massmediagranskning men andra aktörer, t.ex. storföretag, har en 

betydligt starkare maktposition än vad den vanliga pluralismen erkänner.89   

     I ett komplext samhälle sägs endast verksamhet kunna hanteras om styret koncentrerar 

merparten av sin uppmärksamhet till frågor av strategisk natur och därför delegeras mycket makt 

och insyn till andra aktörer än de valda och detta får konsekvenser när det gäller ansvarsutkrävande. 

Dessutom sägs de valda representanterna ha svårt att reflektera medborgarnas intressen då de 

styrande på sin höjd är medveten om delar av dessa intressen.90 

2.3 Elitteori 
     Michels, Mosca och Pareto menade alla att de kunde bevisa att det är ofrånkomligt att en liten 

elitgrupp styr över samhällen. Den sociala rörligheten kan öka men eliten finns kvar i styrande 

position. Den tidiga elitteorin och en del av den senare höll med marxismen om att det är en elit 

bestående av kapitalister som har makten i samhällen och att det demokratiska systemet endast 

syftar till att dölja detta91. 92

    Enligt den demokratiska eliteorin kan medborgarna ändra på samhället i enlighet med sina 

86  Det kan bl.a. röra sig om kampanjbidrag till politiska kandidater och partier, potentiella investeringar, 
arbetstillfällen och samarbete med statsstyret. Investeringar kan bl.a. ses som viktigt för samhällsekonomin och 
arbetslöshetsnivåer sägs spela en signifikant roll när i situationen om politiker blir återvalda eller inte. 

87  Det kan handla om förmånlig utlåning, direkta bidrag, reglering av utländsk konkurrens, inflationsreglering m.m. 
88  Dunleavy & O´Leary (1987), s. 275- 277, 284-285, 293-299, 331,  Pierre & Peters (2000),  s. 33, 49, 60, 117, 144, 

Smith (2000), s. 182  
89  Dunleavy & O´Leary (1987), s. 297, 299 
90  Dunleavy & O´Leary (1987), s. 292-293, Pierre & Peters (2000),  s. 143 
91  Se 2.4. 
92 Dunleavy & O´Leary (1987), s. 138-140 
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önskemål och den föreliggande ordningen ser ut som den gör för att dess medborgare vill ha det så 

eller åtminstone accepterar det och Weber menar att statsstyrets ledare måste ha tagit till sig 

demokratiska värden för att styret ska kunna inriktas på uppnående av ett verkligt nationellt 

intresse. En del demokratiska elitteoretiker menar att en mycket större grupp av demokratiskt valda 

ledare i stor utsträckning har inflytelserika positioner i samhället än vad gängse maktelitteori pekar 

på.93

       Inom den s.k. radikala elitteorin förekommer tänkare som Floyd Munter, som menar att 

merparten av makten i samhället ligger hos en affärs- och samhällelig elit bortom de politiska 

institutionerna, och C Wright Mills94 menar att det i USA fanns en maktelit bestående av ledande 

aktörer från företagsvärlden, militären och de politiska kretsarna som omgav presidenten som hade 

kontroll över de viktigaste besluten i det amerikanska samhället och mindre viktiga frågor lämnades 

åt andra aktörer.95 

    Alla former av elitteori betonar att det finns flera orsaker till samhällsutveckling- och förändring, 

bl.a. återfinns utövande av politiskt ledarskap och militär makt, karaktärsdrag hos olika 

rekryterande eliter, ideologiska system och ekonomisk förändring och äganderelationer.96 Detta är 

ett av sätten som alla former av elitteori skiljer sig från marxism. 

    Stora skillnader sägs finnas mellan intressegruppers inflytande. Eliten söker ofta exkludera 

aktörer eller grupper som främjar frågor eller synsätt som hotar elitens intressen från verklig 

påverkan. Detta sker t.ex. genom att hotande frågor hålls borta genom dagordningsskapande i 

samhället97. Makteliten sägs ha störst inflytande på områden som försvars- och utrikespolitik och 

över mycket viktiga ekonomiska beslut och på dessa områden har andra aktörer inte särskilt mycket 

att säga till om. Affärs- och finansiella aktörer sägs ha stort inflytande över statsstyret då landets 

ekonomi i mångt och mycket bestämmer om politiker vinner val och också hur mycket resurser som 

finns tillhands för politiker att bedriva den politik de önskar.98 

   Även människor som känner stort engagemang kan vara svåra att organisera och många grupper 

får endast från och till sina röster hörda. Till skillnad från pluralistiska påståenden ovan så menar 

vissa elitteori-förespråkare att människor mycket väl kan missta sig om vad som är i deras egna 

intressen, vilket kan bero på att eliter har påverkat eller skapat en sådan syn  genom 

dagordningsskapande.99 Ledare för icke-elitintressegrupper sägs lätt kunna ”köpas” av andra 

93  Dunleavy & O´Leary (1987), s. 141-142, 167, 186
94  Inflytelserik på MIK-perspektivet, som åtminstone i dess ursprung är en elitteori. Se mer 3.5. 
95 Dunleavy & O´Leary (1987), s. 143-144, 178, 184, Mills (1999) 
96  Dunleavy & O´Leary (1987), s. 146-147 
97  Dagordningar sägs bl.a. kunna skapas genom användande av massmedia och undervisningssystemet. 
98 Dunleavy & O´Leary (1987), s. 188 
99 Dunleavy & O´Leary (1987), s. 149-150, 152, 157-159, 161-162, 167, 188, 328, Pierre & Peters (2000),  s. 140
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intressen och lätt kunna få sina underordnade medlemmar att stödja den bestående ordningen. P.g.a. 

stort avstånd mellan ledare och medlemmar har ledare kapacitet att främja egna mål snarare än den 

egna gruppens eller medborgarnas.100      

    Sammantaget anser elitteorins förespråkare att medborgare har betydligt färre 

påverkansmöjligheter än vad pluralismens förespråkare gör. 

     Slutligen känner undertecknad att denne måste redogöra för elitteorins brister då dessa påverkar 

ett fortsatt användande av elitteori och relaterade idéer i uppsatsen, särskilt beträffande resultatens 

tillförlitlighet. Ofta utgår elitteorier från att det finns en styrande elit i samhället men frågor 

gällande bl.a. dess storlek och sätten den rekryterar på klarläggs långt ifrån alltid och är ofta öppen 

för mycket tolkning och dessa teorier kännetecknas ofta av begränsade försök att empiriskt 

operationalisera eliten.101  

2.4 Marxism
Enligt marxismen grundas, som läsaren kommer bli varse om efter att ha läst detta avsnitt, politisk 

makt på ekonomisk makt. Samhällen sägs förändras tillsammans med de sociala 

produktionsprocesserna och den ekonomiska utvecklingen. Under alla historiens hittills 

förekommande tidevarv har det förekommit en spänning i samhällets produktionsförhållanden, en 

s.k. klasskamp, där en samhällelig grupp (klass) utnyttjar en annan. Under den kapitalistiska eran 

pågår en klasskamp mellan arbetarklassen och kapitalistklassen. Arbetarklassen består av flertalet 

människor i samhället och dess medlemmar måste lönearbeta för att överleva och äger eller 

kontrollerar inte sin arbetsprodukt. Samhällets produktionsmedel102 kontrolleras av kapitalistklassen 

vilket är den mäktigaste gruppen i samhället under den kapitalistiska epoken.103

    Samhällsklassen som kontrollerar produktionsmedlen är den som kontrollerar statsapparaten och 

under kapitalismen är det därför kapitalets intressen som tjänas. Statsapparaten tjänar dock 

kapitalets intressen i dess helhet och kan mycket väl agera mot enskilda kapitalisters intressen. 

Arbetarklassens intressens sägs inte tjäna på det kapitalistiska statsskicket och den där bestående 

ordningen.104 Många marxister menar att demokrati är en illusion som för arbetarklassen döljer att 

det är kapitalisterna som verkligen styr samhället.105

100  Dunleavy & O´Leary (1987), s. 162, Pierre & Peters (2000),  s. 144 
101  Dunleavy & O´Leary (1987), s. 146-147 
102  Dit räknas bl.a. arbetarnas arbetsprodukt.
103 Dunleavy & O´Leary (1987),  s. 204,  206, 207, 277, Hobden, Stephen & Jones, Richard Wyn (2001), Chapter 10 
Marxist theories of International Relations i Baylis & Smith (Ed.) (2001), s. 201, 204-205,   
Larsson, Reidar (1997), Politiska ideologier i vår tid, Sjätte upplagan, Lund, Studentlitteratur, s. 49-50, 52, 54
104   Dunleavy & O´Leary (1987), s.  208-213, 237-238, 242, 250, 323, Larsson (1997), s. 54, 69, Smith (2000), s. 16, 

176
105  Dunleavy & O´Leary (1987),  s. 212-213, 220, 235, 238, 255-256, 323 
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   Vissa marxister menar att det kapitalistiska utnyttjandet av arbetarna inte begränsas till ett land 

utan de globala kapitalisterna gynnas på bekostnad av världens svaga och fattiga i en 

världsomfattande klasskamp mellan industriländerna och utvecklingsländerna. Det finns marxister 

som menar att arbetarklassen och dess ledare i västländerna ”köpts” med inhemska sociala reformer 

och mutor och att det istället blivit utvecklingsländer som exploateras och därifrån tas resurserna 

som tillåter västländernas styren att ”köpa” de inhemska aktörerna.106 Vissa talar om att det 

kapitalistiska systemet är beroende av militärspendering för att överleva och militära resurser 

används för att bevara detta tillstånd.107  

    Likt eliteorins bristande definitioner av hur eliten eller eliterna i samhället ser ut108 präglas 

marxismen av frågor om vilka aktörer som tillhör de två klasserna, arbetarklassen och 

kapitalisterna, vad som kännetecknar dem och hur stora de verkligen är och särskilt om det har skett 

förändringar på dessa plan mellan tiden då Karl Marxs idéer presenterades på 1800-talet och 

modern tid. Det har förekommit olika klassdefinitioner över åren och det skiljer sig mellan olika 

tänkare och att marxister inte är överens om något så grundläggande som vad klasserna består av 

kan ses som en stor svaghet vid forskning inom teorins ramar.109 Marxismen har också kritiserats för 

att många av dess förutsägelser visat sig inte stämma och det påstås att statsteorin inte överlevt 

vetenskapligt testande.110

    Det finns flera saker inom den marxistiska litteraturen som tangerar idéer som förekommer i 

elitteoriavsnittet ovan111. Där förekom det resonemang om att eliten använder sig av 

dagordningsskapande för att kontrollera medborgarna och likt detta uttrycks det inom delar av 

marxismen att arbetarklassen hindras, bl.a. genom kontroll över massmedia, publiceringsbranschen 

och utbildningsväsendet, från att tänka eller uttrycka tankar112 som går emot kapitalisternas intressen 

och synsätt som främjar kapitalets och kapitalisernas intressen främjas.113 Inom neopluralismen och 

elitteorin talas det mycket om att starka ekonomiska aktörer, såsom storföretag har kontroll över 

mycket resurser och inom marxismen formuleras detta som att det är den kapitalistiska klassen som 

106  Baylis, John (2001) Chapter 12 International and global security in the post-cold war era i Baylis & Smith (Ed.) 
(2001), s. 205-206, 208, 263-264, Dunleavy & O´Leary (1987), s. 64-65, 228-229, 263-264, Hobden, Stephen & 
Jones, Richard Wyn (2001), Chapter 10 Marxist theories of International Relations i Baylis & Smith (Ed.) (2001), s. 
202, 205-206, 208, 212, Larsson (1997), s. 53, 65, 119, 263

107  Cooper & Spear (2007), s. 314, Kurth, James R (1973), Aerospace Production Lines and American Defense 
Spending i Rosen (Ed.) (1973), s. 136 , Rosen, Steven (1973), The Theory of the Military-Industrial Complex i 
Rosen (Ed.) (1973), s. 10 

108  Avsnitt 2.3.
109  Dunleavy & O´Leary (1987), s. 225-226 
110 Smith (2000), s. 16
111  Avsnitt 2.3.
112  Det skapas för arbetarklassen s.k. falska medvetanden som döljer denna klass verkliga objektiva intressen för dess 

medlemmar.
113  Dunleavy & O´Leary (1987), s. 221, 232, 255-256, Larsson (1997), s. 61, 63, Pierre & Peters (2000), s. 140 
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har kontroll över dessa resurser och detta kan användas för att starkt påverka staten. Statsstyret 

begränsas att agera i kapitalets intresse, stödja ekonomisk utveckling och tillväxt och radikala 

samhällsförändringar motarbetas då tillgång till resurserna är av yttersta vikt för att arbetarklassen 

ska ha arbeten att gå till, för att statsstyrets politik ska kunna finansieras och, i flera länder, för att 

politikers valkampanjer ska finansieras o.s.v.114 Den sista elitteoretiska beröringspunkten i 

marxismen som undertecknad här ämnar beröra är att kapitalisternas dominanta position sägs synas 

i de former av statligt stöd som storföretag sades få i elitteoriavsnittet.115 

     Marxismen hade ett starkt akademiskt uppsving särskilt under 1960- och 70-talen och tänkare 

som Gramsci, Habermas och Maracuse kom att antingen själva utveckla eller inspirera vad som 

numera ofta benämns nymarxismen.116 Nymarxismen spann vidare på tankarna om 

dagordningsskapande. Då lades inte bara fokus på sådant som massmedia och utbildning utan det 

skrevs också om anpassningen till bestående normer och beteenden i kapitalistiska samhällen 

vilkets anammande eliminerande hot om samhällsomvälvning från den stora massans sida och 

förklarade varför medborgare tenderar att stödja den bestående ordningen. Samhällets styrande 

klass sades ha makten att på detta sätt uppnå massans samtycke till sitt styre.117 Slutligen är en 

uttalad ambition i stora delar av nymarxismen att utmana den bestående ordningen och att kritiskt 

granska påstått objektiva värderingsfria teorier och idéer. Särskilt bör det ifrågasätta vilka intressen 

som tjänar på den rådande ordningen.118 Även om en forskare inte ser sig som marxist är det alltid 

bra att som forskare använda sig av ett prövande och kritiskt angreppsätt. Detta är en aspekt av 

nymarxism som kan vara gångbar att ta tillvara på då ambitionen i föreliggande uppsats bl.a. är att 

undersöka vilka drivkrafter och aktörer som påverkar staters kärnvapenpolitik. 

