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The aim of this paper is to try to explain how specific, foreign policy decisions are made, and 

why one state decides to use violence against another state. A qualitative method is used, and 

text and documents are analysed. The two theoretical points of departure are central within 

foreign policy analysis: realism´s theories on external threats and constructivism´s theories on 

ideas´ policy influence. The empirical case chosen is the US decision to use military violence 

against Iraq. The paper investigates whether the real threat from Saddam Hussein´s Iraq was 

the cause of the American military attacks, or whether the ideas of leading politicians in the 

USA were decisive for the decision to invade the country. The main theoretical assumption is 

that politicians´ ideas – rather than real, external threats – influence their actions.  

 

The differences between President Clinton´s benevolent Iraq policy and President Bush´s 

aggressive Iraq policy can be summarized as a result of a combination of a changed external 

environment and differences in ideas on the use of military violence. The general conclusion 

is that politicians´ ideas – rather than real, external threats – influence their decision-making 

on specific foreign policy decisions.  
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1 INLEDNING 
Hur fattas specifika utrikespolitiska beslut? Varför beslutar sig en stat för att använda sig av 

våld mot en annan stat? Uppsatsen försöker förklara hur sådana beslut fattas utifrån två olika 

teoretiska utgångspunkter som är centrala inom utrikespolitisk analys: realismens teorier om 

externa hot och konstruktivismens teorier om idéers påverkan på politiken. Området är 

intressant att undersöka eftersom utrikespolitiska beslut ofta får långtgående konsekvenser för 

berörda stater – i synnerhet beslut om att tillgripa militärt våld.  

 

Som empiriskt fall har USA:s beslut att använda militärt våld mot Irak valts. Från att under 

1980-talet ha stött Irak i kriget mot Iran (Yetiv 2004:26) till att 2003 ha invaderat landet (von 

Hermann 2006:25) är steget långt, och beslutsfattandet  därför särskilt intressant. De beslut 

som föregick invasionen fattades dessutom av två presidenter med mycket olika syn på 

utrikespolitiken, vilket gör det möjligt att undersöka beslutsfattandet ur olika perspektiv. 

President William Jefferson (Bill) Clinton förlitade sig främst på diplomati och ekonomiska 

sanktioner gentemot Irak (Davis 2006:195), medan president George Walker (W) Bush 

förlitade sig på militär intervention (von Hermann 2006:24). Irakkriget står också för ett skifte 

i de uppförandenormer som rått i internationella relationer sedan andra världskriget – det var 

det första förebyggande kriget på hundra år, och det första krig som utfördes baserat på 

rapporter från underrättelsetjänsten (Fawn och Hinnebusch 2006:vii).  

 

1.1 Problemställning 
Problemet rör hur staters utrikespolitiska beslutsfattande ska förklaras. För att undersöka detta 

utifrån realismens teorier om externa hot och konstruktivismens teorier om idéers påverkan på  

politiken, med USA:s beslut att använda våld mot Irak som empiriskt fall, presenteras först 

det övergripande syftet och frågeställningarna, därefter den metod och det material som 

används. Sedan kommer tyngdpunkten i uppsatsen: de bägge teorierna med operationalisering 

av begreppen ”externa hot” och ”idéer”, följt av den empiriska analysen. I slutet av uppsatsen  

sammanfattas den empiriska analysen, generella slutsatser dras, alternativa förklaringar 

diskuteras och uppslag ges för framtida forskning. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsen syftar till att uppnå ökad förståelse för hur utrikespolitiska beslut kan förklaras. För 

att göra den utrikespolitiska analysen hanterbar väljs en aspekt av utrikespolitiskt 

beslutsfattande: att undersöka varför en stat beslutar sig för att tillgripa våld mot en annan 

stat. För att undersökningen inte enbart ska bli teoretiserande testas teorierna på det empiriska 

exemplet USA:s användning av militärt våld mot Irak. Uppsatsen kommer närmare att 

undersöka om det reella hotet från Saddam Husseins Irak gjorde att man ansåg sig tvungen att 

tillgripa våld, eller om idéerna hos ledande politiker i USA var avgörande för beslutet att 

invadera landet.  

 

Det övergripande teoretiska antagandet är att politikers idéer – snarare än reella, externa hot – 

påverkar deras handlande. För att testa detta ställs följande frågor: 

 

*Berodde skillnaderna i president Clintons och president Bushs utrikespolitik mot 

Irak på olikheter i den externa hotbilden?  

*Eller berodde skillnaderna på presidenternas olika idéer om användningen av våld?  

 

Annorlunda uttryckt: Fattades de utrikespolitiska besluten om att använda militärt våld mot 

Irak utifrån realismens teorier om externa hot? Eller fattades besluten utifrån 

konstruktivismens teorier om idéers påverkan på politiken?  

 

1.3 Tidigare forskning om USA:s utrikespolitik 
Det finns omfattande forskning om USA:s utrikespolitik. Vad som är av intresse i denna 

uppsats är tidigare forskning om beslutsfattande inom utrikespolitiken, och några statsvetares 

tankar om detta följer nedan. 

 

Under det kalla kriget utvecklade och införlivade USA en utrikespolitik som framför allt 

svarade mot den bipolära kampen mot Sovjetunionen, och som gällde fram till Sovjetunionens  

upplösning i december 1991. Trots skillnader presidenter emellan definierade varje presidents  

administration amerikanska intressen i förhållande till intressena hos ledarna i Moskva vid en  
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given tidpunkt (Pauly och Lansford 2005:18).  

 

Under de senaste decennierna har amerikanska presidenter använt sig av olika redskap när de 

utformat utrikespolitik och nationell säkerhetspolitik, vilka hänger nära samman med 

varandra. Oberoende av historiska omständigheter har tre regler visat sig vara oundgängliga 

för att på ett effektivt sätt formulera och införliva politik avsedd att skydda amerikanska 

intressen inom och utanför USA: att definiera en stats nationella intressen (interests), att 

prioritera dessa intressen (commitments), och att fatta policybeslut i enlighet med detta 

(capabilities) (Pauly och Lansford 2005:18).   

 

Studiet av hur presidenter fattat beslut under de senaste trettio åren har avslöjat tre möjliga 

modeller: 1) centraliserad förvaltning genom formalistiska, hierarkiska strukturer,   

2) tävlingsmodellen i vilken alla verksamheter, avdelningar och individer öppet tävlar om 

presidentens uppmärksamhet, 3) de kollegiala modellerna med balanserad, men strukturerad 

debatt mellan en relativt liten cirkel med tävlande policyförespråkare. Richard Johnson är 

upphovsman till de tre modellerna. Han fann att den första, formalistiska modellen starkt 

betonar att upprätthålla ordningen, och verkar föredras av presidenter som önskar undvika att 

bli invecklade i politiska konflikter. En svaghet är att den förlitar sig på vederhäftig och 

allmänt entydig information från rådgivare i nyckelpositioner, och när dessa inte är överens 

har den formalistiske presidenten inget säkert sätt att bearbeta eller reagera på de olika 

åsikterna. Den andra, tävlingsinriktade modellen innebär att presidenten samlar en grupp 

människor med åsikter som skiljer sig från hans egna (von Hermann 2006:14).  

 

Den tredje, kollegiala modellen, som tillämpades av bland andra Bill Clinton, förlitar sig på 

en grupp med skiljaktiga åsikter. Liksom John F. Kennedy var Clinton en utåtriktad president 

som tyckte om att fördjupa sig i detaljer i utrikespolitiken, och förlita sig på rådgivare som var  

mer lojala mot honom själv än mot sina egna arbetsgivare. Till skillnad från andra presidenter 

som kan inordnas i den kollegiala modellen verkade Clinton i ett utrikespolitiskt vakuum efter  

Sovjetunionens  sönderfall,  och  hoppades  att   inrikespolitiska  frågor   skulle  kunna  avleda  

uppmärksamheten från utrikespolitiska frågor (von Hermann 2006:15).  
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Fred Greenstein undersöker presidenters ledarskapskvaliteter och personlig stil ur ett politiskt, 

psykologiskt perspektiv. Han undersöker emotionell intelligens – en persons förmåga att 

kontrollera känslor och omvända dem till produktiv användning – och kognitiv stil, politisk 

förmåga, politisk vision, organisationskapacitet och effektivitet som offentlig kommunikatör. 

Greenstein har funnit att moderna presidenter som exempelvis Clinton prioriterar extern 

kommunikation, och att de ofta är utåtriktade personligheter. Däremot blir de lätt uttråkade av 

rutinuppgifter och detaljer, och Clinton med flera presidenter ”..…serve as stark reminders of 

the effects of emotional mismanagement on presidential performance” (von Hermann 

2006:15).  

 

I en nyligen (2008) presenterad doktorsavhandling studeras amerikanska presidenters 

användning av militärt våld på den internationella nivån genom att undersöka om 

våldsanvändningen kan reduceras till internationella faktorer, eller om inrikespolitiska 

processer och faktorer också spelar in (Blomdahl 2008:4).  

 

I denna uppsats studeras amerikanska presidenters användning av militärt våld på den 

internationella nivån genom att undersöka om besluten att tillgripa våld kan analyseras utifrån 

olika teoretiska perspektiv. Såvitt bekant har ingen tidigare undersökning gjorts om USA:s 

beslutsfattande att använda militärt våld mot Irak utifrån de teoretiska utgångspunkter som 

används i denna uppsats – realismens teorier om externa hot och konstruktivismens teorier om 

idéers påverkan på politiken – varför uppsatsen kan fylla en lucka inom forskningsområdet 

utrikespolitisk analys.  

 

1.4 Metod  
Den övergripande metod som används i uppsatsen är en kvalitativ metod. Observation, analys 

av text och dokument, intervjuer, nedtecknande och transkription är de fyra större 

tillvägagångssätt som används av kvalitativa forskare. Ofta används flera av dessa samtidigt, 

vid  fallstudier  kan  till exempel observation kombineras med intervjuer (Silverman 2001:11).    

I denna uppsats används analys av text och dokument.   
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Kvantitativa forskare använder sig gärna av data, officiell statistik och liknande, vilket kan 

vara användbart i vissa situationer. Kvalitativa forskare menar att man inte ska anta att de 

tekniker som används i kvantitativ forskning är de enda sätten att fastställa validiteten i 

resultaten av kvalitativ forskning. Olika metoder som kommer från kvantitativa studier kan 

vara olämpliga för kvalitativ forskning, till exempel vid forskning om sociala förhållanden där 

observation av beteenden är viktigt. Kvalitativa forskare menar att deras metoder kan ge en 

”djupare” förståelse av till exempel sociala fenomen än vad som är möjligt vid användning av 

rent kvantitativa metoder (Silverman 2001:32). 

 

I uppsatsen används fallstudiemetoden där de bägge teorierna om realism och konstruktivism 

genom deduktion testas på det empiriska exemplet USA-Irak. Avslutningsvis görs en kritisk 

granskning av de bägge teorierna och generella slutsatser dras om deras förklaringskraft vid 

utrikespolitiskt beslutsfattande.  

 

Det finns flera orsaker till att fallstudiemetoden valts. Den centrala tendensen i alla typer av 

fallstudier är att den försöker belysa ett beslut eller uppsättning beslut – varför de fattades, hur 

de genomfördes och vilka resultaten blev (Yin 2006:30) – vilket också är huvudfrågan som 

ska belysas i  uppsatsen. Som forskningsstrategi kommer metoden till användning i många 

olika situationer med syftet att bidra till den samlade kunskapen om individuella, 

gruppmässiga, organisatoriska, sociala och politiska företeelser (Yin 2006:17). Den gör det 

möjligt att behålla helheten och det meningsfulla i verkliga händelser, i det här fallet i 

internationella relationer (Yin 2006:18). Fallstudiemetoden är lämplig att använda vid 

forskningsfrågor av typen ”Hur, varför?” och där fokus ligger  på aktuella  händelser, men där  

det inte krävs kontroll av beteendet – vilket det gör vid experiment. Det skulle inte passa att 

använda en survey eller analys av källor där typen av forskningsfrågor är ”Vilka, vad, var, hur 

många, hur mycket?”, inte heller en historisk studie eftersom den inte fokuserar på aktuella 

händelser (Yin 2006:22).  

 

”Fallet” i undersökningen är ”beslutsfattandet” och vad som påverkar detta. Det är särskilt 

intressant att undersöka beslutsfattandet eftersom det ingår i alla politikers roll att fatta beslut  
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om än på olika nivåer och i olika sammanhang: lokala, regionala, nationella eller 

internationella. Att undersöka beslutsfattandet inom utrikespolitiken tillför dessutom 

ytterligare en dimension – att förhålla sig till andra stater – än om undersökningen ”bara” 

omfattat nationellt beslutsfattande. Att även undersöka det specifika utrikespolitiska 

beslutsfattandet ”användningen av militärt våld mot en annan stat” är ett sätt att fokusera på 

en av de allra viktigaste aspekterna av utrikespolitiskt beslutsfattande, vilken dessutom får 

långtgående konsekvenser för berörda stater.  

 

Flera olika empiriska exempel hade kunnat väljas för undersökningen, men valet föll på USA-

Irak av flera orsaker. USA är den enda stormakten i världen och har därmed en ställning och 

påverkansmöjlighet inom utrikespolitiken som inte mindre stater har, terroristattackerna den 

11 september 2001 (9/11) mot landet var ytterst ovanliga och spektakulära och någon form av 

utrikespolitiskt beslut som vedergällning för detta kunde förväntas, att två presidenter med 

olika syn på utrikespolitiken fattade beslut som ledde fram till invasionen av Irak gör att 

exemplet kan analyseras ur flera olika synvinklar, och att Saddam Hussein var allmänt 

nyckfull, trotsade FN och tillgrep våld vid olika tillfällen både nationellt och internationellt 

gör att det empiriska exemplet innehåller många delar som de bägge teorierna kan testas på.  

 

En invändning som ibland riktas mot fallstudier är att det är svårare än vid vissa andra 

metoder, som till exempel experiment, att på ett vetenskapligt sätt generalisera utifrån dem. 

Här är det emellertid ingen skillnad: fallstudier precis som experiment är generaliserbara när 

det gäller teoretiska hypoteser, däremot inte när det gäller populationer (Yin 2006:28).  

 

Undersökningen görs som en enfallsstudie utifrån följande resonemang. Huvudfrågan är ”Hur 

fattas specifika utrikespolitiska beslut?” I denna uppsats undersöks två alternativa sätt att fatta 

utrikespolitiska beslut på: antingen genom att externa faktorer styr besluten, eller genom att 

beslutsfattarnas idéer gör det. Eftersom USA:s beslut att använda våld mot Irak används som 

empiriskt  exempel  testas  teorierna  på  detta  utifrån  två  presidenters  beslutsfattande  inom  

utrikespolitiken. Själva beslutsfattandet är det intressanta, inte de bägge presidenterna i sig, 

varför det är logiskt att göra en enfalls- och inte tvåfallsstudie. 
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Genom att kritisera – testa – det övergripande teoretiska antagandet och de bägge teorierna 

går det att medvetet och systematiskt hitta fel och avgöra om teorierna ska accepteras eller 

förkastas (Rosing 1994:134). Den metod som används i undersökningen är empiriska test, att 

undersöka om teorierna stämmer överens med observerbara fakta (Rosing 1994:136). 