2.5. Governance 
I detta arbete finns det intresse av att undersöka vilka aktörer som forskning finner vara 

inflytelserika på kärnvapenpolitikens område. Mycket av Governance-forskningen, ett mycket 

populärt och omfattande forskningsområde åtminstone sedan 1990-talet, handlar om gruppers 

inflytande på olika områden119 och därför borde beaktande av resultat på detta område vara till nytta 

114  Dunleavy & O´Leary (1987), s. 230-232, 238, 245-246
115  Dunleavy & O´Leary (1987), s. 238,  Pierre & Peters (2000),  s. 7
116  Dunleavy & O´Leary (1987), s. 216, Hobden, Stephen & Jones, Richard Wyn (2001), Chapter 10 Marxist theories  

of International Relations i Baylis & Smith (Ed.) (2001), s. 209, 214, Larsson (1997), s. 116-117
117  Dunleavy & O´Leary (1987), s. 221, Hobden, Stephen &Jones, Richard Wyn (2001), Chapter 10 Marxist theories  

of International Relations i Baylis & Smith (Ed.) (2001) , s. 210, 215, Larsson (1997), s. 118, Smith (2000), s. 184
118  Hobden, Stephen &Jones, Richard Wyn (2001), Chapter 10 Marxist theories of International Relations i Baylis & 

Smith (Ed.) (2001) , s. 210, 212, Larsson (1997), s. 117, Smith, Steven (2001), Chapter 11 Reflectivist and 
constructivist approaches to international theory i Baylis & Smith (Ed.) (2001) , s. 235 , 

119  Pierre & Peters (2000), s. 7, 37
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för forskare inom ämnet kärnvapenpolitik och särskilt då ambitionen är att nyansera MIK och 

intressegruppscentrerade ansatser. 

   Pierre och Peters menar att intressegrupper och särskilt då samarbete mellan grupper med 

gemensamma intressen inom särskilda policyområden varit aktiva och inflytelserika i policybeslut 

under många år.120 Delar av den Governance – och statsteorilitteratur som konsulterats för denna 

uppsats har det gemensamma att ökat beroende mellan samhälleliga aktörer sägs förekomma121, 

men det förekommer samtidigt resultat på Governance-området som indikerar att aktörer i staters 

omgivning ökat sitt motstånd mot staters intressen och mål.122 Dessa två påståenden kan vara något 

att ta med sig till analyser senare i denna uppsats. 

120  Pierre & Peters (2000), s. 19, 30 
121  Dunleavy & O´Leary (1987),  s. 67, 276, 295-298, Pierre & Peters (2000),  s. 5, 20, 60
122  Pierre & Peters (2000), s. 16-17 
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3. Teorier om anskaffning, behållning och 
rustning av kärnvapen 
3.1. Introduktion 
Såsom det talas om i avsnitt 1.2 ovan så föreligger stort fokus på USA i denna uppsats och detta stämmer 

mest av allt in på föreliggande avsnitt. Självfallet görs försök att även dra slutsatser som är applicerbara 

för andra länder och för det internationella systemet. 

    Likt många bland för uppsatsen relaterad litteratur delar undertecknad upp teorier utifrån om de är 

interna eller externa för staten, gränsdragningen är dock inte alltid lätt och det kan argumenteras för att 

flera teorier rör saker som både är interna och externa för staten123. För att göra forskningen och läsandet 

lättare bl.a. har dock en uppdelning gjorts.  

3.2 Staters officiella rättfärdiganden på området 
Som den uppmärksamma läsaren minns från texten ovan124, vilket också är något som med fördel kan 

upprepas, stämmer inte officiella uttalanden från aktörer nödvändigtvis överens med egentliga 

anledningar till att saker sker och detta kan bl.a. ha sitt ursprung i ett intresse hos de aktuella aktörerna 

att få beteendet att framstå som så moraliskt korrekt som möjligt.125 I avsnitt 3 är undertecknad 

intresserad av att i möjligaste mån uppnå förståelse för varför kärnvapenpolitiken ser ut som den gör. Det 

finns intresse av att undersöka hur stater motiverar sitt agerande på området, inte minst för att se hur väl 

det överenstämmer med vad forskningen har kommit fram till. 

    Ett vanligt sätt att rättfärdiga och få stöd för politiskt handlande är att påstå att det utförs i syfte att 

skydda landet från externa hot126 och under det kalla kriget rättfärdigades den amerikanska 

militärspenderingen med hotet från Sovjetunionen och kommunismen men det talades också om att 

amerikanska arbetstillfällen skapades och bevarades och att militärt framforskad teknologi kom det 

civila samhället till gagn.127 I en del av litteraturen nämns det också att sådana rättfärdiganden fortsatt 

efter det kalla krigets slut och särskilt nämns det att olika amerikanska inflytelserika aktörer sökt 
123  Se bl.a. Buzan & Herring (1998), s. 80-82, 119 
124  Avsnitt 1.1. 
125  Buzan & Herring (1998), s. 107-108, 114-115, Cobb, Stephen (1973), The United States Senate and the impact of  

Defense Spending Concentrations i Rosen (Ed.) (1973), s. 220, Levine, Edward P (1973), Methodological Problems 
in Research on the Military-industrial Complex i Rosen (Ed.) (1973), s. 303, Möller (2007), s. 112

126  Buzan & Herring (1998), s. 107-108, 114-115, Mills (1999), s. 167-168
127  Buzan & Herring (1998), s. 35,101, Kurth, James R (1973), Aerospace Production Lines and American Defense 

Spending i Rosen (Ed.) (1973), s. 135, Reich, Michael (1973), Military Spending and the U.S. Economy i Rosen 
(Ed.) (1973), s. 87, Reppy, Judith (1993), Chapter 3 The United States: unmanaged change in the defence industry i 
Wulf (1993), s. 53, Rosen, Steven (1973), Testing the Theory of the Military-Industrial Complex i Rosen (Ed.) 
(1973), s. 17
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moblisera stöd för militärspendering med hänvisning till nya externa hot, bl.a. rättfärdigas 

missilförsvarssystemet128 som ett försvar mot skurkstater och terroristers användning av kärnvapen.129 Att 

externa hot används för att rättfärdiga militärspendering är även vanligt förekommande påståenden i 

MIK-forskningen.130 

3.3 För stater yttre drivkrafter på området
Författaren avser att kort tala om vad som kan ses som två av internationell politiks och säkerhetspolitiks 

centrala begrepp, avskräckning och säkerhetsdilemmat. Vad dessa har för kärnvapenankytning framgår 

nedan för läsaren. 

   Den inflytelserika tanketraditionen realism presenterar bl.a. synen att staters främsta mål är att säkra den 

egna överlevnaden och att de i slutändan endast kan lita på att sig själva när det gäller sitt försvar. Staterna 

misstror varandra och andra staters försök att stärka egen säkerhet ses som ett potentiellt hot då de flesta 

militära instrument kan användas både defensivt och offensivt. Den uppkomna situationen benämns 

säkerhetsdilemmat och får bl.a. följden att stater lockas att anpassa sig efter värsta falls-scenarier för hur 

andra stater och aktörer kan komma att bete sig, vilket bl.a. kan motivera stater till hög militärrelaterad 

spendering samt leda till att de skaffar och behåller kärnvapen.131  

    Avskräckning sägs kunna uppnås genom förmåga och uppfattad vilja att orsaka en fientlig132 aktör 

oacceptabel skada i förhållande till de mål aktören försöker uppnå med ett specifikt agerande och ett för 

uppsatsen särskilt relevant exempel är att en stat kan komma att självt använda kärnvapen då den blivit 

attackerad med kärnvapen.133 Aktörer kan använda sig av avskräckning i syfte att skydda sig själva och 

sina intresseområden från attacker eller andra former av för aktören oönskad inblandning.134  Önskan att 

uppnå avskräckningsförmåga menar flera författare är det som främst förklarar varför stater skaffar 

128  Se avsnitt 1.4.5. 
129 Buzan & Herring (1998), s. 35, 106, Caldicott (2002), s. 26-28, Hartung (1994), Wolfe, Alan (1999), Afterword i Mills 
(1999), s. 371-374,  National Security Strategy (2006), s. 9, 11-13, 19-20, 22, 18, 35, 37  
 
130  Rosen, Steven (1973),  Testing the Theory of the Military-Industrial Complex i Rosen (Ed.) (1973), s. 23-24
131 Agrell (2002), s. 133-134, Baylis, John (2001), Chapter 12 International and global security in the post-cold war 
era  i Baylis & Smith (Ed.) (2001), s. 257-258, Baylis, John (2002),  Chapter 8 Arms Control and Disarmament  i 
Baylis & Cohen (2002) , s. 200, Brown, Chris (2001), Understanding international relations, Basingstoke: Palgrave, 
2nd edition, s. 99-100, 102, 114,  Buzan & Herring (1998), s. 85-86, Cooper & Spear (2007), s. 312, Kauppi, Mark V., 
Viotti, Paul R. (1998), International Relations Theory- Realism, Pluralism,globalism, and beyond, Boston: Allyn and 
Bacon, 3rd edition,  s. 69, Lawson, Stephanie (2003), International Relations, Cambridge : Polity Press ; Malden, MA : 
Blackwell, s. 79-82, 
Payne, Keith B & Walton, Dale (2002),  Chapter 7 Deterrence in the Post-Cold War World i Baylis & Cohen (2002) , s. 
168
132  Verklig eller antagen fiende. 
133 Payne, Keith B & Walton, Dale (2002),  Chapter 7 Deterrence in the Post-Cold War World i Baylis & Cohen 
(2002) , s. 161-163, Waltz, Kenneth N, Chapter 1 More may be better i Scott & Waltz (2003) , s. 5, 7 , 15, 21,  
134 Howlett, Darryl (2001),  Chapter 19 Nuclear Proliferation i Baylis & Smith (Ed.) (2001), s. 423, Larsson (1995), s. 
16
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kärnvapen och sedan behåller dessa.135 Bushadminstrationen hyser enligt flera publikationer tilltro till 

avskräckningsstrategier relaterade till kärnvapen136 men i berörd litteratur förekommer tämligen 

omfattande ifrågasättanden av kärnvapenavskräckningens funktionalitet. Kärnvapenavskräckningsförsök 

sägs bl.a. kunna provocera fram föregripande attacker och inte fungera i fall det vid okonventionella 

attacker137 är möjligt att förövande aktörer inte kan spåras eller upptäckas och det därmed inte finns något 

att slå tillbaks mot.138

    Kärnvapen sägs bl.a. kunna användas för att avskräcka andra aktörer i syfte att öka egen och kanske 

också allierades säkerhet139, besegra motståndare och säkerställa oberoende.140 För att en stat ska kunna 

tillverka egna kärnvapen är det nödvändigt med stora tillhandahållare av militärrelaterade produkter och 

det är därför i en kärnvapenönskade stats intresse att se till att sådana tillhandahållare finns och fortsätter 

att finnas.141 En naturlig slutsats utifrån säkerhetsdilemmat är att stater kan anse sig behöva stärka sin egen 

förmåga genom att skaffa kärnvapen och hindra andra aktörer142 från att få kärnvapen och därmed kan det 

ligga i staternas intresse att hindra kärnvapenspridning till ytterligare aktörer.143    