Eftersom ”observerbara fakta” utgörs av textanalys går det inte att objektivt bevisa om någon 

av teorierna är sann eller falsk, eller om det teoretiska antagandet kan accepteras eller 

förkastas (Rosing 1994:149). Däremot går det att genom den empiriska analysen komma fram 

till förklaringar till stöd för den ena eller andra teorin, och därmed också dra slutsatser om det 

teoretiska antagandet kan accepteras eller förkastas. 

 

Inom internationell politik finns det så många variabler, så många förändringar som uppträder 

på samma gång, att händelserna är överdeterminerade – det finns alltför många orsaker till 

dem. Som analytiker behöver man ändå urskilja olika orsaksfaktorer för att få någon 

uppfattning om vilka av dem som är starkare än de andra. Ett redskap som kan användas är de 

intellektuella experiment som brukar kallas kontrafaktiska prövningar. Kontrafaktiska 

prövningar är villkorssatser som strider mot de faktiskt föreliggande förhållandena, men det 

är lättare att betrakta dem som tankeexperiment för att precisera påståenden om orsaker. Man 

föreställer sig i tanken situationer där en enda faktor ändras medan alla andra hålls konstanta, 

och konstruerar sedan en bild av hur världen skulle se ut (Nye 2007:76).  

 

Kontrafaktiska villkorssatser innebär en metod att undersöka om en orsak är väsentlig eller 

inte, men det finns också fallgropar i sådana ”om-inte-historier.” Om de hanteras dåligt kan de  

kontrafaktiska prövningarna bli vilseledande genom att de förstör historiens innebörd; det 

faktum att när väl en sak har inträffat förblir andra saker inte desamma som de var innan 

saken inträffade. Tiden är en avgörande dimension. Man brukar säga att historiska händelser 

är ”stigbundna”, d.v.s. när händelserna väl en gång har slagit in på en viss bana så är inte 

längre all tänkbar framtid lika sannolik. Vissa händelser är mer sannolika än andra (Nye 

2007:77).  

   

Fyra  kriterier  kan  användas  för  att  pröva  om  kontrafaktiska  tankeexperiment  är bra eller  
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användbara: rimlighet, närhet, teoribildning och fakta. En användbar kontrafaktisk prövning 

måste ligga inom ramen för de rimliga alternativen. Detta kallas ibland för situationens 

samlade försvarbarhet. Det måste vara rimligt att föreställa sig två förhållanden som 

existerande på samma gång. Varje viktigare händelse ingår i en lång kedja av 

orsakssammanhang, och de flesta händelser har många slags orsaker. Ju längre tillbaka i tiden 

vi går, desto fler orsaksfaktorer måste hållas konstanta vid en prövning. Ju närmare i tiden den 

ifrågasatta händelsen ligger i förhållande till den händelse som ska utredas (var A orsak till 

B?), desto mer sannolikt är det att svaret blir ”ja”. Närhet i tid innebär att ju närmare två 

händelser i orsakskedjan ligger varandra, desto lättare är det att hålla kontroll på andra orsaker 

och därigenom få en mer rättvisande avvägning mellan faktorerna (Nye 2007:77-78). 

 

Ett vettigt kontrafaktiskt resonemang bör bygga på en existerande teoretisk stomme som är ett 

koncentrat av vad vi tror vi vet om det som har hänt tidigare. Frågan bör ställas om ett 

kontrafaktiskt påstående är rimligt mot bakgrund av vad vi vet om alla de fall som har gett 

upphov till de teorier vi bygger på. Teorier ger sammanhang och struktur åt våra tankar om 

den oerhörda mängden orsaker, och de hjälper oss att undvika lösa gissningar. I allmänhet är 

kontrafaktiska påståenden med anknytning till en eller flera teorier mer intressanta och 

användbara än andra eftersom den intellektuella övningen hänger ihop med en bredare 

kunskapsmassa (Nye 2007:78-79).  

 

Det räcker inte att hitta på fruktbara hypoteser. De måste också undersökas noga i förhållande 

till   kända fakta. Kontrafaktiska    resonemang    förutsätter   korrekta   fakta och en noggrann 

historieskrivning. När  vi  undersöker hur rimligt ett intellektuellt experiment är måste vi fråga  

oss om de faktorer som hålls konstanta stämmer med vad som faktiskt har hänt. Vi måste akta 

oss för att stapla ett kontrafaktiskt förhållande ovanpå ett annat i samma tankeexperiment. 

Sådana flerdubbla kontrafaktiska inslag är bara förvirrande eftersom alltför många saker 

ändras på en gång, och vi får ingen möjlighet att bedöma hur korrekt tankeexemplet är genom 

en noggrann undersökning av dess verkliga historiska element (Nye 2007:79). 

 

Kontrafaktiska resonemang är särskilt användbara inom internationell politik, eftersom det där  

inte finns någon laboratoriemiljö som inom till exempel fysiken. Försiktighet måste emellertid  
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iakttas när de kontrafaktiska satserna konstrueras, för en del är bättre konstruerade och därför 

mer fruktbara än andra. Kontrafaktiska resonemang hjälper oss att knyta samman historia och 

teori och göra bättre bedömningar när vi försöker förstå en värld där det inte finns några 

kontrollerade experiment (Nye 2007:79). 

 

Vissa historiker är purister som säger att kontrafaktiska satser som frågar vad som skulle 

kunna ha hänt inte är någon verklig historia. Verklig historia är vad som verkligen har hänt. 

Att fantisera om vad som skulle kunnat hända är inte viktigt. Men sådana purister missar 

poängen att vi försöker förstå inte bara vad som hände, utan också varför det hände. För att 

göra det behöver vi veta vad mer som skulle kunna ha hänt, och det leder oss tillbaka till det 

kontrafaktiska (Nye 2007:79). 

 

1.5 Material 
För att göra undersökningen så heltäckande och objektiv som möjligt har information 

inhämtats ur olika informationskällor: officiella policydokument från Clintons och Bushs 

administrationer, akademiska böcker och artiklar samt forskningsrapporter och tidskrifter. 

Eftersom beslutsfattande om specifika utrikespolitiska beslut ska undersökas har urvalet av 

material gjorts på följande sätt. För att kunna analysera det empiriska exemplet har det varit 

nödvändigt att gå igenom material både om vad presidenterna Clinton och Bush faktiskt sade 

om USA:s förhållande till Irak, och om hur olika statsvetare beskrivit och tolkat skeendena 

som ledde fram till invasionen av Irak.   

 

Primärkällorna utgörs av presidenternas årliga tal till nationen – ”State of the Union” – i vilka 

viktiga och principiella frågor tas upp, och där presidenternas idéer tydligt framkommer. 

Dessa källor har därför mycket hög reliabilitet och validitet. Den tidsperiod som valts är 

januari 1993 – januari 2004, där 1993 är året för Clintons tillträde som president, och 2004 

året efter de militära angreppen mot Irak. Sekundärkällorna utgörs av akademiska böcker och 

artiklar samt forskningsrapporter och tidskrifter. Även i sekundärkällorna förekommer direkta  

citat   från   presidenterna  Clinton   och   Bush.  Vid   urvalet   av  sekundärkällor  har   balans  

eftersträvats mellan statsvetare som är realister respektive konstruktivister. Reliabiliteten och 

validiteten hos sekundärkällorna är också mycket hög. 
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Finns det anledning att vara källkritisk till det använda materialet? Politiska uttalanden brukar 

räknas som subjektiva källor eftersom när den som sprider information själv är part i målet 

finns det anledning misstänka att han låter sina intressen gå före sanningen. Har man bara en 

partsinlaga kan den verka mycket bestickande, och risken är stor att man faller för den 

versionen utan att kontrollera uppgifterna (Thurén 1996:42). I undersökningen förekommer 

flera uttalanden av presidenterna Clinton och Bush. Eftersom det klart framgår att uttalandena 

inte på något sätt återspeglar något annat än just deras uttalanden och uppfattningar finns det 

ingen anledning till källkritik, eftersom subjektiviteten så klart framgår av texten och 

sammanhanget.  I det material som däremot beskriver olika händelser som ledde fram till 

användningen av våld mot Irak har olika författare valt ut olika fakta inom samma ämne. De 

har valt skilda urvalsprinciper beroende på att de sett händelserna ur olika perspektiv. Valet av 

perspektiv beror i sin tur, lika väl som valet av ämne, på författarnas värderingar (Thurén 

1996:63). För att få en så objektiv bild som möjligt har därför flera olika författare med olika 

perspektiv tagits med i uppsatsen, och den största skiljelinjen dem emellan beror på om de är 

realister eller konstruktivister. 
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2 TEORIER  

2.1 Tre olika teorier för utrikespolitisk analys 
Det finns olika teorier för utrikespolitisk analys, och det är nödvändigt att kort beröra för- och 

nackdelar med några av dessa för att förstå varför just teorierna om realism med externa hot 

och konstruktivism med idéburen politik används i uppsatsen. 

 

Den rationella aktörsmodellen (RAM-modellen) tar inte hänsyn till vad som händer inom 

stater, och behandlar dem som enhetliga aktörer som fattar rationella val. En stats strategiska 

mål kan härledas till dess uppfattade nationella intressen. Enligt modellen antas att det finns 

många olika val, och en bedömning måste göras av för- och nackdelar med dessa val (Yetiv 

2004:30). Stater ses som rationella och viktiga aktörer på världsmarknaden, och besluts- och 

spelteoretiska komponenter ingår i RAM-modellen. Det första innebär att en aktör väljer 

mellan olika alternativ genom att jämföra för- och nackdelar, och sedan välja det alternativ 

som bäst passar aktörens intressen utan att bry sig om vad andra förväntas göra. Det andra 

innebär samma sak med skillnaden att det bästa alternativet beror på vad andra aktörer gör.  

Aktören kommer att välja det handlingsalternativ som ger största möjliga nytta, d.v.s. det 

värde som aktören tillskriver ett visst utfall (Yetiv 2004:31).  

 

Hade det varit fruktbart att göra en utrikespolitisk analys av hur specifika utrikespolitiska 

beslut fattas utifrån RAM-modellen? Eftersom modellen inte tar hänsyn till vad som händer 

inom stater, och dessutom utgår från att de val som fattas är rationella, skulle en sådan analys 

missa många aspekter av utrikespolitiskt beslutsfattande. Hur skulle skillnaderna mellan 

presidenterna Clintons och Bushs olika utrikespolitik mot Irak kunna förklaras? 

Resonemanget skulle bli att bägge presidenterna utifrån tillgänglig information skulle jämföra 

för- och nackdelar med olika handlingsalternativ, och sedan välja det alternativ som var mest 

fördelaktigt för i första hand USA:s nationella intressen. Att en del av de bägge presidenternas 

utrikespolitik mot Irak grundades på rena känsloyttringar som framför allt var en reaktion på 

att Saddam Hussein  ”retat upp” både USA och FN med  sin utrikespolitik skulle inte  komma  

med   i  analysen,  eftersom   RAM-modellen  utgår   från   att  alla   handlingar   är  rationella.  

Inom  RAM-modellen  finns  inte  heller  något  utrymme  för  presidenternas  olika  idéer  om  
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användningen av våld. Förenklat skulle resonemanget enligt RAM-modellen bli att Clinton 

vägde för- och nackdelar med att använda våld mot Irak och kom fram till att inte göra det, 

medan Bush gjorde samma överväganden men kom fram till att använda sig av våld. Ingen 

förklaring skulle ges till varför presidenterna fattade olika utrikespolitiska beslut, mer än att 

möjligen hänvisa till att de externa förhållandena ändrats.  

 

Internationalistteorin försöker belysa att fred och säkerhet kan uppnås genom lagar, 

organisation, utbyte och kommunikation, trots att det internationella systemet antas bestå av 

oberoende stater (Goldmann 1994:18). En viktig fråga är om större konflikter, som till 

exempel politiska konfrontationer och krig, kan undvikas trots att den underliggande 

intressekonflikten inte kan lösas helt (Goldmann 1994:19). Internationalister anser att det är 

både nödvändigt och möjligt att inskränka staters oberoende för att uppnå fred och säkerhet, 

men att det inte är nödvändigt eller möjligt att ersätta anarki med hierarki. Det finns två sätt 

att förklara varför krig uppstår: antingen på grund av att de olika parternas intressen är 

oförenliga, eller på grund av att parternas intressen som från början var förenliga utvecklas i 

fel riktning (Goldmann 1994:21). Internationalistteorin försöker således demonstrera att det 

finns betydande orsakssamband mellan lag, ordning, utbyte och kommunikation å ena sidan, 

och stärkande av internationell fred och säkerhet å andra sidan (Goldmann 1994:196). 

 

Hade det varit fruktbart att göra en utrikespolitisk analys av hur specifika utrikespolitiska 

beslut fattas utifrån internationalistteorin? Det skulle ha kunnat gå att få fram mycket fakta 

om kommunikationen mellan USA och Irak och analysera detta ur olika synvinklar, och också 

belägga hur parternas intressen som från början var förenliga utvecklades i fel riktning och 

ledde till USA:s krig mot Irak. Men hur skulle skillnaderna i själva beslutsfattandet under de 

bägge presidenterna ha kunnat komma fram? Internationalistteorin inriktar sig på förhållandet 

mellan stater, inte mellan staters ledare, varför det hade varit svårt om inte omöjligt att med 

teorins hjälp få fram några skillnader mellan presidenterna Clintons och Bushs utrikespolitik 

gentemot Irak – vilket är det vi är intresserade av i analysen.  
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Den teoretiska modellen med fokus på de strukturella aspekterna av säkerhetspolitiken 

handlar om att karaktärisera innehållet i olika typer av säkerhetspolitik, och syftar till en 

klassificering av de stora dragen i USA:s säkerhetspolitik (Hallenberg 2009:13).  Modellen 

rör framför allt vilken roll landet bör spela i internationell politik och brukar i USA benämnas 

”grand strategy”, och olika skolor har skilda förslag när det gäller vilken roll landet bör spela 

säkerhetspolitiskt (Hallenberg 2009:16). Teorin är således inte en enstaka teori om 

säkerhetspolitik utan består av alternativa synsätt i det amerikanska politiska systemet. 

Amerikanska forskare har gjort analytiska försök till objektiva klassificeringar som liknar 

denna teoretiska modell.  