   Vapenexport och militärt bistånd144 kan vara delar av försök att påverka andra länder att agera i det 

tillhandahållande landets intressen. Detta kan ske genom att ett beroendeförhållande skapas vilket bl.a. kan 

röra sig om hänvisning till vissa leverantörer p.g.a. politiska förhållanden och att det landet bär på 

nödvändig kunskap och är den enda som har de reservdelar som är nödvändiga. De föreliggande 

beroendeförhållandena kan sedan användas som påtryckningsmedel.145 

   Kärnvapen sägs kunna ge aktörer, specifikt nämns stater i källorna, erkännande och prestige i det 

internationella systemet bl.a. genom att visa att aktören är mäktig och att dess handlande bör tas på allvar 

och detta kan alltså vara ytterligare en anledning till kärnvapenanskaffning och behållande.146 Buzan och 

135  Larsson (1995), s. 10, Waltz, Kenneth N, Chapter 1 More may be better i Scott & Waltz (2003), s. 39
136  Se avsnitt 1.4.5. 
137  Se slutet av avsnitt 1.4.5. 
138  Biello, David, A need for New Warheads, Scientific American, 2007, vol. 297, Issue 5, pg 80-86, , Davis, Malcolm 

R & Gray, Colin S (2002), Chapter 11 Weapons of Mass Destruction i Baylis & Cohen (2002) , s. 264, 266, 268, 
Larsson (1995), s. 10, Payne, Keith B & Walton, Dale (2002),  Chapter 7 Deterrence in the Post-Cold War World i 
Baylis & Cohen (2002) , s. 167, Sagan, Scott D (2003), Sagan responds to Waltz i Scott & Waltz (2003) , s. 161-163, 
181

139  Som läsaren ser ovan.
140  Buzan & Herring (1998), s. 83, Davis, Malcolm R & Gray, Colin S (2002),  Chapter 11 Weapons of Mass 

Destruction i Baylis & Cohen (2002) , s. 264, 266, 268, Howlett, Darryl (2001), Chapter 19 Nuclear Proliferation i 
Baylis & Smith (Ed.) (2001), s. 423, Krause (1995), s. 28,  215 

141 Hartung (1994), s. 165, Slater, Jerome & Nardin, Terry (1973), The Concept of a Military Industrial Complex i 
Rosen (Ed.) (1973), s. 46
142  Som ju inte anses vara att lita på. 
143 Agrell (2002), s. 112, Baylis, John (2001), Chapter 12 International and global security in the post-cold war era  i 
Baylis & Smith (Ed.) (2001), s. 258, Brown (2001), s. 99-100, Buzan & Herring (1998), s. 57-58, 83, Cooper & Spear 
(2007), s. 312, Davis, Malcolm R & Gray, Colin S (2002), Chapter 11 Weapons of Mass Destruction i Baylis & Cohen 
(2002) , s. 264, 266, 268
144  Vilket kan innefatta bl.a. leverans av kärnvapens leveranssystem. 
145 Agrell (2002), s. 41, 166 
146  Agrell (2002), s. 95-96, Davis, Malcolm R & Gray, Colin S (2002), Chapter 11 Weapons of Mass Destruction i 
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Herring menar i linje med ovan nämnda tänkandet att Ryssland och USA har intresse av att stoppa 

kärnvapenspridning till andra aktörer då deras egen status och makt annars skulle undermineras. 

Kärnvapen sägs vara den militära teknologi som mest icke-spridningsansträgningar tillämpats på.147

    

3.4 För stater inre aktörer och drivkrafter på området 

3.4.1 Introduktion 
I vad som kan ses som ytterligare motiveringar148 för studier av inre drivkrafter på uppsatsens 

problemområden menar Davis och Gray att kärnvapenanskaffande alltid innefattar försök att tillgodose för 

staterna interna gruppers intressen och det sägs även, vilket kan vara av stort intresse för dem som själva 

vill påverka kärnvapenpolitiken i världen, att det är mycket svårt för utomstående aktörer att påverka 

sådana gruppers ageranden149 och Agrell talar om att yttre faktorer inte självt tillräckligt förklarar varför 

stater behåller och utvecklar kärnvapen och relaterat. De yttre faktorerna sägs vara åtminstone delvis 

subjektiva och skapade eller påverkade av för staten inre drivkrafter.150 

   I litteraturen om inre aktörer och grupper på området sker ofta en uppdelning mellan sådana som präglas 

av byråkratiska, ekonomiska och politiska aktörer och drivkrafter samt utifrån om de ses som aktörer i 

MIK.151

3.4.2 Byråkratiska drivkrafter och aktörer 
Då byråkratiska drivkrafter och aktörer på det amerikanska militärspenderingsrelaterade området beaktas 

är det oftast mestadels den amerikanska armén och dess olika försvarsgrenar som nämns. 

   Byråkratiska organisationer tenderar enligt källorna att ha intresse av att ha så mycket resurser och så 

hög kapacitet som möjligt, detta kan bl.a. vissa sig i form av storlek och andel av statens budget som 

organisationen får tillgång till. Den amerikanska armén och dess respektive försvarsgrenar och 

delorganisationer har intresse av minst bibehållen och helst högre andel av budgeten och bibehållen eller 

högre status. Eftertraktade resurser kan vara antalet anställda152 och tillgång till avancerade vapen153. 

Armén kännetecknas också av en okritisk syn på försvarsspendering.154 

Baylis & Cohen (2002) , s. 264, Hartung (1994), s. 165, Howlett, Darryl (2001), Chapter 19 Nuclear Proliferation i 
Baylis & Smith (Ed.) (2001), s. 423, Larsson (1995), s. 15-16, Möller (2007), s. 16, 234, 251, Waltz, Kenneth N 
(2003), Chapter 1 More may be better i Scott & Waltz (2003) , s. 13

147 Buzan & Herring (1998), s. 57-58
148  Utöver att forskning om inre aktörers inflytande över kärnvapenpolitiken är något eftersatt såsom läsaren såg i 

avsnitt 1.1. 
149  Davis, Malcolm R & Gray, Colin S (2002), Chapter 11 Weapons of Mass Destruction i Baylis & Cohen (2002) , s. 

264
150  Agrell (2002), s. 95, 222
151  Agrell (1990), s. 157-158,  Buzan & Herring (1998), s. 80-82, 119, Cooper & Spear (2007)
152  Särskilt antalet specialister. 
153  Flera författare menar att prioriteringen av mer resurser innefattar kärnvapen och kärnvapenrelaterade projekt. 
154  Agrell (1990), s. 37, 107-108, Agrell (2002) , s. 143-144, 146, Biderman, Albert D (1972), Retired military within 
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    De främsta anledningarna till att inflytelserika aktörer inom armén har intresse i mycket resurser och 

kapacitet, vilket kan vara ett självklart hinder för nedrustning i kombination med den okritiska synen på 

försvarsspendering, är att resurserna och kapaciteten kan användas för att hantera värsta fallsscenarier155 

och att det innebär större chanser till befordran och tillfredsställande karriärer.156  

    Byråkratiska organisationer kan söka påverka att få igenom sina intressen direkt eller effektivt blockera 

såsant som går emot deras intressen. Byråkratier kan påverka policyutforming bl.a. genom kontroll över 

arbetsflödet genom anställnings- och befordringssystem och genom kontroll över informationsflöden157. 

Armén sägs i flera källor kunna påverka befolkningar och beslutsfattare genom att höga officerare gör 

bedömningar och ger råd på många olika samhällsarenor, bl.a. ekonomi, politik, utbildning och vetenskap, 

och de sägs särskilt ha stort inflytande på utrikespolitik där bl.a. de enligt Mills under kalla kriget fick 

allmänheten att acceptera en militär verklighetsdefinition. Det sades vara svårt att ifrågasätta officerarnas 

expertställning gällande militär verksamhet och ingen annan aktör kunde effektivt konkurrera med synen. 

Det varnas för att situationer kan vara långt mer komplicerade än vad höga militära officerare hävdar och 

deras maktposition påverkar denna förståelse hos allmänheten och beslutsfattare. Den militära 

maktpositionen sades vara särskilt inflytelserik på militärspenderingsområdet.158 

3.4.3 Ekonomiska drivkrafter och aktörer 
Buzan och Herring menar att det åtminstone under kalla kriget var ekonomiska motiv som främst 

förklarade den vapenspendering som förelåg159 och att undersöka om detta är fallet för post-

kallakrigsperioden på kärnvapenområdet är en av ambitionerna i detta avsnitt. 

    Finans- och industrimän anges ha intresse av maximerad vinst, stora marknader och långsiktig 

stabilitet då ägare kan tjäna på detta ekonomiskt och chefer kan gå framåt i karriären om deras 

handlingar bidrar till att företagen drar in mycket pengar. 

and without the military-industrial complex i Sarkesian (Ed.) (1972) , s. 111, Buzan & Herring (1998), s. 110, 
Caldicott (2002), s. 5, 17, Hartung (1994),  s. 289, Hartung (2003), s. 73, Kurth, James R (1973),  Aerospace 
Production Lines and American Defense Spending i Rosen (Ed.) (1973), s. 135-136, 146, Rosen, Steven (1973),  
Testing the Theory of the Military-Industrial Complex i Rosen (Ed.) (1973), s. 10, Mills (1999), s. 200-202, Sagan, 
Scott D (2003), Chapter 2 More will be worse i Scott & Waltz (2003) , s. 64, Sagan, Scott D (2003), Sagan responds 
to Waltz i Scott & Waltz (2003) , s. 159

155  För resonemang om värsta fallsscenarier och relaterat, se avsnitt 3.3. 
156 Agrell (2002) , s. 112, Cobb, Stephen (1973), The United States Senate and the impact of Defense Spending 
Concentrations i Rosen (Ed.) (1973), s. 197-198, Wolf, Charles, Jr. (1972), Military-Industrial Simplicities,  
Complexities and Realities i Sarkesian (Ed.) (1972) , s. 27 
157  Vilket påminner om dagordningsresonemang, se bl.a. 2.1-2.3. 
158 Agrell (1990), s. 107. Agrell (2002) , s. 146-147, Biderman, Albert D (1972), Retired military within and without the 
military-industrial complex i Sarkesian (Ed.) (1972) , s. 111, Lieberson, Stanley (1972), An Empirical Study of Military-
Industrial Linkages i Rosen (Ed.) (1973), s. 71, Mills (1999), s. 198, 200-202, 205-206, 221-222,  275-276, 
Yarmolinksy, Adam (1972), The President, The Congress and Arms Control i Sarkesian (Ed.) (1972) , s. 278-279, 295 

159 Buzan & Herring (1998), s. 35
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Militärspendering och vapenexport160 är mycket lönsamt för involverade stora företag och kontinuerliga 

statliga beställningar utgör stor ekonomisk säkerhet. Dessutom gynnas företagen av olika former av 

ekonomiskt stöd från staten som nämns strax nedan och av brist på hinder för handel med vapenrelaterat 

material, särskilt avancerade vapensystem varav många är kärnvapenrelaterade161 och slutligen har flera 

stora aktörer i vapenindustrin ekonomiska intressen i miljardkontrakt som gäller 

missilförsvarssystemet162 och andra kärnvapenrelaterade program.163  Om det ovan nämnda verkligen 

ligger i de ekonomiska aktörernas intressen är det naturligt att de verkar för att realisera detta. 

     Ekonomiska aktörer har enligt källorna många påverkansmöjligheter på området, vilket diskuteras i 

avsnittet nedan. 