 

Modellens första utgångspunkt är att varje rolluppfattning utgår från ett grundläggande synsätt 

på vad det är som hotar USA, och en övergripande inställning till vad detta innebär för hur 

landet generellt bör agera. Den andra utgångspunkten är att modellen har sitt ursprung i 

analysen av Washingtons agerande gentemot Sovjetunionen under det kalla kriget. Den tredje 

utgångspunkten är att användningen av analysmodellen är mindre strikt jämfört med hur 

akademiker brukar använda modeller (Hallenberg 2009:18). Frågor som ställs i modellen är 

till exempel vad som hotar USA, vilken roll USA bör spela globalt, vilken typ av militär USA 

behöver, och vad dessa tre aspekter innebär för uppfattningarna om Washingtons vilja att 

samarbeta med de allierade, främst inom NATO (Hallenberg 2009:18-19). Utifrån dessa 

frågor   kan    sedan    kategoriseringar    göras    inom    modellen    som   leder  till  svar  som  

”neoisolationism”, ”selektivt engagemang”, ”samarbetsinriktad internationalism” eller 

”dominans.” 

 

Hade det varit fruktbart att göra en utrikespolitisk analys av hur specifika utrikespolitiska 

beslut fattas utifrån den teoretiska modellen med fokus på de strukturella aspekterna av 

säkerhetspolitiken? Uppgiften hade blivit svår, för att inte säga omöjlig, att genomföra. 

Modellen är rätt komplicerad eftersom det inte är en modell, utan snarare en samling av olika 

synsätt på USA:s säkerhetspolitik. En stor, teoretisk begränsning finns också: en teoretisk 

modell som specifikt är uppbyggd på och inriktar sig på ett land, och en aspekt av detta lands 

politik,  har dåligt  vetenskapligt  värde eftersom det blir svårt att göra generaliseringar utifrån  
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modellen. Denna teoretiska modell avser världens nu enda supermakt. Hur skulle 

generaliseringar kunna göras till andra länder och deras säkerhetspolitik? Vetenskapligheten 

kan också ifrågasättas utifrån modellens tredje utgångspunkt: att användningen är mindre 

strikt jämfört med hur akademiker brukar använda analysmodeller. Att som en av tre 

utgångspunkter göra avkall på vetenskapligheten försvagar modellens ställning jämfört med 

andra teorier för utrikespolitisk analys. 

 

Inga av ovanstående teorier verkar således kunna användas för att förklara utrikespolitiska 

beslut. De teorier som istället används i uppsatsen är teorierna om realism med externa hot 

och konstruktivism med idéburen politik, och teorierna testas på det empiriska exemplet 

USA:s användning av militärt våld mot Irak.  

 

2.2 Realism 

2.2.1 Vad är realism? 
Politisk realism, eller ”maktpolitik”, är den äldsta teorin inom internationella relationer 

(Donnelly 2005:29). Realisterna betonar begränsningarna av politiken som mänsklig 

själviskhet (egoism) och frånvaron av internationellt styre (anarki) utgör, och som kräver 

företräde i allt politisk liv med makt och säkerhet. Kombinationen anarki och egoism och den 

påverkan detta har på maktpolitik utgör kärnan i realismen (Donnelly 2005:30).  

 

Realismens hjärtefråga är nationell säkerhet. Utifrån detta har bland annat tendensen hos 

amerikanska presidenter att vid flera tillfällen använda sig av våld för att lösa internationella 

problem förklarats (Blomdahl 2008:2). Realisterna anser att det är oundvikligt i ett system 

med oberoende stater att konflikt uppstår. De menar att det är en illusion att lagar, 

organisation, utbyte och kommunikation kan ändra detta faktum. Stater vill bevara sitt 

oberoende, och därför är de åtgärder som kan vidtas i ett system med stater otillräckliga för att 

lösa inbyggda stabilitetsproblem (Goldmann 1994:19).  
 

Makt, särskilt militär makt, är centralt i ett realistperspektiv. Realisterna anser att den 

internationella  miljön  i  stor  utsträckning bestämmer staters handlingar och att systemet med  
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stater är anarkiskt, det vill säga det saknar en central regering som kan verkställa lag och 

ordning. De viktigaste aktörerna i internationell politik anses vara enhetliga stater definierade 

som självtjänande enheter. Realister tror också att stater tävlar med varandra, och att deras 

beteende grovt sett kan förklaras som en produkt av rationellt beslutsfattande. Vid studiet av 

relationer mellan självständiga stater försöker realisterna förklara hur stater uppträder och 

föreskriva hur de borde uppträda. Realisterna delar också tron att ”nationellt intresse” och inte 

”moraliska värden” ska vara vägledande i utrikespolitiken, även om de kan vara oense om när  

till exempel användningen av våld tjänar det nationella intresset (Blomdahl 2008:6).  

 

Under 1970-talet började kritiker till realismen undersöka inhemska politiska och individuella 

faktorer, som byråkratisk politik och psykologiska och kognitiva processer, för att ifrågasätta 

realismens  antaganden  om  den  enhetliga,  rationella  staten  (Blomdahl 2008:2).  I början av  

1990-talet kritiserades realismen av andra, statsvetenskapliga skolor som liberalism och 

konstruktivism för att de misslyckats med att förutsäga slutet på det kalla kriget (Blomdahl 

2008:5). Händelser som till exempel terrorattackerna den 11 september 2001 har inte heller 

kunnat förklaras av konventionella teorier om internationella relationer, vilka framför allt 

utgjorts av realism (Akan 2005:91). 

 
Realism must be a part of the analytical toolkit of every serious student of international relations. But if it 

is our only tool – or even our primary tool – we will be woefully underequipped for our analytical tasks, 

our vision of international relations will be sadly impoverished, and, to the extent that theory has an 

impact on practice, the projects we undertake in the world are liable to be mangled and misshapen 

(Donnelly 2005:54).  

 

Det finns inte en enda ”realistteori”, och realism som sådan kan inte testas, bekräftas eller 

motbevisas. Man brukar skilja på klassisk realism som grundas på karaktäristiska drag hos 

stater, och neoklassisk realism som mer inriktar sig på system (Blomdahl 2008:32). Den 

inriktning av realism som används i uppsatsen är neoklassisk realism som testas på det 

empiriska materialet utifrån den specifika inriktningen externa hot. 
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2.2.2 Neoklassisk realism 
Neoklassiska realistteorier är teorier om utrikespolitik som i första hand förklarar utrikes- och 

säkerhetspolitik hos stormakter, och som tar med både externa och interna variabler i sina 

modeller (Lobell 2009:42).  Neoklassisk realism identifierar stater som de viktigaste aktörerna  

i den internationella politiken (Gilpin 2009:24.). Till skillnad från liberaler och marxister 

anser inte neoklassiska realister att stater endast samlar ihop kraven från olika intressegrupper 

eller ekonomiska klasser i samhället. Ledarna definierar snarare ”de nationella intressena” och 

för en utrikespolitik baserad på deras bedömning av relativ makt och andra staters intentioner,  

men alltid beroende av inhemska begränsningar (Taliaferro och Lobell och Ripsman 2009:25-

26). 

 

Stater skiljer sig åt i geopolitisk situation, makt och historisk erfarenhet. De skiljer sig därför 

åt i sin internationella orientering, vilket till exempel framgår av deras olika politik när det 

gäller internationella institutioner och internationellt samarbete (Goldmann 1994:74). De 

flesta realister fäster därför inte så stor vikt vid institutioner, och institutioner och normer 

anses i stort sett kunna reduceras till de mäktigas materiella intressen. I bästa fall anses 

institutionerna vara ”intervenerande variabler” som kan förväntas ha oberoende effekter 

endast inom mindre områden, långt bort från strävan efter makt. Ett exempel på en realistisk 

inställning till internationella institutioner talar för sig själv: ”The False Promise of 

International Institutions” (Donnelly  2005:47).  

 

I likhet med teorier om maktbalans och hotbalans placerar neoklassisk realism makt i centrum 

av det politiska livet. Till skillnad mot konventionella teorier om makt- och hotbalans anser 

neoklassiska realister att detta också kan innefatta hot baserat på speciella komponenter i en 

utländsk stats makt, så att ledare utövar en politik som inriktar sig mot separata eller speciella 

komponenter i en uppstigande eller hotande stats makt (Lobell 2009:54).  

 
Neoclassical realism argues that the scope and ambition of a country´s foreign policy is driven first 

and foremost by the country´s relative material power. Yet it contends that the impact of power 

capabilities on  foreign  policy is  indirect and complex, because systemic pressures must be translated  

through intervening unit-level variables such as decision-makers´ perceptions and state structure 

(Lobell 2009:5).  
          

 



17 

Enligt neoklassiska realister förekommer hot på olika nivåer, till exempel från andra 

stormakter eller från aktörer på regional eller inhemsk nivå (Lobell 2009:51).  I denna uppsats 

är inriktningen på externa hot på internationell nivå eftersom förhållandet USA-Irak avses. De 

neoklassiska realisterna är inte överens om huruvida stater strävar efter att maximera säkerhet 
eller relativ makt. De defensiva realisterna anser att stater rent allmänt försöker maximera sin 

säkerhet  genom  att  bevara den existerande maktbalansen, medan offensiva realister anser att  

den  anarkiska  naturen  i  det  internationella  systemet utövar tryck på stater att maximera sin  

relativa andel av världsmakten för att själva få en säkrare position (Lobell 2009:47). 

 

Statsvetarna Blechman och Kaplan har ställt upp följande realistiska definition av 

användningen av militärt våld på den nivå det rör sig om i denna uppsats:  

 
A political use of the armed forces occurs when physical actions are taken by one or more components 

of the uniformed military services as part of a deliberate attempt by the national authorities to 

influence, or to be prepared to influence, specific behaviour of individuals in another nation without 

engaging in continuing contest of violence (Blomdahl 2008:5). 

    

Presidenter har ofta distinktiva, internaliserade idéer och övertygelser om frågor som rör 

nationell säkerhet, och dessa övertygelser skapar i sin tur beslutet att gå ut i krig. 

Inrikespolitik har betydelse i presidenters beslut att använda militärt våld, däremot är det 

osannolikt att det skulle vara den omedelbara orsaken bakom beslutet att starta krig (Dueck 

2009:145). Enligt neoklassisk realism är det utmärkande att presidenter ger sig ut i krig först 

och främst på grund av att de anser det nödvändigt av internationella orsaker (Dueck 

2009:169). 

 

Om stater har liknande uppfattningar om omvärlden kan det omsättas i identiska, strategiska 

handlingar gentemot omvärlden, och om de omvänt gör olika bedömningar kan det leda till 

olika och skiljaktiga strategiska handlingar (Akan 2005:114).  

  

När stater utsätts för allvarliga externa hot kan de antingen balansera hoten – att alliera sig 

med  andra  mot  det  aktuella hotet, eller  alliera sig med den starka parten – att inrätta sig på  
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led med källan till faran. Hur stater väljer sina allianspartner beror därför på om staterna 

allierar sig mot eller med det principiella, externa hotet (Walt 1987:17). Det centrala i den 

traditionella maktbalansteorin är att stater bildar allianser för att förhindra dominans från 

starkare  makter  (Walt 1987:18-19).  Tilltron till allianser är speciellt stor hos statschefer som  

vill  rättfärdiga  engagemang  utomlands eller få ökad militärbudget. Ju större makt en stat har  

och ju tydligare denna makt demonstreras, desto mer sannolikt att andra kommer att alliera sig 

med staten ifråga (Walt 1987:19-20).  

           

Enligt en neoklassisk realistmodell för bedömning av hot kan ansvariga politiska 

beslutsfattare för det första agera externt i avsikt att manipulera den inhemska politiska och 

ekonomiska makten:  

 
A hard-line foreign policy and interstate conflict can divert attention and create internal solidarity due 

to the “rally-around-the-flag” effect, expand the power of the state over society, punish and thereby 

weaken internal opposition, or mobilize internal backing for costly grand strategies the population 

would otherwise not support (Lobell 2009:52).  

 

För det andra kan de politiska beslutsfattarna införliva en utrikespolitik med avsikt att 

manipulera inhemska aktörer och intressegrupper i andra stater (Lobell 2009:52). För det 

tredje kan beslutsfattarna agera lokalt i avsikt att få med sig även motsträviga, regionala 

makter i konflikten tills alla är inblandade (Lobell 2009:53). För det fjärde kan de politiska 

beslutsfattarna agera på global nivå som reaktion på ledare som trotsar stormakter för att 

demonstrera sin styrka, och därmed vinna respekt hos regionala medtävlare. Ett exempel på 

detta var när Saddam Hussein vände allvarliga sanktioner och påtvingade FN-inspektioner till 

en ”seger” genom att inte samarbeta, och genom att hävda att Irak var den enda arabstat som 

kunde  stå upp mot ”Den Store Satan” och därmed öka säkerheten i området (Lobell 2009:54). 

 

2.3 Konstruktivism 

2.3.1 Vad är konstruktivism? 
Medan realisterna menar att makt framför allt grundas på materiella krafter, menar 

konstruktivisterna  att  idéer  och  kulturella sammanhang ligger bakom maktutövning (Wendt  
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1999:97). Tre ontologiska påståenden är kännetecknande för konstruktivisterna. För det första 

påstår de att normativa eller idéburna strukturer  är  lika  viktiga som materiella strukturer när  

det  gäller  att  forma  beteendet  hos  sociala  och  politiska  aktörer,  oberoende  av  om  de är  

individer eller stater. De menar att system med delade idéer, övertygelser och värderingar 

också har strukturella kännetecken, och att detta har ett stort inflytande på social och politisk 

handling. Exempelvis ligger Canada och Cuba på varsin sida av USA, men att det förra landet  

är nära allierat med USA och det senare en svuren fiende till USA kan inte enbart förklaras 

med militär maktbalans (Reus-Smit 2005:196).  

 

För det andra menar konstruktivisterna att det är viktigt att förstå hur icke-materiella 

strukturer påverkar aktörers identiteter eftersom identiteter formar intressen, vilka i sin tur 

påverkar vilka handlingar som utförs. Att förstå hur aktörerna utvecklar sina intressen är 

därför avgörande för att kunna förklara en lång rad internationella, politiska fenomen. 

Konstruktivisterna inriktar sig därför på individers eller staters sociala identiteter (Reus-Smit 

2005:197).  

       

För det tredje menar konstruktivisterna att agenter och strukturer är ömsesidigt sammansatta. 

Normativa och idéburna strukturer kan påverka aktörers identiteter och intressen, men dessa 

strukturer skulle inte existera om det inte fanns utvecklad praxis hos dessa aktörer (Reus-

Smit, 2005:197).  Normativa och idéburna strukturer anses utforma aktörers identiteter och 

intressen genom tre mekanismer: föreställning, kommunikation och tvång. Konstruktivisterna 

menar att icke-materiella strukturer påverkar vad aktörerna anser vara inom möjligheternas 

gräns: hur de tror de bör handla, vilka uppfattade begränsningar som finns för deras 

handlande, och vilka strategier de kan föreställa sig för att uppnå sina mål. Institutionaliserade 

normer och idéer begränsar således vad aktörer anser nödvändigt och möjligt, både praktiskt 

och etiskt. Exempelvis  kan en president  eller premiärminister i en etablerad liberal demokrati  

bara föreställa sig och på allvar överväga vissa strategier för att öka sin makt, och normerna i 

den liberala demokratiska statsförfattningen bestämmer hans eller hennes förväntningar 

(Reus-Smit 2005:198).    
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Normativa och idéburna strukturer utövar också inflytande genom kommunikation. När en 

individ  eller  stat  vill  rättfärdiga  sitt  handlande  brukar de hänvisa till etablerade normer för  

legitimt  uppträdande.  En  president  eller  premiärminister  kan åberopa konventionerna i den  

verkställande regeringen, en stat kan rättfärdiga sitt uppträdande med hänvisning till 

suveränitetsnormerna, och vid intervention i en annan stats angelägenheter kan normerna för 

internationella  mänskliga  rättigheter  åberopas. Normer  kan komma i konflikt med varandra,  

vilket gör moraliska argument om den relativa betydelsen av internationella normativa regler 

till en särskilt framträdande aspekt i världspolitiken (Reus-Smit 2005:198).    

 

Även om normativa och idéburna strukturer inte påverkar en aktörs handlande menar 

konstruktivisterna att de i stor utsträckning kan begränsa aktörens handlande. 

Konstruktivisterna anser att institutionaliserade normer och idéer fungerar som 

rationaliseringar endast för att de redan har moralisk kraft i ett givet, socialt sammanhang. 

Realisterna däremot menar att idéer endast fungera som rationaliseringar, som sätt att dölja 

handlingar  som  i  själva verket motiveras av själva längtan efter makt (Reus-Smit 2005:198).   

 

På 1990-talet utvecklades tre olika former av konstruktivism: systemkonstruktivism, 

enhetsnivåkonstruktivism och holistisk konstruktivism. Systemkonstruktivism fokuserar enbart 

på interaktioner mellan enskilda stater. Enhetsnivåkonstruktivism är motsatsen till 

systemkonstruktivism. Istället för att fokusera på det externa, internationella området 

koncentrerar sig enhetsnivåkonstruktivisterna på förhållandet mellan inhemska sociala och 

legala normer och staters identiteter och intressen. Förtjänsten hos denna inriktning ligger i att 

kunna förklara variationer i identitet, intresse och handling hos stater, vilket inte förklaras av 

systemkonstruktivismen. Å andra sidan har denna form av konstruktivism svårt att förklara 

likheter mellan stater och mönster där statsidentitet och intresse närmar sig varandra (Reus-

Smit 2005:200). Holistisk konstruktivism försöker, till skillnad från systemkonstruktivism och  

enhetsnivåkonstruktivism, att överbrygga det internationella och nationella (Reus-Smit 

2005:201) .  
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Enhetsnivåkonstruktivism kommer att användas i uppsatsen eftersom ansatsen är att det inte 

går att förklara utrikespolitiskt beslutsfattande utan att förstå bakomliggande variationer i 

idéer, identiteter och intressen hos beslutsfattarna. 

 

2.3.2 Idéer 
Idéer definieras i denna uppsats som individers övertygelser som hjälper till att förklara 

politiska  handlingar,  särskilt sådana som hör ihop med utrikespolitik. Att studera betydelsen  

av idéer inom politiken är emellertid inget nytt fenomen, utan detta har debatterats så länge 

som samhällsvetenskaperna funnits (Goldstein och Keohane 1993:3). Konstruktivisterna 

menar att makt och intresse får effekt i kraft av de idéer de grundar sig på. Förklaringar till 

makt och intresse förutsätter idéer (Wendt 1999:135). 

 

Idéer hjälper till att ordna världen. Genom att ordna världen kan idéer skapa agendor som har 

stor påverkan på resultat. Idéer tjänar som vägkartor, och när en idé valts begränsar denna väg 

de val som kan göras eftersom det logiskt exkluderar andra tolkningar av verkligheten, eller 

ger åtminstone en fingervisning om att sådana tolkningar inte är värda att utforskas (Goldstein 

och Keohane 1993:12). 

 

När idéer fungerar som vägkartor utgör de just en hjälp att orientera sig i den politiska 

terrängen. Utrikespolitiken formas oftast under ofullständig information, varför idéer blir en 

hjälp att orientera sig. För att förklara utrikespolitiken måste vi veta vilka idéer som finns 

tillgängliga, vilka föreställningar beslutsfattarna har om vilka mål och medel som är adekvata, 

och vilka preferenser som därmed formas (Demker 2007:54).  

 

Idéer kan också vara en form av sammanhållande kitt (fokalpunkter – focal points). Parter 

som har olika uppfattningar kan till exempel hålla samman i en förhandling genom lojaliteten 

till  en  idé. Idéer kan också institutionaliseras, bäddas in, på ett sådant sätt att de blir styrande  

långt efter att de tappat sin kraft, eller långt utanför det område där de uppstod. Ett exempel på 

en sådan idé är suveräniteten (Demker 2007:55).  
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Statsvetarna Judith Goldsteins och Robert O. Keohanes forskning betonar idéernas betydelse, 

och de använder termerna världsåskådningar (world views), principiella idéer (principled 

beliefs) och kausala idéer (causal beliefs). En idé som förklaring bör således analyseras i 

termer  av  nivåer: från  en mer abstrakt nivå till en direkt operativ nivå – en ”övertygelse som  

omfattas av individer”. En idé utgörs alltså inte av en anonym strukturell begränsning, utan 

kan alltid knytas till individer eller kollektiva aktörer som består av individer (Demker 

2007:5). Denna teori om idéer utgör en viktig utgångspunkt för studien i uppsatsen. 

 

En världsåskådning är en idé på mycket hög abstraktionsnivå. En principiell idé är ofta en 

moraliskt laddad idé som specificerar vad som är rätt eller fel att göra i vissa bestämda 

situationer (Demker 2007:53). Kausala idéer är idéer på den lägsta abstraktionsnivån. Kausala 

idéer  är  föreställningar och uppfattningar som syftar till att tala om med hjälp av vilka medel  

man kan nå ett på förhand uppställt mål (Demker 2007:54). Utrikespolitik kan således 

påverkas av idéer dels utifrån vilken abstraktionsnivå de återfinns på, dels utifrån vilken 

påverkansväg de tar. I en analys av utrikespolitiskt beslutsfattande bör man först göra klart för 

sig på vilken nivå idén befinner sig, och därefter pröva på vilket sätt den kan ha haft betydelse 

(Demker 2007:56).  

 

För utrikespolitiska beslutsfattare är idéer som de inte kan förverkliga och identiteter som de 

inte kan leva ut inte heller särskilt intressanta som förklaringar. Om de däremot egentligen vill 

förverkliga dem är förklaringsvärdet större. En hastigt uppblossande konflikt kan förklaras 

med en utlösande gnista som gav möjlighet att förverkliga en idé eller få en identitet 

bekräftad. Ett formativt moment gjorde identiteten eller idén möjlig att sätta i verket, men 

motivationen fanns där hela tiden (Demker 2007:65).  

 

Varifrån politiska beslutsfattare får sina idéer är mycket svårt, om inte omöjligt, att svara på 

eftersom  idéer  påverkar  människor  under hela deras livstid. En hel industri har byggts upp i  

USA med ungefär 1 600 tankesmedjor (think tanks) som tävlar om makt och inflytande för att  

på olika sätt – genom råd, lobbyism etc. – påverka beslutsfattare på olika nivåer. Ett exempel 

är  Brookings-institutet som  genom  publikationer  och  kommentarer  i  media  hjälpt  till  att  
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upplysa politiska beslutsfattare om de många inhemska och utländska hinder som USA måste 

övervinna för att på ett effektivt sätt bekämpa global terrorism (Abelson 2004:216-217). 

Enskilda  anställda  vid  dessa  tankesmedjor  har  vid olika tillfällen öppet stött eller kritiserat  

regeringspolitiken (Abelson 2004:217). Att miljontals dollar skjuts till i statliga medel till 

dessa tankesmedjor för deras forskning och analys gör också att politiska beslutsfattare och 

byråkrater är mer benägna att ta till sig deras resultat (Abelson 2004:218). 

 

Om inte idéer skulle påverka politiska beslutsfattare skulle grunden för tankesmedjornas 

verksamhet ryckas undan. Det faktum att politiker också betalar stora summor för att få 

underlag till sina idéer, eller till och med få färdiga idéer, stärker det teoretiska antagandet i 

uppsatsen att politikers idéer påverkar deras handlande.  

 

2.4 Operationalisering av begreppen ”externa hot” och ”idéer”  
 
Huvudfrågan i uppsatsen är hur utrikespolitiska beslut kan förklaras. För att kunna besvara 

denna undersöks ett fall av utrikespolitiskt beslutsfattande – USA:s beslut att använda militärt 

våld mot Irak – utifrån två olika teoretiska utgångspunkter: externa hot och idéer. Hur går det 

att i det empiriska materialet hitta kausala samband som visar att beslutsfattandet grundades 

på externa hot respektive idéer? Och hur går det att utifrån detta dra slutsatser och testa det 

teoretiska antagandet att det är politikers idéer – snarare än reella, externa hot – som påverkar 

deras handlande? 

 

2.4.1 Externa hot 
Realismens huvudfokus är internationell politik med inriktning på nationell säkerhet. Genom 

att använda termen ”säkerhet” antyds underförstått att det finns något som kan hota 

säkerheten. Eftersom det gäller internationell politik kommer detta hot utifrån, ”externt hot.” 

För  att  operationalisera  begreppet ”externa hot”  måste  vi  därför  undersöka i det empiriska  

materialet om det fanns några reella, externa hot mot USA:s säkerhet som kan ha påverkat 

presidenterna Clinton och Bush.  
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Det enklaste sättet, som också används i denna uppsats, är att kronologiskt gå igenom olika 

händelser med externa hot mot USA med direkt eller indirekt koppling till Irak, från Clintons 

tillträde  som  president  1993  till  invasionen  av Irak 2003, och analysera huruvida dessa hot  

kan förklara de utrikespolitiska besluten att använda militärt våld. Ett sätt att analysera dessa 

kausala samband är att undersöka om Clinton och Bush tagit upp hoten i sina tal, om de 

dessutom nämnt att de ska reagera på hoten blir bilden ännu tydligare. Ett annat sätt är att 

undersöka  hur  olika  statsvetare  förklarar  de externa hoten och besluten att använda militärt  

våld. I uppsatsen används bägge tillvägagångssätten. 

 

2.4.2 Idéer 
Konstruktivismens teorier om idéer är att de är individers övertygelser som hjälper till att 

förklara  politiska  handlingar, särskilt  sådana som hör ihop med utrikespolitik. På samma sätt  

styr idéerna vilka möjligheter, strategier, begränsningar och hinder de politiska beslutsfattarna 

ser framför sig. Idéer finns på olika nivåer – från en mer abstrakt nivå till en direkt operativ 

nivå.  

 

I den del av den empiriska analysen där presidenternas tal tas upp är indikatorer på ”idéer” 

dels om presidenterna i sina tal faktiskt säger att deras idéer ligger till grund för deras 

utrikespolitiska beslutsfattande, dels om de mer outtalat ger uttryck för att idéerna styr 

beslutsfattandet. Idéerna analyseras dessutom på vilken nivå de befinner sig: 

världsåskådningar är idéer på en mycket hög abstraktionsnivå, principiella idéer hänvisar till 

vad som är rätt eller fel att göra i vissa situationer, och kausala idéer ger uttryck för 

föreställningar och uppfattningar som syftar till att tala om med hjälp av vilka medel man kan 

nå ett på förhand uppställt mål.  

 

I detta sammanhang definieras begreppen på följande sätt: 

 

Abstrakta idéer/Världsåskådningar  

- världen består av stater som är för eller emot USA 

- världen består av stater som är demokratiska eller icke-demokratiska 
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Principiella idéer 

- bästa lösningen på internationella konflikter är unilateralism 

- bästa lösningen på internationella konflikter är multilateralism 

 

Kausala idéer 

- när USA:s intressen hotas måste militärt våld tillgripas 

- när USA:s intressen hotas måste diplomati tillgripas   
 

Utgångspunkten blir att kronologiskt gå igenom USA:s politik med direkt eller indirekt 

koppling till Irak, från Clintons tillträde som president 1993 till invasionen av Irak 2003, och 

försöka hitta  kausala samband mellan presidenternas idéer och de utrikespolitiska besluten att  

använda militärt våld. Ett annat sätt är att undersöka hur olika statsvetare förklarar idéerna 

och besluten att använda militärt våld. I uppsatsen används bägge tillvägagångssätten. 
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3 EMPIRISK ANALYS: USA:s INVASION AV IRAK 
För att kunna göra en empirisk analys av om det var externa hot eller idéer som låg bakom 

presidenterna Bill Clintons och George W. Bushs beslutsfattande i Irakfrågan är det 

nödvändigt att dels kort beskriva den politiska bakgrunden och händelseförloppet under de 

bägge presidenterna, dels särskilt ta upp presidenternas årliga tal till nationen – ”State of the 

Union.” 

 

3.1 Politisk bakgrund och händelseförlopp 
Efter slutet på kriget Iran-Irak 1988 hade USA inte längre anledning att stödja Irak, eftersom 

den främsta orsaken till stödet hade varit att utgöra en balans mot det revolutionära Iran. USA 

fortsatte emellertid föra en politik mot Irak med ”konstruktivt engagemang” med 

motiveringen att Irak var den mäktigaste staten i en del av världen med strategisk betydelse 

för USA, varför ”känslan vid den tiden” var att USA behövde ”utveckla ett användbart 

förhållande till Saddam Hussein.” I april 1990 meddelade Saddam att irakiska vetenskapsmän 

utvecklat avancerade kemiska vapen som skulle kunna ”äta upp halva Israel om landet 

försöker göra något mot Irak” (Yetiv 2004:24-25). I USA började man nu förstå att Irak inte 

bara var den mäktigaste staten i Persiska Gulfen, utan också det största hotet efter kriget Iran-

Irak (Yetiv 2004:25). I augusti 1990 invaderade Irak Kuwait (Yetiv 2004:23). I februari 1991 

hade USA och dess koalitionsparter lyckats driva ut Iraks militärer ur Kuwait, men avstod 

från att fortsätta till Badgad och störta Saddam Hussein (Davis 2006:193).  

 

President Bill Clinton 

Under sin presidentkampanj kritiserade Bill Clinton president Bush den äldre för dennes Irak-

politik. Vid ett tillfälle sade han till och med att Bush hade fört en politik som tillmötesgick 

Iraks ledare Saddam Hussein. När Clinton tillträdde som president i januari 1993 var 

relationerna mellan Irak och USA behärskade men kyliga. Till skillnad från sin företrädare 

hade Clinton ingen utrikespolitisk eller militär erfarenhet, och han skulle nu staka ut en ny 

inriktning av utrikespolitiken – utan att ha några klara riktlinjer (von Hermann 2006:18).    