   Vapenindustrin har tillgång till stora finansiella resurser164. Ofta talas det om att de stora företagen i 

vapenindustrin spenderar många miljoner dollar på lobbyverksamhet riktat mot och kampanjbidrag till 

politiker och partier i USA och merparten av bidragen sägs gå till Republikanerna165. Partierna och 

politikerna sägs ha ha ett stort beroende av dessa medel och detta kan antas påverka deras 

ställningstaganden på för vapenindustrin viktiga områden.166 Företagen sägs ha tillgång till politiker i 

stor utsträckning. Det talas bl.a. om att många höga vapenindustrichefer eller ägare suttit på höga 

positioner i den republikanska partiapparaten och att andra har tillhört själva Bushadministrationen. Det 

finns institutionella arrangemang som ger vapenindustrin möjlighet att konkret ge statsstyret råd i frågor 

som rör militärrelaterad handel och dylikt. Exempel på det ovan nämnda är Defense Policy Advisory 

Comitee on Trade, en panel av vapenindustrirepresentanter som ger försvarsministern och amerikanska 

statens handelsrepresentanter råd i frågor som rör sådan handel och Defense Science Board, där 

vapenindustrirepresentanter bl.a. ger råd angående vapenrelaterade projekt. Slutligen organiserar och 

skapar företagen s.k. tankesmedjor vilka existerar för att påverka allmänheten och policyskapare i frågor 

som de finansierande företagen har stora intressen i. Tankesmedjors material och talesmän från dessa får 

ofta stort utrymme i media. Exempel på inflytelserika tankesmedjor på kärnvapenområdet är Cato 

160  Särskilt flygplans- och missilrelaterad, för dessas koppling till kärnvapen se 1.4.4. 
161  Se avsnitt 1.4.4.
162  Se 1.4.5. 
163 Agrell (1990), s. 102-103, 114, Agrell (2002), s. 41, 166, Biderman, Albert D (1972), Retired military within and 
without the military-industrial complex i Sarkesian (Ed.) (1972) , s. 111, Buzan & Herring (1998), s. 35, Hartung 
(1994),  197, Kurth, James R (1973), Aerospace Production Lines and American Defense Spending i Rosen (Ed.) 
(1973), s. 136-137, Mills (1999), s. 256, s. Pierre & Peters (2000),  s. 144, Reppy, Judith (1993), Chapter 3 The United 
States: unmanaged change in the defence industry i Wulf (Ed.) (1993), s. 56, Rosen, Steven (1973), Testing the Theory 
of the Military-Industrial Complex i Rosen (Ed.) (1973), s. 10, 23
164  Vilka kan användas på många sätt för att nå inflytande över statsstyret och befolkningen, se bl.a. statsteoriavsnitten 

ovan och analysen i avsnitt 3.6.  
165  Vilket pekar mot att vapenindustrin är av meningen att Republikanerna är mer troliga att främja dess intressen.
166 Agrell (1990), s. 113, Caldicott (2002), s. 33-35, 140, 163, 189-200, Dunleavy & O´Leary (1987), s. 155-156, Mills 
(1999), s. 256, Pierre & Peters (2000),  s. 144, Reppy, Judith (1993), Chapter 3 The United States: unmanaged change 
in the defence industry i Wulf (Ed.) (1993), s. 56, Wolfe, Alan (1999), Afterword i Mills (1999), s. 376.
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Institute, Center for Security Policy och Heritage Foundation. Heritage Foundation stödjer bl.a. aktivt 

idén om ett amerikanskt missilförsvarssystem och Harung menar att konservativa tankesmedjor varit 

mycket inflytelserika på Bushadministrationens kärnvapenpolitik.167 

    Vapenindustrin i USA får statligt stöd på många sätt. Statsspendering sägs sedan åtminstone 

efterkrigstiden varit nödvändigt för att stimulera ekonomin och områden som försvarsspendering och 

högteknologifinansiering ses som passande spenderingsområden av stora delar av det amerikanska 

samhället då detta inte konkurrerar med privat efterfrågan och andra former av vinstskapande direkt och 

har fördelen av att kunna rättfärdigas på många sätt168. Staten kan stödja inhemsk vapentillverkning då 

det kan vara ekonomiskt gynnsamt att slippa betala för vapenimport och vapenexport kan minska 

enhetskostnaderna som staten har lagt ned vid vapentillverkning. Det är dock inte säkert att staten själv 

gynnas av minskade kostnader i sådana fall då exportstöd också kan ta stora summor i anspråk. Inhemsk 

vapentillverkning kan också främjas i syfte att skydda arbetstillfällen i särskilda regioner eller 

industrisektorer som är beroende av sådan verksamhet. Relaterat till det sist nämnda är en påstådd 

koppling mellan fortsatt försvarsrelaterade beställningar och exporthjälp för att inte öka arbetslösheten 

inom vapenindustrin. Slutligen kan det finnas intresse i att bevara inhemsk vapenrelaterad tillverkning 

och export p.g.a. behov att behålla specialistkompetenser inom landet och militärt utvecklad teknologi 

kan komma även den civila sektorn till nytta.  

   Det statliga stödet till vapenindustrin, det sägs dock endast vara de största företagen som får detta stöd, 

ser bl.a. ut som följer. Armén och relevanta Departement har gett olika former av exporthjälp, bl.a. 

reklam och etableringsstöd, i olika utsträckning över åren och staten gynnar vapenindustrin bl.a. genom 

att bevilja gynnsamma lån och sänkning av bolagsskatter. Beviljande av militärrelaterade kontrakt kan 

också ses som en form av stöd till vapenindustrin. Empiriska studier visar bl.a. att amerikanska 

flygplansstillverkare på 1960-talet beviljades kontrakt utifrån deras behov av lönsamhet och full 

sysselsättning och att flygindustrin169 på 1970-talet regelbundet fick vinster på flera hundra procent mer 

vid kontraktsuppfyllande än vad som beräknades innan kontraktens underskrift. Studien fann att orsaker 

till att det kunde inträffa bl.a. var att mer avancerade vapen än vad som kanske var nödvändigt 

tillverkades170, att låga officerare var tvungna att agera så att högre officerare blev nöjda171 och hindrades 

att ha effektiv kontroll över projekten då låga officerare ofta flyttar för att kunna få bred kompetens i 

syfte att befordras och företagen uppmuntrades till att dra på sig mycket kostnader vid kontraktets 

167 Caldicott (2002), s. 24-26, 31-33, 164, 168-169, Hartung (1994), s. 157-158 , Hartung (2003), s. XII, 16-17, 53, 
93-94, 102, Lönnroth & Walker (1983), s. 137
168  Såsom vi såg ovan, främst under rubrikerna 3.2-3.3. 
169  Vars produkter utgör största delen av den vapenrelaterade handeln i världen och lätt kan kopplas till kärnvapen, se 

1.4.3 och 1.4.4.  
170  Vilket var en följd av att militären definierade produktsbehoven och dessa var ofta vaga. Detta kan grunda sig på 

intresset om militärens behov av så mycket resurser och kapacitet som möjligt som nämndes i avsnitt 3.4.2.  
171  Vilket möjligen handlade om måluppfyllanden enligt arméns intressen som nämns i avsnitt 3.4.2. 
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uppfyllande då företagets vinst beräknades på kostnader som uppstod för företaget under processen.172

   De olika inflytandevägarna tycks ge de vapenorienterade stora företagen stora möjligheter att påverka 

policyn på flera områden och då särskilt kärnvapenpolitiken173. För företagen lyckad påverkan kan leda 

till stora ekonomiska vinster för dessa företag. 

3.4.4 Politiska drivkrafter och aktörer
För landet inre politiska betänkanden sägs kunna påverka försvarsbudgeten och vapenanskaffningsbeslut 

och detta även när det gäller kärnvapenrelaterat. 

   S.k. pork barrel-agerande innebär att politiker och partier främjar grupper eller stora valkretsar som 

utgör viktiga stöd för dessa, valmässigt174 eller ekonomiskt175 och ett rent pork barrel-handlande sker 

oavsett vilken nytta, om alls någon, agerandet skulle ha för landet. Det ligger i partiernas och 

politikernas intressen, om de önskar bli invalda och stanna kvar i maktposition, att göra för dem viktiga 

grupper nöjda då dessa grupper annars kan applicera sitt stöd på någon annan. 

I källorna bekräftar både politiker och företagsrepresentanter att pork barrel-agerande förekommer på 

militärspenderingsområdet. Likt det som indikeras ovan176 antas minskad vapenförsäljning och 

nedröstade vapenprogram leda till ökad arbetslöshet och sådana resonemang används bl.a. av 

vapenindustrin och fackföreningar för att utöva påtryckningar mot staten, bl.a. genom att informera 

allmänheten och vapenindustrianställda om den ovan nämnda kopplingen. Staten kan ge stöd genom att 

på olika sätt se till att verksamheten finns kvar177 och underlätta för den, bl.a. genom att inte sätta upp 

handelshinder såsom vapenkontroll. Om partier och politiker agerar som de gör för att de tror att det är 

för landets bästa föreligger inte en pork barrel-situation. Fokus på de egna stödgruppernas intressen 

behöver inte stå i motsättning till verkliga nationella säkerhets- och välmåendeintressen, det är dock 

172  Agrell (1990), s. 35, 41, 114-115, Agrell (2002), s. 163, 175, 178-179, Art, Robert J (1973), Why We Overspend and 
Underaccomplish: Weapons Procurement and the Military-industrial Complex i Rosen (Ed.) (1973), s. 248, 
250-257, 259, Buzan & Herring (1998), s. 35-37, 104, 107, Caldicott (2002), s. 31-32, 164, Cobb, Stephen (1973), 
The United States Senate and the impact of Defense Spending  Concentrations i Rosen (Ed.) (1973), s. 198, Cooper, 
Neil & Spear, Joanna (2007), Chapter 17 The Defence Trade i Collins (Ed.) (2007) , s. 313, Dowdry (1997), s. 88, 
95-96, Hartung (1994), s. 9, 18, 147, 150-151, 153, 157-158, 165, Hartung (2003), s. 29-32, 39-41, 135-136, Kurth, 
James R (1973), Aerospace Production Lines and American Defense Spending i Rosen (Ed.) (1973), s. 141-142, 
Lönnroth & Walker (1983), s. 137, Pierre & Peters (2000),  s. 144, Reich, Michael (1973), Military Spending and 
the U.S. Economy i Rosen (Ed.) (1973), s. 85-88, 95, 98, Reppy, Judith (1993), The United States: unmanaged 
change in the defence industry i Wulf (Ed.) (1993), s. 61, Rosen, Steven (1973), Testing the Theory of the Military-
Industrial Complex i Rosen (Ed.) (1973), s. 18-20, 23, Slater, Jerome & Nardin, Terry (1973), The Concept of a 
Military Industrial Complex i Rosen (Ed.) (1973), s. 46, Smith (2000), s. 182

173  Med tanke på kopplingen mellan flera av de lönsamma produkterna och kärnvapens leveranssätt.
174  I demokratier måste som bekant politiska kandidater få signifikanta delar av befolkningens röster för att kunna 

komma till makten och att stanna där. 
175  Ett exempel på detta är storföretagens finansiering av partiernas och politikernas valkampanjer som nämns under 

rubrikerna 3.4.3. och 3.4.4. ovan. 
176  Avsnitt 3.4.3. 
177  T.ex. genom att allokalisera stora delar av budgeten på verksamhet knuten till försvarsspendering. 
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svårt att veta vad aktörer verkligen har för övertygelser och vad de grundar sitt agerande på178. Mills 

menar bl.a. att kongressledamöter är lojala med sina distrikt och de viktigaste grupperna där genom 

social selektion och politisk träning och att det således inte endast beror på det ekonomiska stöd de får 

därifrån. Om medborgarna eller specifika grupper i samhället är av åsikterna att olika former av 

militärspendering är nödvändigt för att skydda USA och det amerikanska folket från externa hot179, för 

att se till att egna eller annars många arbetstillfällen inte försvinner eller att det annars är viktigt för den 

regionala eller nationella ekonomin180 kan dessas politiska agerande självklart påverkas. De kan bl.a. ta 

hänsyn till hur politikerna agerar för att säkerställa att sådana intressen uppfylls då de bestämmer sig för 

om de ska stödjas eller inte. Forskningsresultat över hur responsiva politiker är för stora organiserade 

medlemmar i de egna valkretsar är varierande då vissa undersökningar tycks vissa på att de troget följs 

och andra att så inte sker. 

Flera författare talar om att det åtminstone under kalla kriget var svårt att undersöka om sådant som pork 

barrel-agerande existerade i och med att militärspenderingsförslag nästan alltid röstades igenom och att 

det inte gick att se skillnader mellan olika politikers ställningstaganden. Wolfe menar att Kongressen 

också efter kalla kriget varit mycket tillmötesgående i beviljandet av militärspenderingspropositioner. 

Rosen talar om att sådana brister på skillnader i ställningstaganden mellan representanter från distrikt 

som är beroende av försvarsspendering eller anknutna grupper och sådant som inte är det förklaras av att 

ett falskt rikstäckande medvetande181 har skapats om att staten är i behov av militärspendering och därför 

begränsas inte propositionsbeviljandet till representanter från försvarsspenderingsberoende distrikt. 