 

Den  första  administrationen efter det kalla kriget var Clintons administration. Den kunde inte  
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som under tidigare presidenter använda sig av en utrikespolitik som grundades på att 

balansera USA:s intressen mot Sovjetunionens intressen, utan försökte istället utveckla en 

modell som skulle passa ett system som inte längre var beroende av handlingarna hos två 

supermakter. Detta visade sig emellertid inte vara så lätt, vilket återspeglade osäkerheten 

inom det internationella systemet efter det kalla kriget (Pauly och Lansford 2005:19). Denna 

osäkerhet komplicerade utformningen av utrikespolitiken i sådan utsträckning att Clintons 

administration under bägge mandatperioderna misslyckades med att utveckla klara riktlinjer  

för USA:s engagemang utomlands. Istället för att konsekvent prioritera amerikanska intressen 

inom en speciell region eller i en speciell fråga, lanserade och fullföljde administrationen en  

mängd olika initiativ från militär intervention på Balkan till medling i Israel-Palestina-

konflikten:  

 
Clinton inherited a world of unprecedented American advantage and opportunity and did little with 

it…..A foreign legacy can result either from achieving something great on the ground (defeating major 

rivals or building major institutions, for example) or from changing the way people at home or abroad 

think about international relations. Clinton did neither (Pauly och Lansford 2005:19).  

  

Det fanns två orsaker till att Clintons administration saknade strategisk vision, vilket 

egentligen inte uteslutande berodde på presidenten själv. För det första gjorde hans långa 

innehav av presidentämbetet att det inte gick att ha ett utrikespolitiskt team vars medlemmar 

delade samma åsikter under Clintons hela ämbetsperiod. Under åtta år hade han två nationella 

säkerhetsrådgivare (Anthony Lake och Samuel Berger), tre försvarsministrar (Les Aspin, 

William Perry och William Cohen), och två utrikesministrar (Warren Christopher och 

Madeleine Albright), och de flesta av dessa hade åtminstone i viss mån olika idéer om hur 

USA:s intressen skulle definieras och verkställas (Pauly och Lansford 2005:19-20). Albright 

och Berger förespråkade till exempel användning av våld i större, om än i begränsad, 

utsträckning än Lake och Christopher (Pauly och Lansford 2005:20).  

      

För det andra blev Clinton president precis efter det kalla kriget, och under denna period fanns 

det  inget gensvar hos den amerikanska allmänheten för stora strategiska visioner eller utgifter  

För  skattebetalarnas  pengar,  mot  bakgrund  av  att de tidigare hoten från Sovjetunionen och  
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Saddam Hussein uppfattades som eliminerade. Clintons personliga intresse av inrikespolitik 

snarare än utrikespolitik komplicerade bilden ytterligare. När Clinton i synnerhet under sin 

andra presidentperiod beslutade sig för att inrikta sig på utrikes- och säkerhetspolitik försökte 

han och hans rådgivare att göra allt, istället för att koncentrera sig på en eller två frågor. Det 

fanns inget i administrationens politik som antydde att det fanns något hot mot Amerikas 

säkerhet som skulle motivera ett starkt försvar (Pauly och Lansford 2005:20).  

  

Under Clintons bägge presidentperioder eftersträvade hans administration att mildra Saddams 

potential att utveckla nukleära, kemiska och biologiska massförstörelsevapen, och kanske till 

slut överföra dessa till terroristorganisationer. USA använde sig också av begränsat militärt 

våld mot Irak vid flera tillfällen under åren 1993-1998:  

  
Bill Clinton was certainly not looking to make Iraq the centerpiece of his foreign policy. And when 

the President found himself in domestic political turmoil as a result of the Monica Lewinsky affair, 

avoiding foreign policy crises became an even greater priority (Pauly och Lansford 2005:26).   

 

President Clinton erkände att terrorism utgjorde en ökande fara. Hans administration var 

emellertid försiktig och litade på begränsade missilanfall på bin Ladens träningsläger i 

Afghanistan som svar på Al Qaidas attacker mot bland annat USA:s ambassader i Nairobi, 

Kenya, och Dar-es-Salaam, Tanzania, 1998 (Pauly och Lansford 2005:16). Clinton var ovillig 

att ta några stora politiska risker genom att konfrontera Irak under de fyra sista åren i Vita 

Huset (Pauly och Lansford 2005:28). Under Clintons två sista år på presidentposten blev 

inställningen mot Irak ännu mer tillmötesgående och motviljan mot att möta mäktiga FN-

stater som Ryssland och Frankrike, som blev alltmer otåliga över sanktioner och flyganfall, 

ökade (von Hermann 2006:18).  

         

Presidenten tillgrep en militär operation i liten skala som reaktion på Saddams upprepade 

vägran att släppa in FN:s vapeninspektörer 1997 och 1998 (Pauly och Lansford 2005:28). Den 

15 december 1998 drogs  FN:s  vapeninspektörer  tillbaka för sista gången, varpå amerikanskt  

och  brittiskt flyg bombade misstänkta anläggningar för massförstörelsevapen i Irak. President  
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Clinton förklarade i Kongressen:  

         
.….on December 16, United States and British forces launched military strikes on Iraq  (Operation 

Desert Fox) to degrade Iraq´s capacity to develop and deliver weapons of mass destruction (WMD) 

and to degrade its ability to threaten its neighbors (von Hermann 2006:18).  

 

Under fyra dagar avfyrade USA luft- och kryssningsmissiler mot mål i Irak, varav 11 av 97 

riktades mot misstänkta platser för massförstörelsevapen. När operationen slutförts kastade 

Irak ut inspektörerna för gott, och Saddam blev fri från allt utom diplomatiskt tryck att följa 

FN:s resolutioner under återstoden av Clintons ämbetsperiod:  

 
The Clinton policy toward Iraq may have comforted the sensibilities of its architects – but not nearly 

so much as it comforted Saddam Hussein, who, by the time Clinton left office, was out of the box 

whose confines had been mostly imaginary to begin with (Kaplan och Kristol, citerade i Pauly och 

Lansford 2005:28).    

 

President George W. Bush 

Den andra Bush-administrationen hade, liksom Clinton-administrationen strax före, ett svårt 

dilemma i Irak. Existerande politik hade slutat fungera sedan FN-inspektörerna utvisats, och 

USA verkade oförmöget att hantera Iraks produktion av massförstörelsevapen. I likhet med 

Clinton hade Bush vid sitt tillträde till presidentposten framför allt erfarenhet av inrikespolitik 

och obefintlig erfarenhet av utrikespolitik, varför många observatörer menade att hans 

utrikespolitik var ineffektiv. Liksom Clinton-administrationen började den andra Bush-

administrationen med en politik med begränsade luftanfall i försök att tygla Irak (von 

Hermann 2006:19).  

 

Terroristattackerna mot USA den 11 september 2001 (9/11) gjorde att president George W. 

Bush, hans administration och medlemmarna i hans nationella säkerhetsgrupp ställde sig två 

frågor:  1)  Vem   var  ansvarig   för   attackerna?   2)  Hur  skulle  USA  svara   (diplomatiskt,  

ekonomiskt, juridiskt, militärt och politiskt) och när? Samma dag som attackerna ägde rum 

svarade Bush i allmänna ordalag på bägge frågorna. Vid middagstid sade presidenten att USA  

”ska  jaga  och  straffa dem som är ansvariga för dessa fega handlingar”. Senare, i ett kvällstal  
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till nationen, upprepade han detta och lade till ytterligare en punkt som skulle förebåda 

innebörden i det världsomspännande, amerikaledda, kriget mot terrorism: ”.….vi kommer inte 

att göra någon skillnad mellan de terrorister som utförde dessa handlingar och de som skyddar  

dem” (Pauly och Lansford 2005:15). Några dagar senare kom bevis fram på att Al Qaida, en 

transnationell terroristorganisation under ledning av Osama bin Laden med bas i Afghanistan 

med stöd av den ultraortodoxa islamiska Talibanregimen, var skyldiga till dåden (Pauly och 

Lansford 2005:15-16). USA svarade med att bygga upp en internationell ”koalition med 

villiga” för att konfrontera Al Qaida och dess talibanvärdar (Pauly och Lansford 2005:16).  

 

Strax efter, och de påföljande veckorna och månaderna, Al Qaidas attacker på World Trade 

Center och Pentagon inriktade sig Bush-administrationen på två framträdande mål som blev 

alltmer sammanlänkade: å ena sidan att konfrontera bin Laden och hans talibanvärdar i 

Afghanistan, å andra sidan att uppmärksamma Saddam på att han också bevakades av 

Washington (Pauly och Lansford 2005:33).    

 

Som svar på talibanledaren Mullah Muhammed Omars vägran att överlämna bin Laden till 

Bushs administration för att stå till svars för attackerna, lanserade USA ”Operation Enduring 

Freedom” i oktober 2001. Med begränsad logistisk och militär assistans från NATO-allierade 

som Frankrike, Tyskland och Storbritannien, tillsammans med litet mer substantiellt stöd från 

oppositionen Afghan Northern Alliance, avlägsnade amerikanska krafter talibanerna från 

makten och minskade märkbart bin Ladens kapacitet att organisera och dirigera framtida 

terroristhandlingar av samma storlek som terroristattackerna den 11 september. Detta gjordes 

under loppet av mindre än två månader, varefter följde uppbyggandet av nationen Afghanistan 

till en fungerande demokrati (Pauly och Lansford 2005:16).  

        

Bush fullföljde således det han sagt några timmar efter terroristattackerna, och upprepade 

detta i ett tal till Kongressen bara litet mer än två veckor innan operationerna mot taliban- och  

Al Qaida-styrkorna lanserades:  

 
.….we will pursue nations that provide aid or safe heaven to terrorism. Every nation, in every region, 

now  has  a decision  to  make. Either  you  are  with  us, or  you  are  with the terrorists. From this day  
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forward, any nation that continues to harbour or support terrorism will be regarded by the United 

States as a hostile regime. 

 

Bushs uttalande återspeglade en förändrad uppfattning bland medlemmarna i 

administrationens inre cirkel (och också bland amerikanska befolkningen) om graden av fara 

mot USA:s intressen hemma och utomlands, från terrorism i allmänhet och Al Qaida i 

synnerhet, och motsvarande beredvillighet att vara mer aktiv genom att reducera och till slut 

avlägsna dessa hot (Pauly och Lansford 2005:16).  

 

När han höll sitt tal till nationen i januari 2002 hade Bush bara någon månad tidigare 

framgångsrikt slutfört Operation Enduring Freedom, och kunde stärkt av detta med kraft 

hävda att USA inte längre tolererade att stater stödde terrorism. Han pekade särskilt ut tre 

stater (Irak, Iran och Nordkorea) som medlemmar av ”en axel med ondska som beväpnar sig 

för att hota världsfreden.” Han såg dessutom ett samband mellan hoten från stater som 

bestämt sig för att utveckla massförstörelsevapen och vidmakthålla förhållanden med 

terrorister inklusive, med inte begränsat till, bin Laden och hans globala nätverk. Bush drog 

slutsatsen att Irak, Iran och Nordkorea: 

 
.….pose a grave and growing danger. They could provide these arms to terrorists, giving them the 

means to match their hatred. They could attack our allies or attempt to blackmail the United States. In 

any of these cases, the price of indifference would be catastrophic.  

 

Detta uttalande kom att utgöra den retoriska grunden för planeringen och utförandet av det 

andra Irakkriget (Pauly och Lansford 2005:17).  

 

Inom  Bush-administrationen  blev  man   alltmer  övertygad  om  att  Saddam  Hussein  måste  

fråntas sin makt, men var oeniga om hur – genom militära aktioner, med stöd av FN, genom 

att bygga upp en demokrati i Irak etc. Vad de inte visste var att Bush redan bestämt sig för att 

driva  bort  Hussein,  vilket  blev  klart  för dem i början av juli 2002 (von Hermann 2006:22).    

 

När administrationen blivit klara över att det var en högprioriterad fråga att störta Saddam  

Hussein blev  debatten om  hur det skulle göras alltmer intensiv. Försvarsminister Powell ville  
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att Bush skulle använda sig av tvingande diplomati så att krig kunde undvikas genom att USA 

klargjorde för Irak att de måste låta FN:s vapeninspektörer komma in i landet och förstöra 

eventuella kvarvarande massförstörelsevapen. Genom att vända sig till FN  menade Powell att  

USA skulle få bredare internationellt stöd för att återuppta tuffare inspektioner och, om 

nödvändigt, inleda krig. Han var bekymrad över att en rent militär operation skulle förvandla 

arabvärlden till en ”kittel.” Nationalister som vicepresident Cheney menade tvärtom att 

vapeninspektioner skulle vara misslyckade, dessutom skulle Saddam förväntas försöka 

dominera hela Mellersta Östern och försöka ta kontroll över världens energitillgångar, och 

utsätta USA och andra nationer för kärnvapenutpressning. I september beslutade sig Bush för 

att använda sig av Powells allmänna strategi samtidigt som han arbetade mot Cheneys mål. 

Bush vände sig till FN och resolution 1441 om nya, tuffare vapeninspektioner i Irak röstades 

igenom i Säkerhetsrådet i november 2002 (von Hermann 2006:23).   

 

I sitt tal till nationen den 28 januari 2003 presenterade presidenten fyra olika anledningar till 

att inleda krig mot Irak: Saddams grymhet mot sitt eget folk, hans hån mot avtal och 

resolutioner från FN:s Säkerhetsråd, det militära hot han utgör för sina grannar, och hans band 

till terrorister i allmänhet och Al Qaida i synnerhet. Bush definierade USA:s uppdrag mycket 

vidare än vid tidigare tillfällen. Han sade att uppdraget inte bara var att skydda landet från 

terroristattacker och befria världen från världsomspännande terroristgrupper, utan också 

”confronting and defeating the man-made evil of international terrorism” (von Hermann 

2006:24).   

 

Bush-administrationen hade nu lagt grunden till en ny, aggressiv strategi mot nationell 

säkerhet,  med  stöd  av  vilken  USA  kunde  vidta  intervenerande  handlingar   mot   fientligt  

inställda stater och terrorgrupper (von Hermann 2006:24). I strategin stod bland annat att 

USA ”will not hesitate to act alone, if necessary, to exercise our right of self-defense by 

acting preemptively” (von Hermann 2006:24-25). Ett gemensamt amerikanskt-brittiskt förslag 

om militär intervention i Irak röstades ned i FN:s Säkerhetsråd, varpå invasionen av Irak 

inleddes den 19 mars 2003 – ”Operation Iraqi Freedom”. Bagdad föll den 29 april, och den 1 

maj deklarerade USA att de stora fientligheterna hade upphört (von Hermann 2006:25).  
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3.2 Presidenternas tal till nationen 
“The State of the Union” är ett årligt tal till Kongressen som hålls av presidenten i början av 

året. I talet tar presidenten inte bara upp läget i landet, utan också aktuell lagstiftning och 

nationella prioriteringar. Talet kan närmast jämföras med regeringsförklaringen som varje år 

presenteras av statsministern i Sveriges riksdag. Att talen redovisas i ett separat avsnitt beror 

på att de som primärkällor tillmäts mycket stor betydelse i undersökningen i uppsatsen.  

 

Här följer referat, citat och analys av presidenterna Bill Clintons och George W. Bushs tal till 

nationen. Analysen struktureras utifrån teorierna – realismens teorier om externa hot och 

konstruktivismens teorier om idéers påverkan på politiken. 

 

I president Bill Clintons installationstal den 20 januari 1993 säger presidenten att när viktiga 

intressen som rör USA eller det internationella samfundet utmanas kommer USA med dess 

“modiga amerikaner”, som nu finns bland annat i Persiska viken och Somalia, att gå till 

handling. Trots detta är inte hotbilden det centrala i Clintons tal: 

 
But our greatest strength is the power of our ideas, which are still new in many lands. Across the 

world we see them embraced, and we rejoice. Our hopes, our hearts, our hands are with those on every 

continent who are building democracy and freedom. Their cause is America´s cause (State of the 

Union 1993:2). 

 

Presidenten  definierar  inte  vilka  de externa  hoten  är, men det är klart att de kan komma att  

besvaras med  militärt  våld  enligt  realismens  teorier om  vad som  påverkar  utrikespolitiskt  

beslutsfattande.  Av  citatet   framgår   emellertid   klart   att   Clinton   tillskriver   idéer störst  

utrikespolitisk betydelse: ”…..our greatest strength is the power of our ideas…..”Idéerna på 

den abstrakta nivån är presidentens världsåskådning om demokratiska stater (till skillnad från 

icke-demokratiska stater) vars ”angelägenheter är USA:s angelägenheter.”  

 

Det är emellertid intressant att Clinton inte bara omnämner att USA ska reagera på hoten om 

landets  intressen  utmanas,  utan också  om  det internationella samfundets intressen utmanas.  
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Detta kan tolkas som en principiell idé om multilateralism inom konstruktivismen om att 

presidenten  egentligen  ser lösningen  på externa  hot som ett samarbete mellan USA och FN,  

och att våld därför kommer att tillgripas i sista hand. Presidentens idéer skulle i så fall också 

vara kausala idéer om användningen av diplomati. 

 

I president Bill Clintons tal till nationen den 25 januari 1994 säger Clinton att 

försvarskostnaderna ska minskas, och att han ska be Kongressen att istället investera i ny 

teknologi. Detta kommer att leda både till att USA förblir en stark militärmakt, och att fler 

arbetstillfällen skapas för unga amerikaner. Samtidigt säger Clinton att USA måste förnya sitt 

ledarskap utomlands och nämner olika oroshärdar i olika delar av världen, bland annat 

terrorism. Mot denna bakgrund anser han att USA som världens enda supermakt måste 

bibehålla sitt försvar: 

 
But nothing, nothing is more important to our security than our Nation´s Armed Forces…..Our forces 

are the finest military our Nation has ever had. And I have pledged that as long as I am President, they 

will remain the best equipped, the best trained, and the best prepared fighting force on the face of the 

Earth (State of the Union 1994:132). 

 

Budskapet från Clinton är motsägelsefullt: försvarsutgifterna ska minskas, samtidigt som 

investeringar ska göras i ny teknologi som stärker USA som militärmakt. Olika externa hot 

nämns, bland annat terrorism. Däremot tas inget reellt, externt hot upp som ska besvaras med 

militärt våld enligt realismens teorier om externa hot. Presidenten betonar istället USA:s roll 

både  som  ledare  utomlands,  och  som världens enda supermakt i behov av ett starkt försvar.  

Eftersom talet är allmänt hållet och inget specifikt externt hot tas upp kan talet närmast ses 

som uttryck för konstruktivismens teorier om idéer på en abstrakt nivå – presidentens 

världsåskådningar  om  USA:s  roll  som  supermakt att leda och försvara demokratiska stater.  

Hans principiella idéer om hur internationella konflikter ska lösas får antas vara unilateralism 

(ingen samarbetspartner nämns), och hans kausala idéer en blandning av militärt våld och 

diplomati om USA:s intressen hotas.  
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I president Bill Clintons tal till nationen den 24 januari 1995 framhåller presidenten att 

USA:s säkerhet beror på att landet fortsätter att vara ledande i världen för fred, frihet och 

demokrati. Han nämner också att han ska lägga fram ett lagförslag för Kongressen som ska 

göra det möjligt att bekämpa terrorister både inom landet och utomlands: 

 
As the cowards who bombed the World Trade Center found out, this country will hunt down terrorists 

and bring them to justice.….the terrorists represent the past, not the future…..last night I signed an 

Executive order that will block the assets in the United States of terrorist organizations that threaten to 

disrupt the peace process. It prohibits financial transactions with these groups. And tonight I call on all 

our allies and peace-loving nations throughout the world to join us with renewed fervor in a global 

effort to combat terrorism. We cannot permit the future to be marred by terror and fear and paralysis 

(State of the Union 1995:83).  

 

När detta tal hålls har ett externt hot redan verkställts: terrorister har utfört ett attentat mot 

World Trade Center i New York. Om det utrikespolitiska beslutsfattandet skulle göras enligt 

realismens teorier om externa hot skulle presidenten tillgripa militärt våld mot den eller de 

stater som ligger bakom attentatet. Clinton agerar emellertid på ett helt annat sätt: han lägger 

fram ett lagförslag för Kongressen som ska göra det möjligt att bekämpa terrorister inom 

landet och utomlands. Detta ska inte göras med militära medel, utan genom att ”hunt down 

terrorists and bring them to justice”, och också genom att frysa deras tillgångar i USA. 

Clinton tar också kontakt med USA:s allierade stater för att bekämpa terrorism runtom i 

världen.  

 

Här är det tydligt att Clintons utrikespolitiska beslutsfattande kan hänföras till 

konstruktivismens   teorier    om    idéers    påverkan   på    politiken.    De   abstrakta  idéerna, 

världsåskådningarna,  gör  en  tydlig  skillnad  mellan   demokratiska   stater  som  USA   och 

terrorism som representerar ”det förgångna.” De principiella idéerna om hur denna 

internationella konflikt ska lösas är genom multilateralism: USA kommer att samarbeta med 

de allierade, demokratiska och fredsälskande nationerna för att bekämpa terrorism. De kausala 

idéerna är att använda sig av diplomati/lagstiftning – och inte militärt våld – för att bekämpa 

terrorism. 
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I president Bill Clintons tal till nationen den 23 januari 1996 säger presidenten att USA ska 

bibehålla sitt ledarskap i världen för att uppnå frihet och fred: ”…..people still look to us and 

trust us to help them seek the blessings of peace and freedom.” Samtidigt framhåller han att 

dagens hot – till exempel terrorism – inte respekterar nationella gränser, och att det är 

nödvändigt att ta itu med dessa hot nu för att de inte ska få återverkningar i framtiden.  

 

Att idéer och diplomati är viktigt för presidentens politik är tydligt: 

 
…..where our interests and our values are at stake, and where we can make a difference, America 

must lead. We must not be isolationist. We must not be the world´s policeman. But we can and should 

be the world´s very best peacemaker. By keeping our military strong, by using diplomacy where we 

can and force where we must, by working with others to share the risk and the cost of our efforts 

(State of the Union 1996:84)…..We can help more people move from hatred to hope all across the 

world in our own interest if Congress gives us the means to remain the world´s leader for peace (State 

of the Union 1996:85). 

 

I detta tal framhävs framför allt USA:s roll för världsfreden. Här ingår även att USA:s 

militärmakt ska vara stark, samtidigt som våld endast ska användas när det är nödvändigt. Det 

finns inget i talet som kan tolkas som realism med inriktning på externa hot mer än möjligen 

att  våld  ska användas ”när det behövs.” Någon förklaring till när ett sådant läge skulle kunna  

uppstå  ges  inte,  tvärtom  säger  Clinton att USA inte ska vara ”världens polis.” En realistisk  

förklaring till det utrikespolitiska beslutsfattandet verkar därför utesluten. 

 

Det går desto lättare att analysera talet utifrån konstruktivismens teorier om idéers påverkan 

på politiken. Presidenten talar om intressen och värden, vilket inom konstruktivismen är 

bakomliggande faktorer som förklarar utrikespolitiskt beslutsfattande. De abstrakta idéerna är 

att USA måste vara ledare för freden i världen, vilket också kan tolkas som att vara ledare för 

demokratin i världen. De principiella idéerna är multilateralism, att samarbeta med andra och 

dela risker och kostnader för att lösa internationella konflikter. De kausala idéerna är att 

använda sig av diplomati och tilldelas resurser av Kongressen för  att vara  världsledande för 

freden när amerikanska intressen hotas.  
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I president Bill Clintons tal till nationen den 4 februari 1997 tar Clinton upp att han inte kan 

se att det finns några omedelbara hot mot USA mer än inaktivitet, varför han lanserar en 

handlingsplan för att USA ska vara världens starkaste kraft för fred och frihet: 

 
To prepare America for the 21st century, we must master the forces of change in the world and keep 

American leadership strong and sure for an uncharted time. Fifty years ago, a farsighted America led 

in creating the institutions that secured victory in the cold war and built a growing world economy. As 

a result, today more people than ever embrace our ideals and share our interests (State of the Union 

1997:114). 

 

Idéernas betydelse i utrikespolitiken tas upp i slutet av talet:  

 
In the end, more than anything else, our world leadership grows out of the power of our example here 

at home, out of our ability to remain strong as one America (State of the Union 1997:116)….. 

America is far more than a place. It is an idea, the most powerful idea in the history of nations (State 

of the Union 1997:117). 

 

I  detta  tal  är  det  tydligt  att  Clinton inte ser att det finns några omedelbara, externa hot mot  

USA.  Hans utrikespolitiska beslutsfattande kan således inte grundas på realismens teorier om  

externa hot. Desto starkare är kopplingen till konstruktivismens teorier om idéers påverkan på 

utrikespolitiskt   beslutsfattande.   Presidenten   talar   om   att   det  amerikanska ledarskapet i 

världen, som är sprunget ur ett starkt USA, måste vara starkt för lång tid framöver, och att fler 

människor än någonsin tidigare omfattas av amerikanska ideal och intressen. Allra tydligast 

blir kopplingen till idéernas betydelse i slutet av talet där Clinton säger att ”USA är mer än en 

plats. Det är en idé, den mest kraftfulla idén i nationernas historia.” Idéernas betydelse kan 

knappast uttryckas på ett klarare sätt!  

 

I talet uttrycker presidenten sina världsåskådningar om demokratiska ideal, vilket måste anses 

vara synonymt med demokratiska stater. Trots att varken konflikter eller hot tas upp i talet 

skulle en tolkning ändå kunna göras att de principiella idéerna är USA:s ledarskap i världen 

tillsammans med andra  (multilateralism), och de kausala idéerna handlingsplanen för att USA 

ska vara världens starkaste kraft för fred och frihet (diplomati). 
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I president Bill Clintons tal till nationen den 27 januari 1998 tar Clinton upp att USA måste 

ta sitt ansvar som världsledande nation och bygga upp fred och säkerhet. Han varnar 

emellertid för att detta inte är någon garanti för vad som händer i framtiden, utan att nya hot 

från terrorister måste bekämpas. Terroristerna drar nytta av teknologi och fri cirkulation av 

information, idéer och människor. USA hjälper därför till med att upprätta internationella 

regler inför sekelskiftet för att skydda dem som ansluter sig till demokratiska stater, och 

isolera dem som inte gör det. 

 

Presidenten är också bekymrad över de nya farorna med olika vapen, och över Saddam 

Husseins agerande mot sitt eget folk och FN:s vapeninspektörer: 

 
Together, we must confront the new hazards of chemical and biological weapons and the outlaw 

states, terrorists, and organized criminals seeking to acquire them. Saddam Hussein has spent the 

better part of his decade and much of his nation´s wealth not on providing for the Iraqi people but on 

developing nuclear, chemical, and biological   weapons   and  the missiles to deliver them. The United  

Nations  weapons  inspectors have  done a  truly remarkable job finding and destroying more of Iraq´s  

arsenal  than  was  destroyed during the entire Gulf war. Now Saddam Hussein wants to stop them 

from completing their mission. I know I speak for everyone in this chamber, Republicans and 

Democrats, when I say to Saddam Hussein “You cannot defy the will of the world,” and when I say to 

him, “You have used weapons of mass destruction before. We are determined to deny you the 

capacity to use them again” (State of the Union 1998:118).  

 

I detta tal tar Clinton upp reella, externa hot: att kemiska och biologiska vapen hamnar i orätta 

händer hos terrorister eller andra kriminella. Sådana vapen finns sedan länge hos Saddam 

Hussein som även har utvecklat kärnvapen, och som nu också står i begrepp att utvisa FN:s 

vapeninspektörer från Irak. Med vilka utrikespolitiska beslut tänker Clinton bemöta dessa 

hot? Enligt realismens teorier om externa hot skulle presidenten använda sig av våld – eller i 

alla fall hota med att använda sig av våld – om inte framför allt Saddam dels slutar med sin 

vapentillverkning, dels låter FN:s vapeninspektörer fullfölja sitt uppdrag i Irak.  

 

Det kan emellertid diskuteras om Clintons reaktion på de externa hoten kan hänföras till 

realismens  teorier om externa hot. Han säger att nya hot från terrorister måste bekämpas, men  
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att det ska ske genom att USA hjälper till att ”upprätta internationella regler inför sekelskiftet 

för att skydda dem som ansluter sig till demokratiska stater, och isolera dem som inte gör 

det.” I sitt tal vänder sig Clinton också direkt till Saddam Hussein: “You cannot defy the will 

of the world”….. “You have used weapons of mass destruction before. We are determined to 

deny you the capacity to use them again.” Det sägs således inget i talet om att presidenten är 

villig att tillgripa våld mot terrorister eller mot Saddam Hussein, trots bevis från FN:s 

vapeninspektörer om att Saddam utvecklat massförstörelsevapen. Clinton säger bara att han 

kommer att frånta Saddam möjligheten att använda sig av dessa vapen igen, hur det ska gå till 

och om våld kommer att användas specificeras inte. 

 

Är  det  mer  fruktbart  att analysera talet utifrån konstruktivismens teorier om idéers påverkan  

på utrikespolitiskt beslutsfattande? Clintons världsåskådningar framgår klart av exemplet 

ovan: han gör en tydlig skillnad mellan demokratiska och icke-demokratiska stater. De som 

ansluter  sig  till  de  förra  ska  skyddas,   medan  de   som   ansluter   sig   till   de  senare  ska   

isoleras. De principiella idéerna om hur de externa hoten ska bemötas framgår också tydligt 

av talet: genom multilateralism – ”tillsammans måste vi möta de nya farorna med kemiska 

och biologiska vapen” – ska terroristerna och framför allt Saddam Hussein avväpnas. De 

kausala idéerna kan också klart urskiljas i talet där Clinton förespråkar fredliga, diplomatiska 

sätt att avväpna terrorister och Saddam, medan han däremot inte nämner något om 

användningen av militärt våld. 