Dessutom visade empiriska studier av Matthew år 1960 att senatorer från staterna som inte var beroende 

av försvarsindustri tog emot påtryckningar från senatorer från beroende distrikt att bevilja 

försvarsspenderingsförslag som skulle främja de sistnämnda staterna. I utbyte mot sådant beviljande 

skulle de beroende staternas senatorer stödja de beroende i frågor där de försvarsindustriberoende var 

beroende av annat. Tills motstånd mot militärspendering utvecklats sägs förhållandet mellan 

militärspendering och röstande döljas på ovan nämnda sätt.182  

178  I enlighet med resonemangen om verkliga avsikter kontra officiella rättfärdiganden i avsnitt 1.1. och 3.2. 
179  Vilket det talas om under rubrikerna 3.2 och 3.3. 
180  3.4.3. 
181  Se resonemang om dagordningsskapanden och falska mevetanden i avsnitt 2.3. och 2.4. 
182 Agrell (2002), s. 163, 178-179, Buzan & Herring (1998), s. 107-108, Cobb, Stephen (1973), The United States  
Senate and the impact of Defense Spending  Concentrations i Rosen (Ed.) (1973), s. 198-199, 201, 206-207, 213, 
219-220, Cooper & Spear (2007), s. 313, Dunleavy & O´Leary (1987), s. 155-156, Hartung (1994), s. 9, 18, 147, 153, 
167-168, 172-174, 274-275, 283, 286, 288, Hartung (2003), s. 25, Kurth, James R (1973),  Aerospace Production Lines  
and American Defense Spending i Rosen (Ed.) (1973), s. 136, 150-151, Lönnroth & Walker (1983), s. 137, Mills 
(1999), s. 251-254, 256, 258, Pierre & Peters (2000),  s. 144, Robert J (1973), Why We Overspend and 
Underaccomplish: Weapons Procurement and the Military-industrial Complex i Rosen (Ed.) (1973), s. 247, Reppy, 
Judith (1993), Chapter 3 The United States: unmanaged change in the defence industry i Wulf (Ed.) (1993), s. 50, 
52-53, Rosen, Steven (1973), Testing the Theory of the Military-Industrial Complex i Rosen (Ed.) (1973), s. 10, 13-15, 
Wolf, Charles, Jr. (1972), Military-Industrial Simplicities, Complexities and Realities i Sarkesian (Ed.) (1972) , s. 30, 
Wolfe, Alan (1999), Afterword i Mills (1999), s. 371-374, 376, Yarmolinksy, Adam (1972),  i Sarkesian (Ed.) (1972) , 
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    Partier och politiker sägs kunna främja olika aktörer och grupper på många olika sätt, genom att ge 

ekonomiska fördelar183 och att inte undersöka områden och intressen som är känsliga för aktörerna och 

grupperna184.185 

    Sammantaget finns det mycket som tyder på att politikerna har stort intresse i militärspenderingar186 

och att detta fortsätter.187 

3.4.5 Kombinerade aktörer och drivkrafter 

3.4.5.1 Introduktion 
Nedan nämns ett antal områden där aktörer explicit tycks ha gått samman och där grupperna tillsammans 

främjar sina intressen. Märk att även MIK är en kombination av olika aktörer men då MIK är av så pass 

stor vikt i denna uppsats motiverar det att MIK får ett eget avsnitt nedan. 

3.4.5.2 Personalunion mellan den amerikanska vapenrelaterade industrin och 
militären
Det sägs att involverade företag och militära officerare med intresse i hög militärspendering samarbetar 

men att det även förekommer intressekonflikter dem emellan. Dessutom förekommer de i viss 

utsträckning personalunioner mellan dessa två. 

    En personalunion har uppstått i och med det faktum att många amerikanska försvarsanställda vid sin 

pension188 från armén får anställning i den försvarsrelaterade industrin. Flera undersökningar under kalla 

kriget bekräftade detta. Försvarsanställda tenderar att ha många arbetskapabla år framför sig efter 

pensioneringen och det anges vara ekonomiskt nödvändigt för de allra flesta med en andra karriär.  Det 

finns källor som talar om att chanserna för en ekonomiskt lönsam andra karriär för officerarna är störst 

inom försvarsindustrin. Då officerare kan misstänka var de kommer att hamna efter pensionering har det 

uttrycks oro för att intressekonflikter kan uppstå i formen av att officerarna kan påverkas i hur de sköter 

The President, The Congress and Arms Control s. 293 

183  Såsom bidrag, köp av deras produkter och forskningsfinansiering. 
184  Vilket skulle kunna vara vilka de verkliga anledningarna till försvarsspendering är eller andra verksamheter som 

vapenindustrin är inblandade i. 
185  Buzan & Herring (1998), s. 107-108, Cobb, Stephen (1973), The United States Senate and the impact of Defense 

Spending  Concentrations i Rosen (Ed.) (1973), s. 199, 201, 206-207, 213, Cooper, Neil & Spear, Joanna (2007), 
Chapter 17 The Defence Trade i Collins (Ed.) (2007) , s. 313, Hartung (2003), s. 25, Mills (1999), s. 251-254, 256, 
258, Pierre & Peters (2000),  s. 144, Reppy, Judith (1993), 3 The United States: unmanaged change in the defence 
industry i Wulf (Ed.) (1993), s. 53, Rosen, Steven (1973), Testing the Theory of the Military-Industrial Complex i 
Rosen (Ed.) (1973), s. 10, Wolfe, Alan (1999), Afterword i Mills (1999), s. 371-374, 376, Yarmolinksy, Adam 
(1972), The President, The Congress and Arms Control  i Sarkesian (Ed.) (1972) , s. 293

186  Inklusive spendering på kärnvapenrelaterat. 
187  En slutsats som Agrell och Hartung I Agrell (2002) , s. 178-179, Hartung (2003), s. 25, 73 håller med mig om. 

188  Vilken oftast sker i mitten av 40-årsåldern för de involverade individerna. 
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sina militära uppdrag189. 190  Apropå militära officerare och milittärspenderingrelaterade företag anges det 

att de tenderar att ha en skeptisk inställning till vapenkontroll och denna utgör förmodligen i viss mån 

hinder för nedrustningsarrangemang.191

3.4.5.3 Kopplingar mellan forskningsväsendet och den amerikanska militären 
Mycket forskning stöds och styrs av det amerikanska militärväsendet och då deras forskning finansieras 

av militären kan många forskare antas ha intresse av att stödja militären och dess position.192  

3.5 MIK 

3.5.1 Perspektivets teoretiska ursprung 
C. Wright Mills The Power Elite från 1956 är ett elitteoretiskt verk som introducerade idéer liknande vad 

som senare skulle inkluderas i MIK-perspektivet. Mills menar att det främsta elitskiktet i det 

amerikanska samhället består av ekonomiska, militära och politiska aktörer med liknande politiska 

värderingar som kontrollerar samhället i ömsesidigt intresse. Eliten sades ha lyckats skapa en permanent 

amerikansk krigsekonomi och eliter och merparten av befolkning hade anammat en militär definition av 

verkligheten där krig eller krigsförberedelser sågs som normala tillstånd.193

3.5.2 MIK-begreppet introduceras 
 “… (T)his conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the 

American experience. The total influence -- economic, political, even spiritual -- is felt in every city,  

every Statehouse, every office of the Federal government. We recognize the imperative need for this  

development. Yet, we must not fail to comprehend its grave implications. Our toil, resources, and 

livelihood are all involved. So is the very structure of our society. 

   In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence,  
189  T.ex. i kontraktsförhandlingar med försvarsindustrin eller att den främjar försvarsindustrin intressen i hopp om att få 

en bra position i det aktuella företaget efter pensionering. 
190 Agrell (1990), s. 113, Biderman, Albert D (1972), Retired military within and without the military-industrial  
complex i Sarkesian (Ed.) (1972) , s. 96-97, 100, 109, Fallows (2002), 
Lieberson, Stanley (1972), An Empirical Study of Military-Industrial Linkages i Rosen (Ed.) (1973), s. 62-63, Mills 
(1999), s. 213-214, 216, Rosen, Steven (1973), Chapter 1 Testing the Theory of the Military-Industrial Complex i Rosen 
(Ed.) (1973), s. 6, Slater, Jerome & Nardin, Terry (1973), The Concept of a Military Industrial Complex i Rosen (Ed.) 
(1973), s. 45
191 Agrell (1990), s. 109, 113, Cobb, Stephen (1973), The United States Senate and the impact of Defense Spending 
Concentrations i Rosen (Ed.) (1973), s. 197-198, Rosen, Steven (1973), Testing the Theory of the Military-Industrial  
Complex i Rosen (Ed.) (1973), s. 6, Slater, Jerome & Nardin, Terry (1973), The Concept of a Military Industrial  
Complex i Rosen (Ed.) (1973), s. 44, Wolf, Charles, Jr. (1972), Military-Industrial Simplicities, Complexities and 
Realities i Sarkesian (Ed.) (1972)  t, s. 46  
192  Cobb, Stephen (1973), The United States Senate and the impact of Defense Spending  Concentrations i Rosen (Ed.) 

(1973), s. 198, Mills (1999), s. 213-214, 216
193 Cobb, Stephen (1973), The United States Senate and the impact of Defense Spending  Concentrations i Rosen (Ed.) 
(1973), s. 197, Cooper & Spear (2007), s. 314, Mills (1999), s. 6, 184, 221-224, 267, 287-288, Moskos, Charles C Jr 
(1972), The Military-Industrial Complex: Theoretical Antecedents and Conceptual Contradictions i Sarkesian (Ed.) 
(1972) , s. 5-6
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whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of 

misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our 

liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable 

citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with 

our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together.”194

    Texten ovan utgör en del av President Eisenhowers avskedstal 1961 och det var då MIK-begreppet 

myntades och efter detta kom begreppet att användas i allmän diskurs.195 MIK-forskningen var särskilt 

omfattande fram till början av 1970-talet, då två stora översiktliga verk publicerades196 och perspektivet 

är fortfarande flitigt förekommande i diskussioner om militär spendering och relaterat.197 

3.5.3 Vad MIK är för något och vilka aktörer som innefattas däri 
MIK utgörs av aktörer och grupper av aktörer inom stater vilka främjas av internationell spänning och 

kontinuerlig rustning. Komplexets aktörer driver på sådan utveckling som gynnar dem och de sägs ofta 

samarbeta i dessa strävanden.198 Överensstämmelsen i MIK-litteraturen gällande vilka grupper som ingår 

i komplexet och hur mäktigt det är i relation till andra samhälleliga grupper är dock föga omfattande.199 

Författarna och forskarna är inte heller överens om komplexet endast består av en liten elit200 eller om 

det är en stor uppsättning mäktiga aktörer som är involverade.201 Agrell menar att stora delar av 

samhällena är involverat i komplexet men att bara ett begränsat antal aktörer tenderar att spela en 

huvudroll.  Slater och Nardin är av åsikten att MIK förlorar mycket av sin kraft om det inte är så att 

komplexet endast består av en liten elit då tänkandet har baserats på en syn på politik som resultat av en 

liten i stort sett icke-officiell och för befolkningen icke representativ grupp eller samling av grupper202.203 

Vad författaren själv anser om detta framgår främst i avsnitt 4 tillsammans med mycket annat. 

       En del menar att MIK förklaras som en kombination av byråkratiska och ekonomiska aktörer204 

medan andra till detta lägger till politiska sådana205. Dessa kombinationer tenderar att ställas mot 
194 Hartung (2003), Preface, vii, Rosen, Steven (1973), Testing the Theory of the Military-Industrial Complex i Rosen 
(Ed.) (1973), s. 1
195 Agrell (1990), s. 102,  Buzan & Herring (1998), s. 108, Caldicott (2002), s. 186, Cooper, Neil & Spear, Joanna 
(2007), Chapter 17 The Defence Trade i Collins (Ed.) (2007), s. 314, Rosen, Steven (1973), Testing the Theory of the 
Military-Industrial Complex i Rosen (Ed.) (1973), s. 1
196 Sarkesian (Ed.) (1972) och Rosen (Ed.) (1973)
197  Se bl.a. Buzan & Herring (1998), s. 108, Cooper & Spear (2007), s. 314
198  Agrell (1990), s. 102, Agrell (2002) , s. 222, Slater, Jerome & Nardin, Terry (1973), The Concept of a Military 

Industrial Complex i Rosen (Ed.) (1973), s. 32
199 Cooper & Spear (2007), s. 314
200  Vilket perspektivets ursprung i maktelittänkandet indikerar, se bl.a. 3.5.1
201  Lieberson, Stanley (1972), An Empirical Study of Military-Industrial Linkages i Rosen (Ed.) (1973), s. 62
202  Vilket lätt kan kopplas till perspektivets elitteoretiska ursprung, se avsnitt 2.3. och 3.5.1. 
203  Agrell (1990), s. 104, Rosen, Steven (1973), Testing the Theory of the Military-Industrial Complex i Rosen (Ed.) 

(1973), s. 5, Slater, Jerome & Nardin, Terry (1973), The Concept of a Military Industrial Complex I Rosen (Ed.) 
(1973), s. 41

204  Kurth, James R (1973), Aerospace Production Lines and American Defense Spending i Rosen (Ed.) (1973), s. 136 
205  Det är även vanligt att dessa aktörer berörs utanför specifik MIK-litteratur, vilket har motiverat deras inkluderande i 
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olika officiella förklaringar som stater ger till sitt agerande på försvarsspenderingsrelaterade 

områden206.207  

   Ofta sägs sådana aktörer som höga militära officerare, finans- och industrimän i 

militärsspenderingsrelaterad industri, statsbyråkrater och tjänstemän i den verkställande delen av 

statsstyret samt politiker ingå i komplexet.208 Ovan nämndes att flera av de aktörer som kan räknas in i 

dessa kategorier mycket väl kan ha intresse i hög militärrelaterad spendering.209 

Vilka eventuella ytterligare aktörer som bör sägas ingå i MIK eller åtminstone ses som 

aktörer i periferin är en av de frågor där åsikterna går mest isär i MIK-forskningen. På senare år har det 

skett ansträngningar att försöka få in ytterligare aktörer och över åren har exempel bl.a. varit massmedia, 

underhållningssektorn, fackföreningar knutna till försvarsindustrin210och vetenskapsmän och ingenjörer 

inblandade i militärrelaterad forskning211.  Flera författare uttrycker tveksamhet när det gäller vad det är 

som verkligen studeras när ytterligare aktörer tas i beaktande, det nämns bl.a. att aktörerna skulle kunna 

ses som medlemmar i, vara relaterat till eller utgöra en sympatisk omgivning till komplexet.212 

   Det finns inte många forskare som förnekar att det finns ett MIK och det är inte svårt att göra det 

sannolikt att ett MIK213 existerar214 utan några av de främsta frågorna i forskningen är i stället i vilken 

utsträckning komplexet är en självständig aktör, för vilka syften den används och vad den har för 

betydelse för exempelvis ökade rustningsutgifter.215

   Buzan och Herring talar om att det finns uppenbara gemensamma intressen bland grupper inblandade i 

forskning, utveckling och tillverkning av militärrelaterat material, de som konsumerar detta och politiker 

med ekonomiska och valrelaterade intressen. Dessa militärindustriella intressen sägs ibland avsiktligt ha 

samarbetat för att främja sina intressen, även på bekostnad av s.k. nationella intressen, men dessa 

stora delar av avsnitt 3 ovan. 
206  Varav flera nämns under avsnitt 3.3. 
207  Agrell (2002) , s. 190, Cooper & Spear (2007), s. 314, Rosen, Steven (1973),  Testing the Theory of the Military-

Industrial Complex i Rosen (Ed.) (1973), s. 10-11
208  Agrell (1990), s. 102-103, Rosen, Steven (1973), Testing the Theory of the Military-Industrial Complex i Rosen 

(Ed.) (1973), s. 2-3, Slater, Jerome & Nardin, Terry (1973), The Concept of a Military Industrial Complex i Rosen 
(Ed.) (1973), s. 32, 40

209 Se främst avsnitt 3-4.2-3.4.4 och 3.4.5.2. 
210  Vilket nämns i avsnitt 3.4.4. 
211  Avsnitt 3.4.5.3.
212 Agrell (1990), s. 103, Cobb, Stephen (1973), The United States Senate and the impact of Defense Spending 
Concentrations i Rosen (Ed.) (1973), s. 198, Cooper & Spear (2007), s. 314, Rosen, Steven (1973), Testing the Theory 
of the Military-Industrial Complex i Rosen (Ed.) (1973), s. 2-3, Slater, Jerome & Nardin, Terry (1973), The Concept of  
a Military Industrial Complex i Rosen (Ed.) (1973), s. 40, Wolf, Charles, Jr. (1972), Military-Industrial Simplicities,  
Complexities and Realities i Sarkesian (Ed.) (1972) , s. 30 
213  Åtminstone ett där kärnaktörer som nämns ovan ingår. 
214  Vilket stöds av många av forskningsresultaten som presenteras i denna uppsats, bl.a. i MIK-delen och i avsnitten 

som har med rustningsrelaterade teorier (av vilka flera av aktörerna och drivkrafterna kan räknas in i MIK i enlighet 
med talet om de främsta aktörerna i komplexet strax ovan i föreliggande avsnitt). 

215 Agrell (1990), s. 103, Moskos, Charles C Jr (1972), The Military-Industrial Complex: Theoretical Antecedents and 
Conceptual Contradictions i Sarkesian (Ed.) (1972), s. 3-4
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sammanslutningar sägs dock inte vara enade, är oftast djupt splittrade och till och med konkurrerande 

samt dominerar inte nationell politik. Denna slutsats är från 1998, alltså en relativt ny källa, och bör tas i 

beaktande även om många andra källor ovan ger indikationer på att aktörer anstränger sig för att hålla 

militärrelaterad spendering uppe. 

Det bör även betänkas att MIK-perspektivet med nödvändighet inte behöver innefatta ett komplex som 

dominerar nationell politik utan det kan räcka med att aktörerna ses som inflytelserika på främst 

militärsspenderingsområden och till viss del utrikespolitik. Nu går vi vidare till viktiga slutsatser från 

Sarkesians och Rosens översiktliga MIK relaterade verk från det tidiga 1970-talet. 

Lieberson bekräftar att ett MIK existerar och ger uttryck för en pluralistisk syn på MIK då det anses vara 

en av flera inflytelserika intressegrupper i det amerikanska samhället, Sarkesian menar likt Buzan och 

Herring ovan att det finns gemensamma men inte helt sammanfallande intressen mellan den militära 

hierarkin, vissa företag och statsstyret medan Rosen menar att komplexets aktörer använder sin makt på 

ett koordinerat och ömsesidigt stödjande sätt med syfte att uppnå och behålla höga nivåer av 

militärspendering och krigsförberedelser samt för att styra den nationella säkerhetspolitiken. Som läsaren 

kan se förekommer det olika, delvis motstridiga, resultat inom MIK-forskningen men det i många källor 

flitigt refererade verket Testing the Theory of the Military-industrial Complex bekräftar sammantaget att 

det finns ett MIK med intresse av hög militärspendering och att det är inflytelserikt i utformningen av 

den nationella politiken216 och det förekommer inte särskilt mycket ifrågasättande av detta217. 

    Den militärspendering som komplexet främjar sägs rättfärdigas av en ideologi som inkluderar 

fokus på externa hot218 och konflikten garanterar även komplexets position i samhället. MIK-forskare är 

inte överens om huruvida ovan nämnda ideologi medvetet skapats av komplexets aktörer för att vilseleda 

allmänheten för att främja aktörernas egna intressen eller om aktörerna tror att de agerar i allmänhetens 

eller nationens intresse. Merparten av forskarna anges se ideologin som i stort falsk och överdriven i 

dess beskrivning av externa hot.219 Efter det kalla krigets slut saknade komplexet ett stort säkerhetshot 

som kunde användas för militärspenderingsrättfärdigande och komplexets aktörer kan då möjligen ha 

intresse i att finna eller skapa en syn om nya externa hot220, vilket enligt ovan221 kan vara sådant som 

skurkstaters och internationella terroristers agerande. 

216  Buzan & Herring (1998), s. 109, Rosen, Steven (1973),  Testing the Theory of the Military-Industrial Complex i 
Rosen (Ed.) (1973), s.  3, 7, 23-24, Sarkesian, Sam C (1972), Introduction i Sarkesian (Ed.) (1972) , s. viii 

217  Särskilt då inte sådant med stöd av empiriskt refererade undersökningar.  
218  Avsnitt 3.2 diskuterar externa hot och dess roll bl.a. 
219  Agrell (2002) , s. 190, 199, Cooper & Spear (2007), s. 314, Rosen, Steven (1973), Testing the Theory of the 

Military-Industrial Complex i Rosen (Ed.) (1973), s. 3, 10-11

220 Reppy, Judith (1993) 3 The United States: unmanaged change in the defence industry i Wulf (Ed.) (1993), s. 50 
221  Avsnitt 3.2. 
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3.5.4 Empiriskt testande av och resultat från forskning om perspektivet  
Den samlade litteraturen som fanns i början av 1970-talet har av kritiker beskrivits som blandad, 

frekvent vag, inkonsekvent och oklar bl.a. när det gällde vilka aktörer som ingick i komplexet222. 

MIK-forskningen har kritiserats för att ha vetenskapliga brister, bl.a. sägs materialsammanställningen ha 

präglats av ideologisk selektivitet, ärligt objektiva test utfördes inte, perspektivet har anklagats för att 

utgöra dålig forskningsvägledning då det snarare talar om hur resultat ska tolkas än om hur forskning ska 

utföras och synen på perspektivets antaganden om aktörers intressen har kritiserats.223 

   Kurths undersökningar sades visa att undersökta militära kontraktsförfaranden förklarades bäst utifrån 

byråkratiska, ekonomiska och politiska kriterier och att officiella förklaringar som gavs för agerandena 

oftast spelade en sekundär eller t.o.m. en överflödig roll. En ekonomisk förklaring angavs vara de 

involverade företagens behov av vinst och anställda och en politisk förklaring var att stora 

missilanskaffningar berodde på amerikanska presidenters försök att tillfredsställa väljarkåren för att 

vinna kommande val.224  Buzan och Herring menar att MIK-perspektivet är överdrivet svepande och att 

perspektivet inte längre är särskilt relevant225, men Rosen skriver i sin sammanfattning av Testing the 

theory of the military-industrial complex att perspektivet klarat kritisk granskning226. Rosen menar att 

MIK visat sig vara en mycket användbar analytisk konstruktion som kan användas för forsknings- och 

policyutvärderingssyften och Levine talar om att MIK-forskningen vid tidigt 1970-tal mer hade utgjorts 

av rigorös empirisk forskning än vad som hade varit fallet tidigare.227 Levine menade också228 att det är 

svårt att belägga utsträckningen av militärindustriella samarbeten då aktörer som är involverade i sådana 

aktiviteter oftast inte har intresse av att erkänna sådant och ofta rättfärdigas deras agerande officiellt på 

andra sätt.229

3.5.5 MIK:s maktposition 
I MIK-forskningen sägs MIK-aktörernas makt baseras på dessa aktörer gemensamma intressen och 

verklighetssyner som de applicerar på andra aktörer och samhället genom kontroll över 

222  Vilket diskuteras i avsnitt 3.5.3. 
223 Rosen, Steven (1973),  Testing the Theory of the Military-Industrial Complex i Rosen (Ed.) (1973), s. 1,2, 22, Slater, 
Jerome & Nardin, Terry (1973), The Concept of a Military Industrial Complex i Rosen (Ed.) (1973), s. 29, , 37, 39-40  
224  Rosen, Steven (1973),  Testing the Theory of the Military-Industrial Complex i Rosen (Ed.) (1973), s. 10-12
225  Buzan & Herring (1998), s. 109 och vad de explicit grundar detta antagande på framgår inte tydligt. 
226  Även från uppenbara skeptiker. 
227 Levine, Edward P (1973),Methodological Problems in Research on the Military-industrial Complex i Rosen (Ed.) 
(1973), s. 291, 296, Rosen, Steven (1973), Testing the Theory of the Military-Industrial Complex i Rosen (Ed.) (1973), 
s. 25
228  Likt resonemangen om svårigheterna att undersöka vad som verkligen utgör aktörers sanna intressen i avsnitt 1.1. 
229 Levine, Edward P (1973), Methodological Problems in Research on the Military-industrial Complex i Rosen (Ed.) 
(1973), s. 301, 303 
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dagordningsskapandet i samhället230 och makten sägs även utövas genom belöning och stöd till aktörer 

som samarbetar och negativa sanktioner mot aktörer som gör motstånd eller inte är följdsamma på andra 

sätt231. Flera författare menar att komplexet, vid undersöka tillfällen, hade större makt över 

försvarsrelaterade frågor än vad någon annan koalition med annan uppfattning hade och komplexets 

makt sades vara synligt i bristande synligt motstånd mot det.232 

3.6  Möjliga sätt som statsteorierna och governance kan appliceras på 
teorierna om byråkratiska, ekonomiska och politiska aktörer och 
drivkrafter samt på MIK

3.6.1. Pluralism 
Enligt pluralismen kan grupper mycket väl samarbeta för att uppnå sina intressen men ingen enskild 

grupp eller samling av grupper dominerar konstant samhällets olika policyområden. Mycket av 

resultaten som vi ser ovan gällande aktörererna och drivkrafterna pekar dock snarare på att det är ett 

fåtal grupper som är dominerande233 på försvarsspenderings- och kärnvapenpolitiksområdena och i 

denna aspekt ser författaren därför inte några direkta pluralistiska influenser. Pluralismen menar 

dock att saker och ting kan ses ut som de gör för att medborgarna accepterar det som sker och att 

situationen skulle ändras om så inte vore fallet. Med ett sådant perspektiv är det möjligt att se att 

medborgarna har  den verkliga makten då pluralismen antar att medborgare kan förändra vad dessa 

ser som oegentligheter. 

   Pluralismen antar att aktörer inte kan missta sig om sina intressen och som en följd av detta kan 

mycket resonemang om dagordningsskapande och skapande av falska medvetanden ses som 

irrelevant och överflödigt ur ett pluralistiskt perspektiv. På detta sätt kan pluralismen räkna bort 

stora delar av forskningsresultaten på försvarsspenderingsrelaterade områden, som vi sett i mycket 

grundar sig på resonemang om de ovan nämnda företeelserna.

    De forskningsresultat som talar om att berörda aktörers intressen ibland är konkurrerande och 

inte sammanfallande får stöd i pluralismen då konflikter mellan grupper ses som en ofrånkomlig del 

av samhället.

     Pluralismen ser det som grundläggande i en demokrati att samhällets aktörer ska kunna påverka 

samhällets utformning genom ett flertal kanaler. Ur ett pluralistiskt perspektiv härrör sig t.ex. 

fackföreningars, försvarsindustriarbetares och medborgares engagemang för att försöka säkra 
230  Dvs. de påverkar vilka aktörer som tillåts höras och synas. 
231  Vi har i flera avsnitt ovan sätt flera sätt som aktörer kan främja och missgynna andra aktörer. 
232  Agrell (1990), s. 102, Rosen, Steven (1973), Testing the Theory of the Military-Industrial Complex i Rosen (Ed.) 