 

I president Bill Clintons tal till nationen den 19 januari 1999 betonar presidenten återigen att 

USA ska vara ledande för att fred, säkerhet och frihet upprätthålls i världen. Samtidigt varnar 

han för hot från terrorister och laglösa nationer, och säger att USA kommer att försvara sig 

när säkerheten hotas: 

 
We still defend our security wherever we are threatened, as we did this summer when we struck at 

Usama bin Ladin´s network of terror. The bombing of our Embassies in Kenya and Tanzania reminds 

us again of the risks faced every day by those who represent America to the world…..America will 

continue to contain Saddam, and we will work for the day when Iraq has a Government worthy of its 

people.....last month in our action over Iraq, our troops were superb (State of the Union 1999:68).  
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I talet betonar Clinton också att det krävs nytt samarbete i det nya seklet för att fred och 

säkerhet ska uppnås. FN och USA:s allierade nämns som särskilt viktiga för att USA inte 

ensamma ska ”bära dessa bördor.” 

 

När presidenten håller detta tal har han redan fattat och verkställt utrikespolitiska beslut om 

att använda sig av militärt våld både mot Usama bin Ladin´s terrornätverk och mot Irak. 

Våldsanvändningen är en reaktion på bombningarna av USA:s ambassader i Kenya och 

Tanzania och Saddams utvisning av FN:s vapeninspektörer. Detta är första gången under 

Clintons  långa  innehav  av  presidentämbetet  som  de  utrikespolitiska  besluten som rör Irak  

och terrorism verkar kunna hänföras till realismens teorier om externa hot. Men kan de 

verkligen det? Clintons  användning  av  militärt våld verkar inte  vara  en  reaktion  på de 

externa  hoten  utan  en  reaktion  på  utförda  aggressiva  handlingar  från  Usama bin Ladins  

terrorister och Saddam Hussein. I det första fallet är det oklart om några externa hot 

överhuvud taget riktades specifikt mot amerikanska ambassaderna i Kenya och Tanzania, 

även om det fanns en allmän hotbild från islamiska terrorister mot USA. I det andra fallet 

hade Saddam tidigare hotat med att utvisa FN:s vapeninspektörer från Irak, och i talet till 

nationen 1998 (se ovan) nämner Clinton att han är medveten om dessa planer, men säger 

däremot inget om att USA ska använda sig av militärt våld för att förhindra utvisningarna. 

 

Om beslutsfattandet analyseras utifrån konstruktivismens teorier om idéers påverkan på 

politiken blir resultatet inte heller okomplicerat. Presidentens världsåskådningar i detta fall 

kan inte bara hänföras till att demokratiska stater ställs mot icke-demokratiska stater, utan 

också till ”för–emot USA.” De principiella idéerna om att lösa internationella konflikter 

genom multilateralism – som Clinton brukar förespråka – eller unilateralism går inte heller att 

särskilja i detta fall, eftersom presidenten i alla fall vid bombningarna av amerikanska 

ambassaderna förlitade sig på unilateralism. De kausala idéerna om att använda sig av 

diplomati när USA:s intressen hotas kan inte heller tillämpas på Clintons utrikespolitiska 

beslutsfattande i detta fall, eftersom han använde sig av militärt våld. 

 

Vilken slutsats kan dras av detta resonemang? Är det överhuvud taget fruktbart att analysera 

utrikespolitiskt  beslutsfattande utifrån externa hot och idéer när det inte verkar stämma i detta  
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fall? En slutsats som kan dras är att det är fruktbart att analysera utrikespolitiskt 

beslutsfattande utifrån dessa bägge utgångspunkter men att verkligheten är komplicerad, 

varför det  kan  finnas fall där både externa hot och idéer påverkar beslutsfattandet. Även om 

Clinton var ytterst motvillig att använda sig av militärt våld hade varken han, eller någon 

annan amerikansk president, kunnat avstå från att tillgripa militärt våld som reaktion på 

framför allt ambassadbombningarna. En president som inte reagerat kraftfullt mot detta hade 

knappast kunnat sitta kvar som president.  

 

President Bill Clintons tal till nationen den 27 januari 2000  är  hans  sista tal som president. I  

talet framhåller han att nationen är mycket mer framgångsrik inom olika områden än någonsin  

tidigare, och att de externa hoten är få även om några finns: 
 

…..keep this inexorable march of technology from giving terrorists and potentially hostile nations the 

means to undermine our defences..…we must meet this threat by making effective agreements…..in 

the next 10 to 20 years, the major security threat this country will face will come from the enemies of 

the nation-state…..and the terrorists (State of the Union 2000:136).  

 

Clinton är således medveten om att reella, externa hot finns, men han säger inte något om att 

USA ska reagera på hoten med militärt våld. Istället nämner han att hoten ska bemötas  

genom att ”making effective agreements.” En realistisk tolkning av talet verkar därför 

utesluten.  

 

Presidenten uttrycker sina världsåskådningar på litet annat sätt än tidigare när han nämner att 

hoten i framtiden kommer från ”nationsstatens fiender” och från ”terrorister.” Idéerna på 

abstrakt nivå skulle därför i detta fall kunna klassificeras både som ”för-emot USA” 

(nationsstaternas fiender) och ”demokratiska-icke-demokratiska” (terrorister). Av 

sammanhanget framgår inte om Clintons principiella idéer om att lösa de framtida 

internationella konflikterna kan klassificeras som unilateralism eller multilateralism. De 

kausala idéerna om att använda sig av diplomati när USA:s intressen hotas framgår desto 

tydligare – de externa hoten ska bemötas med ”effektiva överenskommelser.” 
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I president George W. Bushs installationstal den 20 januari 2001 är inriktningen på 

försvarsfrågorna tydlig: 

 
We will build our defences beyond challenge, lest weakness invite challenge. We will confront 

weapons of mass destruction, so that a new century is spared new horrors…..We will defend our allies 

and our interests. We will show purpose without arrogance. We will meet aggression and bad faith 

with resolve and strength (State of the Union 2001:210). 

  

President Clinton tog i sitt installationstal upp att USA skulle försvara sig om ”vitala intressen 

utmanas”, men framhöll att den största styrkan är styrkan hos de amerikanska idéerna. 

President  Bushs  installationstal  är  mer  konkret  och  tydligt försvarsinriktat:  försvaret  ska  

byggas ut, motstånd ska göras mot massförstörelsevapen, USA ska försvara sina allierade och 

amerikanska intressen, aggression och förräderi ska bestraffas.  

 

Installationstalet är ett mycket viktigt tal eftersom det är en ny presidents första tal till 

nationen, där den övergripande inriktningen för den kommande politiken stakas ut. Även om 

talet i första hand riktar sig till Kongressen och det amerikanska folket kan den övriga 

världen, till exempel stater som är fientligt inställda till USA, ta del av talet och avläsa 

presidentens inställning i olika utrikespolitiska frågor. Bush nämner flera reella, externa hot 

och vilka utrikespolitiska beslut – bland annat beslut om användningen av militärt våld – han 

kommer att fatta för att undanröja dessa hot. Realismens teorier om externa hot passar väl in 

på detta tal.  

 

Kan talet också analyseras utifrån konstruktivismens teorier om idéers påverkan på politiken? 

Även om kopplingen mellan reella, externa hot och utrikespolitiskt beslutsfattande om 

användningen av militärt våld är tydlig, krävs ändå att president Bush har någon idé om att 

han ska gå till väga på detta sätt. Hans idéer på den abstrakta nivån, hans världsåskådningar, 

är ”för-emot USA” vilket bland annat framgår av retoriken ”We will build…, We will 

defend….., We will meet with aggression…..” Detta ger också en klar fingervisning om 

presidentens principiella idéer om att internationella konflikter ska lösas genom unilateralism.  

De kausala idéerna är lika tydliga eftersom inget nämns om att diplomati ska användas om 

amerikanska intressen hotas, utan militärt våld ska tillgripas. 
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I president George W. Bushs tal till nationen den 29 januari 2002 dominerar 

terroristattackerna i New York och Washington den 11 september året innan, och 

efterräkningarna efter dessa. Inrikespolitiska frågor brukar ges störst utrymme i presidenternas  

tal till nationen, medan utrikespolitiska frågor ges mer begränsat utrymme. I detta tal är det 

precis  tvärtom,  och  mer  än  hälften  av  talet  ägnas  åt  utrikespolitik.  I  början  av  talet tar  

presidenten  upp olika åtgärder som USA vidtagit mot terroristerna i Afghanistan, bland annat  

förstört deras träningsläger och fängslat flera av dem i Guantanamo Bay. Bush introducerar 

också  en  stat  som  nu  blir  allierad  med  USA  i kriget mot terrorismen – Afghanistan – och  

hyllar amerikanska, militära insatser: 

 
Our progress is a tribute to the spirit of the Afghan people, to the resolve of our coalition, and to the 

might of the United States military. When I called our troops into action, I did so with complete 

confidence in their courage and skill. And tonight, thanks to them, we are winning the war on terror. 

The men and women of our Armed Forces have delivered a message now clear to every enemy of the 

United States: Even 7,000 miles away, across oceans and continents, on mountaintops and in caves, 
you will not escape the justice of this Nation (State of the Union 2002:134). 

 

Bush säger också att kriget mot terrorismen bara har börjat och att det finns tusentals ”farliga 

mördare” runtom i världen, som ofta stöds av laglösa regimer, som är som ”tidsinställda, 

tickande bomber”: 

 
These enemies view the entire world as a battlefield, and we must pursue them wherever they are. So 

long as training camps operate, so long as nations harbour terrorists, freedom is at risk. And America 

and our allies must not and will not allow it. Our Nation will continue to be steadfast and patient and 

persistent in the pursuit of two  great objectives. First, we will shut down terrorist camps, disrupt 

terrorist plans, and bring terrorists to justice. And second, we must prevent the terrorists and regimes 

who seek chemical, biological, or nuclear weapons from threatening the United States and the world 

(State of the Union 2002:134). 

 

Efter att ha talat om terrorism kommer Bush mer specifikt in på Irak som han anser är fortsatt 

fientligt  inställt  till  USA,  som  stödjer  terrorism,  som har utvecklat vapen som bland annat  

använts mot den egna befolkningen, och som har utvisat FN:s vapeninspektörer: 

 

 



44 

          

 
This is a regime that has something to hide from the civilized world. States like these and their 

terrorist  allies  constitute  an  axis  of  evil,  arming  to  threaten  the  peace of   the world.  By seeking  

weapons of mass destruction, these regimes pose a grave and growing danger. They could provide 

these arms to terrorists, giving them the means to match their hatred. They could attack our allies or 

attempt to blackmail the United States. In any of these cases, the price of indifference would be 

catastrophic (State of the Union 2002:135). 

  

Presidenten säger att USA kommer att ha ett nära samarbete med sina koalitionsparter för att 

förhindra att terroristerna, och de stater som stödjer terroristerna, använder sig av 

massförstörelsevapen. Hur detta ska göras är mycket konkret:   

 
We will develop and deploy effective missile defenses to protect America and our allies from sudden 

attack. And all nations should know: America will do what is necessary to ensure our Nation´s 

security. We´ll be deliberate; yet, time is not on our side. I will not wait on events while dangers 

gather. I will not stand by as peril draws closer and closer. The United States of America will not 

permit the world´s most dangerous regimes to threaten us with the world´s most destructive weapons 

(State of the Union 2002:135). 

 

Bush säger att det är USA:s ansvar och privilegium att ”fight freedom´s fight”, och att första 

prioritet alltid måste vara nationens säkerhet. Intressant är att han menar att 9/11 fört något 

gott med sig: 

 
September the 11th brought out the best in America and the best in this Congress. And I join the 

American people in applauding your unity and resolve. Now Americans deserve to have this same 

spirit directed toward addressing problems here at  home.  I´m a proud member of my party. Yet as we 

act to win the war, protect our people, and create jobs in America, we must act, first and foremost, not 

as Republicans, not as Democrats, but as Americans (State of the Union 2002:135). 

 

Presidentens militärbudget är den största på två decennier: “…..because while the price of 

freedom and security is high, it is never too high. Whatever it costs to defend our country, we 

will pay.” Bush vill också göra allt som står i hans makt för att skydda de amerikanska 

medborgarna och stärka USA mot ännu en attack. 
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Ännu en gång återkommer Bush till det positiva 9/11 fört med sig: 

 
None of us would ever wish the evil that was done on September the 11th. Yet, after America was 

attacked,  it  was  as  if  our  entire country  looked into  a  mirror  and  saw our better selves. We were  

reminded that we are citizens with obligations to each other, to our country, and to history (State of 

the Union 2002:137). 
 

Presidenten framhåller också en annan positiv effekt för USA i tider av krig: 

 
And we have a great opportunity during this time of war to lead the world toward the values that will 

bring lasting peace…..America will lead by defending liberty and justice because they are right and 

true and unchanging for all people everywhere. No nation owns these aspirations, and no nation is 

exempt from them. We have no intention of imposing our culture. But America will always stand firm 

for the nonnegotiable demands of human dignity: the rule of law; limits on the power of the state; 

respect for women; private property; free speech; equal justice; and religious tolerance (State of the 

Union 2002:138). 

 

Det finns gott om exempel på realismens teorier om reella, externa hot i talet: terrorism i 

Afghanistan och andra länder som stöder terrorism bland annat Irak, träningsläger för 

terrorister, tillverkning och spridning av massförstörelsevapen, Iraks hot mot världsfreden etc. 

Att presidenten kommer att använda sig av militärt våld för att undanröja de externa hoten är 

klart: amerikanska trupper har redan visat prov på sin effektivitet utomlands, USA kommer att 

förfölja terrorister var än de befinner sig och stänga deras läger och förhindra att de sprider 

massförstörelsevapen, USA kommer att använda sig av missilförsvar etc.  

 

Är president Bushs politik en reaktion på de externa hoten eller ger han i talet uttryck för 

några idéer som kan ha påverkat hans beslutsfattande?  I Bushs idéer på abstrakt nivå, hans 

världsåskådningar, är det tydligt att han ser på världen som ”för-emot USA.” Bushs idéer om 

terrorister i Afghanistan, som leder till utrikespolitiska beslut om olika åtgärder även mot dem 

som  ännu  inte  utfört  några terrorhandlingar, och idéerna om länder som Irak som ”an axis 

of evil” som hotar världsfreden är exempel på detta. Till presidentens världsåskådningar kan 

också räknas synen på amerikanerna – särskilt efter 9/11 som enligt Bush tog fram det bästa 

hos amerikanerna, och som gör att de kan vinna kriget mot terrorismen och bli ledare för 

världsfreden. 
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Vilka principiella idéer har Bush, det vill säga hur ska de internationella konflikterna med Irak 

och  andra  laglösa  regimer  som  hyser  terrorister lösas? Det framgår på fler ställen i talet att  

presidenten förlitar sig på unilateralism – USA har ansvar inte bara för att lösa de specifika, 

aktuella internationella konflikterna, utan även för världsfreden och de värden som är 

förknippade med mänsklig värdighet. Det nämns visserligen i talet att USA samarbetar med 

allierade i olika delar av världen, Afghanistan tas upp som ett sådant exempel, men detta tas 

bara upp helt perifert. Mer anmärkningsvärt är att Bush inte i någon del av sitt långa tal 

föreslår att USA ska samarbeta med FN för att lösa de internationella konflikterna.  