(1973), s. 3, 5, 24, Slater, Jerome & Nardin, Terry (1973), The Concept of a Military Industrial Complex i Rosen 
(Ed.) (1973), s. 47

233  Och att så länge varit fallet.
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fortsatt försvarsspendering på att det ligger i dessa gruppers egna intressen och även i nationens 

intressen234. Pork-barrel-fenomenet, alltså att statsstyret främjar för dem viktiga stödgrupper, 

behöver inte nödvändigtvis ses som ett problem för en pluralist. Att särskilda hänsyn tas till grupper 

som på ett demokratiskt legitimt sätt hjälpt statsstyret komma till makten kan med en pluralistiskt 

perspektiv ses som naturligt i en demokrati.

    Som vi såg ovan finns det inte många som förnekar att ett MIK finns och ett tecken på att ett 

pluralistiskt präglat MIK235 är att det är svårt att definiera om inflytelserika aktörer bortom kärnan 

ska ses som en del av komplexet själv eller endast en omgivning till det.

    I forskningen om ovan nämnda aktörer och drivkrafter samt MIK tyder det mesta på att det är 

stora intressegrupperna som mest blir hörda av statsstyret när det gäller aktuella områden och inte 

en stor samling av intressegrupper såsom pluralismen indikerar.

    För att forskning om aktörerna och drivkrafterna samt MIK ska präglas mer av pluralism är det 

förmodligen nödvändigt att medborgare och deras makt studeras i större utsträckning än vad som nu 

är fallet.

    I neopluralismen ligger som bekant storföretags makt i fokus och olika typer av ekonomiska 

aktörer med storföretag i spetsen får stor plats på de studerade försvarsspenderings- och 

kärnvapenpolitiksområden som förekommer ovan då för stater inre aktörer och drivkrafter och 

MIK-perspektivet nämns. Storföretag sägs begränsa statsstyrets agerande då det sistnämnda är 

beroende av att blidka företagen som har tillgång till olika resurser, vilket kan appliceras både till 

statsstyrets fördel och nackdel. Medborgare kan påverkas att agera på sätt som främjar storföretagen 

då många av dem är beroende av dessa för sitt uppehälle men när det gäller den vapenrelaterade 

industrins intressen påverkas endast begränsade delar av medborgarmassan och vissa regioner hårt.

   Storföretag sägs delta i många inflytandekanaler och detta kan bl.a. ses i ovan nämnda källor då 

företagen på försvarsspenderingsområdet involverar sig med militären och fackföreningar, 

finansierar tankesmedjor och då företagsanställda – och chefer ingår i partiväsendet och 

administrationen. 

    Makt sägs uppenbara sig i olika former av statsstöd som ges till storföretag och sådana uppgifter 

är ofta förekommande i forskningen om de aktuella teorierna och MIK

    Storföretag dominerar enligt neopluralismen inte helt i samhället och det sägs finnas andra starkt 

inflytelserika intressegrupper. Denna mening ifrågasätts inte av resultaten ovan. Slutligen påstås det 

att intressegrupper kan ha olika intressen och att de helt klart kan gå emot vad som är i 

234  Det skulle då bl.a. kunna handla om att fortsatt vapenspendering är viktigt för nationens säkerhet, bra för ekonomin 
och för amerikanska arbetstillfällen. Allt detta är sådant som förekommit som officella rättfärdiganden för 
försvarsspendering och kan också lätt knytas an till kärnvapenpolitik såsom vi har sett ovan.

235  I vilket det finns ett flertal inflytelserika aktörer.
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medborgarnas intressen eller allmänintresset. Detta har stöd i många påståenden om främjande av 

ett fåtal elitgrupper ovan.

3.6.2. Elitteori 
Det förekommer stöd i resultaten om att att det finns ett fåtal grupper som är starkt inflytelserika på 

försvarsspenderings- och kärnvapenpolitiksområdena, bl.a. nämns ofta involverade storföretag, 

militären och statsstyret och dessa aktörer tenderar att synas i MIK:s kärna. Dessa aktörer sägs ha 

mycket resurser för att nå ut med sitt budskap. Likt vissa delar av elitteorins misstro över om 

formella demokratiska verktyg verkligen kan ge medborgare verklig makt så förekommer föga 

omfattande diskussioner om medborgares inflytande och agerande236 i den forskning som det har 

redogjorts för ovan. Jag är av åsikten att föreliggande forskningsfält kan gynnas av mer av 

forskning som förutsättningslös går in för att undersöka medborgarnas makt på område och detta 

skulle också innebära mer av ett pluralistiskt perspektiv på fältet. Om undertecknad väljer att 

använda sig av en demokratisk elitteorisyn kan dock medborgarnas inflytande tänkas finnas där 

bakomliggande alla forskningsresultat ovan då folket antas kunna ändra på saker om de inte 

accepterar situationen eller inte önskar att den bestående situationen fortskrider.

   Inom elitteorin talar vissa teoretiker om att elitgruppen som styr över samhället mestadels består 

av ekonomiska aktörer och detta tangerar bl.a. resultaten om storföretags och finansmäns stora 

inflytande ovan.237

    Den radikala elitteorin talar om att en elit bestående av storföretag, militär och politiska aktörer 

har merparten av makten i samhället och en del av teoriresultaten ovan och resultaten kring MIK 

verkar hålla med om att dessa aktörer åtminstone har merparten av makten på 

vapenspenderingsrelaterade områden.

    Enligt elitteorier kan aktörer missta sig om vad som är i egna intressen eftersom synen kan 

manipuleras av elitgrupper. Liknande resonemang ses i uppsatsen bl.a. i förekomsten av militärens 

eller samordnade gruppers238 ansträngningar för att förmåna statsstyret och medborgarna att 

anamma en s.k. militär definition av verkligheten, storföretagens försök att uppmärksamma 

allmänhet, anställda och statsstyre om kopplingen mellan militärspendering, arbetstillfällen och 

ekonomi.

    Elitteorier indikerar att skillnaden i makt är stor mellan intressegrupper och detsamma kan sägas 

om vilka aktörer som statsstyret tenderar att lyssna på. Avsnitten om aktörer och drivkrafter samt 
236  T.ex. när det gäller valresultat och dess påverkan över policy.
237  Det förekommer mycket indikationer om dessa aktörers makt i föreliggande arbete,  särskilt i avsnitt 3.4.3, 3.4.4. 

och MIK-avsnittet 3.5.
238  Där bl.a. militären är inblandad.
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MIK-avsnittet pekar på, likt vad som redan diskuterats i föreliggande avsnitt, att omfattande makt 

finns hos ett fåtal aktörer och att andra aktörer möjligen finns i periferin. 

    MIK-perspektivet har i åtminstone sin ursprungliga version mycket gemensamt med elitteori och 

därför kan det ses som naturligt att båda dessa präglas av svårigheter att bestämma vilka grupper 

som tillhör den studerade eliten och detta påverkar självfallet undersökningar på dessa områden, 

bl.a. kanske inte forskare är överens om vad det verkligen är som de studerar och jämförelser 

mellan forskningsresultat kan därför vara svåra att göra.

3.6.3. Marxism    
Stora delar av marxismen ser demokrati som en illusion och liknande idéer kan anses ha stöd i det 

lilla utrymme som medborgarpåverkan får i teorierna och MIK ovan.239 Marxismen präglas generellt 

av en syn om att intressegrupper som främjar medborgares intressen inte har särskilt mycket makt i 

det kapitalistiskt styrda samhället.

       Såsom elitteorin och MIK förekommer inom traditionen tveksamheter hur den relevanta 

eliten240 skall definieras och detta har effekter för forskning som redan diskuterats strax ovan.

    Med marxistiska glasögon är det möjligt att se främjande av storföretags och andra ekonomiska 

aktörers intressen som tecken på den kapitalistiska klassens inflytande. Det bör dock nämnas att alla 

aktörer som forskningen funnit har stort inflytande på försvarsspenderingen och kärnvapenpolitiken 

inte alltid med lätthet kan betecknas som grupper med strikt kapitalistiska intressen. Det är dock 

möjligt att många aktörer genom kapitalisternas dagordningsskapande har förmåtts anamma 

prokapitalistiska värderingar och främjar kapitalets intressen. Dagordningsskapande verksamhet 

från bl.a. storföretag och finansmäns håll förekommer i resultaten ovan, exempelvis presenteras 

anställda, allmänhet och statsstyre för en syn att minskad försvarsspendering skulle leda till 

förlorade arbetstillfällen. Förutom genom dagordningsskapande sägs ekonomiska aktörer kunna få 

staten att agera i enlighet med deras intressen genom utövande av påtryckningar.

    Det kan tänkas att den inhemska arbetarklassen gynnas på bekostnad av u-ländernas fattiga 

genom olika former av försvarsspendering241 och sådan spendering kan också användas för att 

sådana vapen och relaterat material möjligen kan säkerställa den internationella kapitalismens 

överlevnad.

    Slutligen kan det sägas att det inte finns mycket som tyder på att kapitalistiska aktörer varit de 

enda inflytelserika på de studerade områdena men att ekonomiska aktörer är inflytelserika på 
239  Som vi såg i avsnitt 3.6.2.
240  I detta fall den kapitalistiska klassen.
241 Vilket kan vara en förklaring till frånvaro av explicita klassmotsättningar mellan arbetarklassen och kapitalisterna i 
USA.
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området går inte att förneka.

3.6.4. Governance
Som läsaren sett påstås det i governance-litteraturen att aktörer länge samarbetat inom särskilda 

policyområden för att främja ömsesidiga intressen och ovan242 finns det mycket som tyder på att 

sådant har skett på militärspenderingsrelaterade områden, även om intressena inte alltid är helt och 

hållet överstämmande och aktörerna inte alltid samarbetar.

   Aktörer i samhället sägs ha blivit ökat beroende av varandra och beroenden mellan aktörer kan 

särskilt ses mellan starka ekonomiska aktörer och politiker243. 

    Det påstås i governance-litteraturen att aktörer i ökad utsträckning motarbetar staters mål och 

intressen. Detta är svårt att undersöka då det inte står helt klart vad som verkligen är i staters 

intressen.

242  Särskilt när MIK-litteraturen behandlas.
243  Se avsnitt 3.4.3. och 3.4.4. 

44



4. Slutsatser och reflektioner
Denna uppsats syftar till att utröna varför stater skaffar sig kärnvapen och vilken roll olika aktörer och 

drivkrafter spelar i utformningen av staters kärnvapenpolitik. 

    Till att börja med talar undertecknad om stora teorier om kärnvapenanskaffning – och rustning 

och dess relevans för tiden efter kalla kriget. Fokus ligger på tankar kring för staterna inre faktorer 

då detta är ett något eftersatt forskningsområde. 

    Att bedriva forskning om vilka de verkliga anledningarna är till staters ovan nämnda ageranden 

kan vara vanskligt, bl.a. då aktörer kan ha intresse av att inte redogöra för verkliga anledningar till 

agerande då sådana möjligen låter mindre moraliskt försvarsbara för allmänheten och världens 

andra stater. En följd av det nyss nämnda är att mer moraliskt välklingande officiella förklaringar 

ges för försvarsspenderingsr – och politiksrelaterade ageranden.

    Möjliga för stater yttre drivkrafter för kärnvapenpolitiken följer nedan. Kärnvapenhot från andra 

stater och vissa andra aktörer anges vara stort och vissa menar att egna kärnvapen, vilka ger 

avskräcknings- och vedergällningsmöjligheter, och missilförsvarssystem skulle innebära det bästa 

skyddet mot kärnvapen. Det finns indikationer på att världens kärnvapenstater inte har intresse av 

att se andra aktörer få kärnvapenkapacitet, vilket kan utgöra ett hot mot dessa stater i linje med 

säkerhetsdilemmat, och det är därför troligt att staterna agerar för att försöka säkerställa att 

ytterligare aktörer inte får kärnvapenkapacitet. Det påstås ofta i källorna att externa hot används för 

att motivera kärnvapenpolitik och vissa författare menar att dessa hot mestadels är överdrivna i 

syfte att främja de grupper som har intresse av hög försvarsspendering. I det undersökta materialet 

förekommer det dock tveksamheter kring kärnvapens möjlighet att stärka staters säkerhet, bl.a. har 

undertecknad inte sett Bushadministrationens idéer kring avskräckningsmekanismer få direkt stöd i 

relevant forskning. Kärnvapen påstås också kunna användas för att stater ska kunna bevara eller 

stärka sin makt och erkännas som en aktör i världspolitiken. Slutligen sägs vapenexport kunna göra 

andra stater beroende av den tillhandahållande staten. Detta beroende kan den tillhandahållande 

staten använda för att förmå vapenimportörerna att agera i dess intressen. Sådana anledningar kan 

motivera att stater ger andra stater tillgång till avancerade vapensystem, inklusive 

kärnvapenrelaterade sådana. 

    Här fortsätter undertecknad med redogörelsen genom att tala om för stater inre aktörer och 

drivkrafter. Det förekommer påståenden och det finns vissa empiriskt belägg för att 

försvarsspendering skapar eller bevarar arbetstillfällen i länderna, särskilt i regioner som är särskilt 

beroende av vapenindustrin. 

     Militären, liksom många andra byråkratiska organisationer, sägs ha intresse av att få tillgång till 
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mycket resurser och kapacitet och detta kan ha sin grund bl.a. i karriärgynnande och att dessa 

resurser anses nödvändiga för att militären ska kunna uppfylla uppgiften att skydda det egna landet 

och på andra sätt främja dess intressen. De nämnda resurserna och kapaciteten kan innefatta tillgång 

till avancerade vapen såsom kärnvapen och dess leveranssystem men självklart också andra typer av 

försvarsspendering. Militären sägs vara inflytelserik på bl.a. områdena dagordningsskapande och 

utformningen av mycket av samhällets politik – mestadels på försvarsspenderings- och 

utrikespolitiksområdena. 

   Flera av de stora vapensystemsproducerade storföretagen är inblandade i handel med 

kärnvapenrelaterade leveranssystem, kärnvapenmodifiering och utvecklande av 

missilförsvarssystemet. Det framgår att detta är mycket potentiellt lönsamma marknader för dessa 

aktörer att involvera sig i. Storföretagen tycks inte syssla med direkt kärnvapenhandel men det har 

hänt att andra företag underlättat staters kärnvapentillverkning. Vissa författare uttrycker farhågor 

att många aktörer kan tänkas vilja engagera sig i kärnvapenrelaterade områden då stora ekonomiska 

vinster är möjligen. Vid beaktande av de källor som konsulterats vid denna uppsats skrivande ser 

undertecknad det som troligt att ekonomiska aktörers vinstintressen påverkar kärnvapenpolitikens 

och även andra militärspenderingsområdens utformning. De stora företagen i vapenindustrin sägs ha 

mycket resurser och påverkanssätt till sitt förfogande, bl.a. lobbying, kampanjbidragsgivande och 

deltagande i rådgivande institutionella arrangemang och dessa tycks få mycket statligt stöd för sin 

verksamhet, bl.a. kontraktsgivande och exporthjälp. Det finns gamla uppgifter där det ges empiriskt 

stöd för att företagen beviljades kontrakt i enlighet med de egna behoven. Slutligen säger en del 

författare att statsspendering är nödvändig för att stimulera ekonomin och att försvarsspendering 

fungerat som ett lättanvändligt rättfärdigande. 

    Arméofficerare sägs ha starka kopplingar till vapenindustrin bl.a. då många får anställning inom 

denna efter sin pension. Detta kan påverka officerarnas beteenden då de fortfarande är i statlig tjänst 

exempelvis på så sätt att de främjar vapenindustrins intressen i förhoppning om att detta ska gynna 

dem själva efter pension.

     Här fortsätter undetecknad med att redogöra för resultaten kring politiska aktörer och drivkrafter. 

Politiker och partier sägs syssla med främjande av grupper som stödjer dem, både valmässigt och 

ekonomiskt och en viktig stödgrupp i USA anges vara vapenindustrin. Att främja stödgrupper anges 

vara bra för politikernas fortsatta politiska karriärer och att göra dem besvikna kan få negativa 

konsekvenser, såsom avbrutet stöd och givet stöd till en annan kandidat. Eftersom vapenindustrin 

missgynnas ekonomiskt av militärspenderingsnedskärningar så ligger det i de politikers som är 

beroende av denna grupps intresse att söka säkerställa att militärspendering fortsätter och detta 

inkluderar troligen kärnvapen och kärnvapenrelaterade projekt eftersom dessa utgör ekonomiskt 
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lukrativa delar av militärspenderingen. Politiker kan bl.a. gynna vapenindustrin genom att bevilja 

kontrakt och ge olika typer av statsstöd. Flera källor talar om resultat som bekräftar att 

försvarsspenderingsgrupper främjas när det gäller försvarsspenderingsbeslut och liknande men 

uppgifter om politikers och partiers responsivitet för särskilda intressegrupper från deras distrikt har 

gett olika resultat.

    Idén om MIK kan sägas ha sitt ursprung i tankar presenterade i Mills The Power Elite. Där menades 

det att en elit med gemensamma intressen styrde över de viktigaste frågorna i det amerikanska samhället. 

Bland dessa ingick flera aktörer som kan inkluderas bland de byråkratiska, ekonomiska och politiska 

aktörerna som nämns ovan. Eliten sades ha skapat en s.k. militär verklighetsdefinition för allmänheten 

och en permanent krigsekonomi. Ur Mills tankar och Eisenhowers tal utvecklades en idé om ett MIK där 

aktörer som främjas av internatioell spänning och rustning sägs ingå och dessutom är de inflytelserika på 

militärspenderingsområden och dylikt. Komplexets aktörer sägs driva på en sådan utveckling som de 

gynnas av, vilket exempelvis angetts vara hög militärspendering, och aktörerna samarbetar i dessa 

strävanden. I MIK sades byråkratiska och ekonomiska aktörer ingå, men också politiska. MIK sägs 

använda sig främst av idéer om externa hot för att rättfärdiga den militära spenderingen och det är svårt 

att undersöka om det endast är ett lämpligt rättfärdigande eller om aktörerna verkligen tror att ett sådant 

hot föreligger och att det hanteras på bästa sätt genom den militärspendering som de främjar. 

    Mycket av MIK-litteraturen producerades under det kalla kriget och särskilt fram till början av 

1970-talet och efter detta användes konceptet ofta i försvarsspenderingsrelaterad litteratur men det 

tycks inte ha förekommit särskilt mycket forskning om det och inte särskilda mycket nya resultat. 

Att det finns aktörer med ovan nämnda intressen åtminstone bland det som sägs utgöra kärnan av 

MIK stöds av mycket forskning och detta kan sägas stödja tesen om att det finns ett MIK. Dessutom 

nämns flera ytterligare aktörer under rubrikerna om aktörer och drivkrafter ovan som mycket väl 

kan inkluderas i ett MIK utöver den nämnda kärnan. MIK:s fortsatta relevans ses också i dess 

fortsatta användande i flera källor post kalla-kriget och särskilt i de båda upplagorna av Agrells 

Rustningens drivkrafter, 1990 respektive 2002, och då i princip är beskrivna på samma sätt. 

      Finns det då empiriska studier som påvisar att det existerar ett MIK i USA? Som undertecknad 

tidigare nämnt finns det svårigheter i att undersöka vad som verkligen legat bakom politiska 

ageranden då aktörer mycket väl kan ha intresse av att försköna sina aktiviteter genom att påstå att 

anledningarna till deras ageranden är mer ädla än de verkligen är. Vissa menar att MIK är ett löst 

perspektiv som är svårt att testa empiriskt. Problem som har dykt upp har bl.a. rört vilka aktörer och 

grupper som bör anses ingå i komplexet och vilken makt dessa i själva verket har och detta utgör en 

vetenskaplig brist då forskare bör vara överens om vad det är som de studerar för att t.ex. kunna 

jämföra resultat på ett givande sätt. Det ifrågasätts ytterst sällan att det finns grupper i det 
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amerikanska samhället med intressen i enlighet med MIK-perspektivet. Frågor kvarstår dock bl.a. 

hur komplexet ser ut och många forskare menar att det är ett fåtal aktörer som tenderar att spela en 

huvudroll i komplexet åtminstone. Det finns stöd för att ett MIK är väldigt inflytelserikt i 

försvarsspenderingssammanhang, men inte lika mycket för att det skulle dominera nationell politik 

likt Mills resonemang i The Power Elite, likväl tycks det vara inflytelserikt i viss bemärkelse även 

på andra politikområden. MIK:s makt sägs utövas bl.a, genom dagordningsskapande, givande av 

belöningar samt missgynnande av fientliga och icke-samarbetande grupper. Många av texterna i 

Rosen och Sarkasians översiktliga verk baserades på empirisk forskning och klarade väl av hård 

kritisk granskning. 

    MIK har i stor utsträckning och av många använts utan några större ansträngningar för att reflektera 

kring konceptet och definiera det. Detta kan utgöra ett problem då det vid diskussioner om 

forskningsresultat kan vara positivt om diskutanterna är överens om vad det verkligen är som diskuterats 

och vad det är som har studeras. Det finns inte mycket som tyder på att ett MIK dominerar nationell 

amerikansk politik men det finns mycket som indikerar att den är väldigt inflytelserik och detta särskilt 

över försvarsrelaterade frågor. MIK-perspektivet kan betraktas ur andra statsteorier än dess ursprung 

elitteorins synsätt och jag menar att det inte längre utgör blott en elitteori. Med allt det ovan nämnda sagt 

menar jag att MIK-perspektivet är ett relevant analytiskt verktyg att använda på 

försvarsspenderingsområden, inkluderat kärnvapenpolitik och relaterat. 

    Det förekommer mycket forskningsresultat som pekar mot att grupper och aktörer som nämns i 

teorierna ovan och i MIK-forskningen främjas av att den försvarsspenderings- och 

kärnvapenpolitiksrelaterade ordningen som innebär att mycket statliga resurser läggs på denna 

verksamhet och att export förekommer. Att aktörerna har intressen i denna ordning behöver dock inte 

nödvändigtvis innebära att de inte har verkliga intressen i nationell säkerhet. Forskningen är dock inte 

överens huruvida de inflytelserika aktörerna själva är övertygade om att den nationella säkerheten 

främjas genom deras eget säkerställande av bl.a. hög spendering eller om de endast använder det för att 

rättfärdiga sina egna intressen. 

    Under arbetets gång har undertecknad kommit underfund med att ytterligare och djupare 

forskning på försvarsspenderingsområdet och relaterat, däribland inräknat kärnvapenpolitik, är 

motiverat. Det som förekommit ovan är vad jag funnit lämpligt att inkludera i en magisteruppsats 

format. Mitt förslag är att den vidare forskningen bl.a. inkluderar följande. I forskning som inkluderar 

MIK är det nödvändigt med definieringar av MIK, i enlighet med det ovan sagda. Det kan vara 

nödvändigt med nyare forskning, då många tidigare resultat har många år på nacken och situationerna 

kan antas ha förändrats väsentligt, kring politikers representativitet för viktiga stödgrupper och om det 

numera går att se skillnader mellan försvarsberoende och försvarsoberoende distrikts politiker är ett 
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eftersatt område då bara en källa i arbetet explicit påstår att kongressen fortfarande är väldigt 

tillmötesgående när det gäller militärspendering kan vara nödvändigt. Samma aktuallitetsresonemang går 

att applicera på frågan om det fortfarande finns stöd för att storföretagen får kontrakt i enlighet med de 

egna behoven. Det skulle vara intressant med forskning kring hur externa aktörer med intresse i 

försvarsspenderings eller kärnvapenpolitiks inriktning kan påverka för stater inre aktörer och om om de 

undersökta storföretagen även försöker påverka andra stater och institutioner förutom den egna 

statsmakten. Undertecknad har under uppsatsarbetets gång kommit fram till att det kan vara givande att 

se på MIK-perspektivet med andra glasögon än elitteorin och efter sådana försök menar författaren att 

det i den fortsatta forskningen kan vara viktigt att använda ett medborgarperspektiv då gruppers 

inflytande studeras. Vid djupare forskning kan det vara nödvändigt att undersöka fler aktörer än vad som 

har varit fallet i denna uppsats och andra intressanta saker att undersöka är forskningspolitiks, teknisk 

och industriell utvecklings samt andra delar av Domestic Structure-forskningsfältets inflytande på 

försvarsspenderingsfrågor och liknande244. 

     Undertecknad avser att avsluta detta arbete med ett par reflektioner. USA:s modifiering och 

bibehållande av kärnvapen, utvecklingen av missilförsvaret samt Bushadministrationens uttalanden om 

ökad flexibilitet i kärnvapenagerande samt att andra stormakter sägs syssla med modifiering och 

bibehållande gör det svårt att tro att dessa staters styren har för avsikt att göra sig av med kärnvapen trots 

uttalade ambitioner i NPT bl.a. Det är möjligt att en gångbar väg för att få staterna att ändra inställning i 

kärnvapenrelaterade frågor är att extensivt ifrågasätta resonemang bl.a. kring att kärnvapen skulle leda 

till större säkerhet och om hur avskräckningens mekanismer fungerar och kanske kan externa aktörer 

själva satsa mycket resurser och tid på lobbyverksamhet i tankesmedjor och dylikt agerande för att väga 

upp något mot de interna intressegruppernas makt på aktuella områden. 

    En ljuspunkt för den som inte vill se kärnvapen spridas till fler länder är att det, som vi såg ovan, tycks 

vara i de föreliggande kärnvapenstaternas intresse av att ytterligare aktörer inte får tillgång till 

kärnvapen. 

244 Vilket bl.a. Agrell (2002)  och Buzan & Herring (1998) pekar på är viktigt
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