 

Bushs kausala idéer är också tydliga: när USA:s intressen hotas kommer militärt våld att 

tillgripas, även i preventivt syfte. Han tar på sig själv en särskild roll i detta arbete – ” I will 

not wait on events while dangers gather. I will not stand by as peril draws closer and closer.” 

Bilden av en handfast ledare kunde knappast bli tydligare och stå i skarpare kontrast till 

kausala idéer om att använda sig av diplomati, kanske också med hjälp av FN, när USA:s 

intressen hotas.   

 

I president George  W. Bushs tal till nationen den 28 januari 2003 säger presidenten att USA 

kommer att bemöta alla faror och varje fiende som hotar det amerikanska folket, och att denna 

inställning också gäller utomlands: 

 
As our Nation moves troops and builds alliances to make our world safer, we must also remember our 

calling as a blessed country is to make the world better…..this Nation is leading the world in 

confronting  and  defeating the manmade evil of international terrorism (State of the Union 2003:113).  

 

Presidenten räknar sedan upp flera Al Qaida-medlemmar som USA arresterat eller “tagit hand 

om på annat sätt”, och som bland annat kunnat kopplas till 9/11 och attackerna mot 

amerikanska ambassaderna i Östafrika. Retoriken är tydlig:  

 
We have the terrorists on the run. We´re keeping them on the run. One by one, the terrorists are 

learning  the  meaning  of  American  justice.  As we fight this war, we will remember where it began:  
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Here, in our own country. This Government is taking unprecedented measures to protect our people 

and defend our homeland (State of the Union 2003:113). 
 

Bush tar också upp nya hot som tillkommit efter 9/11: 

 
Today, the gravest danger in the war on terror, the gravest danger facing America and the world, is 

outlaw regimes that seek and possess nuclear, chemical, and biological weapons. These regimes could 

use such weapons for blackmail, terror, and mass  murder. They  could  also  give  or  sell  those  

weapons  to terrorist allies, who would use them without the least hesitation. This threat is new. 

America´s duty is familiar (State of the Union 2003:113). 

 

Presidenten betonar att USA inte bara följer en process, utan vill uppnå resultatet att allvarliga 

hot mot den civiliserade världen upphör. Han säger att alla fria nationer ska vara delaktiga i 

att förhindra katastrofala attacker, och att USA bett dem att göra detta tillsammans med 

amerikanarna. Bush betonar emellertid att USA inte är beroende av andras beslut, och nämner 

särskilt hoten från Irak:  

 
Yet the course of this Nation does not depend on the decisions of others. Whatever action is required, 

whenever action is necessary, I will defend the freedom and security of the American people…..Our 

Nation and the world must learn the lessons of the Korean Peninsula and not allow an even greater 

threat to rise up in Iraq. A brutal dictator, with a history of reckless aggression, with ties to terrorism, 

with great potential wealth, will not be permitted to dominate a vital region and threaten the United 

States (State of the Union 2003:114). 

 

Presidenten gör sedan en resumé över Saddam Husseins utveckling av massförstörelsevapen 

och trots mot omvärlden, och nämner bland annat FN-inspektörernas uppgift att bevisa att den 

irakiska regimen gör sig av med vapen. Bush säger att Iraks diktator inte alls avväpnar landet, 

utan att irakisk säkerhetspersonal istället försöker gömma dokument och material för 

vapeninspektörerna. Dessutom hjälper och skyddar Saddam terrorister, bland andra Al Qaida-

medlemmar, och skulle kunna förse dem med gömda vapen eller hjälpa dem att utveckla sina 

egna:      
Before September the 11th, many in the world believed that Saddam Hussein could be 

contained…..Imagine those 19 hijackers with other weapons and other plans, this time armed by 

Saddam Hussein…..bring a day of horror like none we have ever known. We will do everything in our 

power to make sure that that day never comes (State of the Union 2003:115). 
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Bush invänder mot synsättet att USA ska vänta med att agera tills det externa hotet är 

överhängande: 

 
Some have said we must not act until the threat is imminent. Since when have terrorists and tyrants 

announced their intentions, politely putting us on notice before they strike? If this threat is permitted 

to fully and suddenly emerge, all actions, all words, and all recriminations would come too late. 

Trusting in the sanity and restraint of Saddam Hussein is not a strategy, and it is not an option (State 

of the Union 2003:115). 

 

I talet vänder sig presidenten också direkt till det irakiska folket med orden ”er fiende omger 

inte ert land, er fiende regerar i ert land.” Bush är mycket tydlig när han säger till irakierna att 

om  Saddam Hussein  inte  gör  sig  av med alla vapen kommer USA att leda en koalition som  

avväpnar honom – för folkets och världsfredens skull. Presidenten säger vidare att USA 

strävar efter fred men ibland måste freden försvaras, och om krig påtvingas amerikanarna 

kommer USA:s militär att slåss med full kraft. 

 

President Bush tar också upp friheten som de ska föra med sig till Afghanistan, och varifrån 

denna frihet kommer: 

 
Americans are a free people, who know that freedom is the right of every person and the future of 

every nation. The liberty we prize is not America´s gift to the world, it is God´s gift to humanity. We 

Americans have faith in ourselves, but not in ourselves alone. We do not know--we do not claim to 

know all the ways of providence, yet we can trust in them, placing our confidence in the loving God 

behind all of life and all of history (State of the Union 2003:116). 
 

I detta tal finns det gott om exempel på att Bush kommer att tillgripa militärt våld enligt 

realismens teorier om externa hot. Han säger att USA inte bara kommer att göra detta om 

amerikaner  hotas  i  sitt  eget land, utan också om dessa hot finns utomlands. Dessutom tjänar  

våldsutövandet ett högre syfte: att göra världen bättre och fredligare, vilket presidenten 

rättfärdigar med att USA är ett ”välsignat land.” Presidentens budskap är således tydligt – 

reella, externa hot både mot amerikanska intressen och världsfreden kommer att besvaras med 

militärt våld från USA:s sida. 
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Även när Bush talar om de individuella terroristerna talar han om ”kriget” , det vill säga 

”kriget mot terrorismen.” Men är det verkligen fråga om ett regelrätt krig när motståndarna är 

individer och inte stater, och vissa av dem kanske bara är misstänkta för handlingar som de 

inte ens planerat eller begått? Deras ”brott” blir i dessa fall att de tillhör organisationer som 

klassificeras  som  ”terroristorganisationer” och  som uppfattas  utgöra  reella, externa hot mot  

amerikanska  intressen. Individerna  som  sådana  är därför intressanta mera som symboler för  

motståndarsidan, och deras tillfångatagande framför allt exempel på utrikespolitisk 

handlingskraft hos president Bush inför det amerikanska folket.  

 

De nya, externa hoten med massförstörelsevapen från terrorister kommer också att besvaras 

med militärt våld från USA: ”America´s duty is familiar.” Saddam Hussein utgör här ett 

framträdande, externt hot. Det är mycket tydligt på flera ställen i talet att Bush inte litar på 

Saddam,  att  han  inte  tror på möjligheten att använda sig av något annat än militärt våld mot  

Irak, och  att USA inte kommer att vänta med att agera tills det externa hotet är överhängande.  

 

Går det att utifrån konstruktivismens teorier om idéers påverkan på politiken hitta några 

abstrakta, principiella eller kausala idéer i talet? Presidentens världsåskådningar är tydliga: 

USA är satt att göra världen bättre eftersom landet är ett ”välsignat land”, och även Gud tas 

upp i detta sammanhang. Idéerna på abstrakt nivå är därför ”för-emot USA”. Mot USA är 

framför allt är terrorismen och de stater som stöder terroristerna. Det är intressant att Bush 

nästan aldrig refererar till stater som demokratiska eller icke-demokratiska utan istället 

använder  sig  av  mer  känsloladdade  uttryck som ”fria människor”, ”fredsälskande nationer”  

och liknande. Detta mer känslosamma sätt att uttrycka sig på står i skarp kontrast till de mer 

handfasta sätten att genom militärt våld reagera på de externa hoten. Är detta inte 

motsägelsefullt? Genom att använda  sig  av den  retorik som Bush gör ”ger han eld åt brasan”  

att använda sig av militärt våld mot de externa hoten och kan på detta sätt också rättfärdiga 

sina handlingar, som medför stora personella och ekonomiska förluster, framför allt inför det 

amerikanska folket.  
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Presidentens principiella idéer är också tydliga: USA kan agera utan att invänta några andra 

staters beslut. Detta gäller inte bara i kampen mot terrorismen och Saddam Hussein, utan 

också för att rädda världsfreden. De internationella konflikterna ska således lösas genom 

unilateralism. Även de kausala idéerna är tydliga: när USA:s intressen hotas kommer man att 

använda  sig av militärt våld, inte på något ställe nämner Bush att diplomati ska användas mot  

terrorister, Afghanistan, Irak eller andra som hotar USA och världsfreden. 

 

I president George W.  Bushs tal till nationen den 20 januari 2004 tar presidenten upp en 

aspekt på hur USA kan bli säkrare: 

 
…..hundreds of thousands of American service men and women are deployed across the world in the 

war on terror. By bringing hope to the oppressed and delivering justice to the violent, they are making 

America more secure (State of the Union 2004:94). 

 

Bush betonar i fortsättningen av talet att det största ansvaret är att försvara det amerikanska 

folket, och menar att det är lockande att tro att farorna med terrorismen är över. Han säger att 

en sådan inställning är fullt förståelig men samtidigt falsk eftersom terroristerna fortsätter att 

konspirera mot USA och den civiliserade världen. Bush påminner om att kriget började inne i 

USA varför ”we must continue to give our homeland security and law enforcement personnel 

every tool they need to defend us.” 

 

Presidenten fortsätter sitt tal med att redovisa en “meritlista” över terrorister, som startade 

kriget,  som  USA  nu  gripit  eller  dödat. Bland  dessa  uppges  nästan två tredjedelar vara Al  

Qaidas  kända  ledare  i  olika  delar  av  världen.  Bushs  beskrivning av tillvägagångssättet är  

mycket målande: 

 
Thousands of very skilled and determined military personnel are on the manhunt, going after the 

remaining killers who hide in cities and caves, and one by one, we will bring these terrorists to justice. 

As part of the offensive against terror, we are also confronting the regimes that harbour and support 

terrorists and could supply them with nuclear, chemical, or biological weapons (State of the Union 

2004:95). 
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President Bush kommer sedan in på Irak i sitt tal och säger att USA kommer att behandla 

irakiska  mördare  på  samma  säkra  sätt  som  de gjorde  med  Saddam  Husseins ondskefulla  

regim. Att bygga upp ett nytt Irak är svårt och rätt, och USA ”har alltid varit villigt att göra 

vad som   krävs  för  det som är rätt.” När demokratin börjar få fotfäste i Irak förutser Bush att  

”frihetens fiender”  kommer  att  göra allt som står i deras makt för att sprida våld och fruktan.  

Presidenten säger att USA aldrig kommer att låta sig skrämmas av mördare. Dessa kommer 

att misslyckas, och det irakiska folket kommer att leva i fred. 

 

Bush tar också upp det amerikanska ledarskapet och beslutsamheten som grund till att världen 

förändras till det bättre. Det är intressant att han även tar upp diplomatins roll och säger att för 

att den ska bli effektiv måste ord vara trovärdiga: ”no one can now doubt the word of 

America.” Trots  detta  förkastar han emellertid senare i samma tal synen på bekämpningen av  

terrorism med rättsliga medel: 

 
I know that some people question if America is really in a war at all. They view terrorism more as a 

crime, a problem to be solved mainly with law enforcement and indictments. After the World Trade 

Center was first attacked in 1993, some of the guilty were indicted and tried and convicted and sent to 

prison. But the matter was not settled. The terrorists were still training and plotting in other nations 

and drawing up more ambitious plans. After the chaos and carnage of September the 11th, it is not 

enough to serve our enemies with legal papers. The terrorists and their supporters declared  war  on  

the  United  States,   and   war  is  what  they  got…..Objections  to  war  often  come  from principled 

motives, but let us be candid about the consequences of leaving Saddam Hussein in power (State of 

the Union 2004:96). 
 

Bush kommer i talet sedan in på USA:s samarbete med andra nationer för att bekämpa 

terrorism och bygga upp demokrati i Afghanistan och Irak: 

 
Some critics have said our duties in Iraq must be internationalized…..From the beginning, America 

has sought international support for our operations in Afghanistan and Iraq, and we have gained much 

support…..America will never seek a  permission  slip  to  defend  the  security  of  our  country…..I 

believe that God has planted in every   human   heart the desire to live in freedom…..we will finish the 

historic  work  of   democracy   in  Afghanistan  and  Iraq so those nations can light the way for  others   
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and  help  transform a troubled part of the world. America is a nation with a mission, and that mission 

comes  from our  most  basic beliefs. We have no desire to dominate, no ambitions of empire. Our aim  

is a democratic peace, a peace founded upon the dignity and rights of every man and woman. America 

acts in this cause with friends and allies at our side, yet we understand our special calling: This great 

Republic will lead the cause of freedom (State of the Union 2004:97). 

 

Även om Bush framhåller att USA och det amerikanska folket har det största ansvaret för att 

bekämpa terrorismen och verka för demokrati och frihet i världen, finns det en ännu högre 

makt i denna politiska maktutövning: 

 
The momentum of freedom in our world is unmistakable, and it is not carried forward by our power 

alone. We can trust in that greater power who guides the unfolding of the years. And in all that is to 

come, we can know that His purposes are just and true (State of the Union 2004:101). 

 

Kan talet analyseras utifrån realismens teorier om externa hot? President Bush tar här upp ett 

nytt sätt att bemöta de externa hoten på: att ingjuta hopp hos de förtryckta och med rättsliga 

medel ta itu med de våldsamma är ett sätt att göra USA säkrare. Andra åtgärder i samma anda 

är det amerikanska ledarskapet, beslutsamhet och användning av diplomati. Här förespråkar 

presidenten  således  inte  användning av militärt våld  mot  reella,  externa hot. I denna del av  

talet är därför inte realismens teorier tillämpliga.  

 

Det intressanta är emellertid om detta återspeglar en ändrad inställning i Bushs 

utrikespolitiska beslutsfattande, vilket i så fall borde genomsyra hela talet. Det går lätt att se 

att så  inte  är  fallet, och flera  exempel  på  att presidenten är villig att använda sig av militärt  

våld tas upp: farorna  med  terrorismen  är  inte över,  ökade  resurser ges till den amerikanska  

säkerhetstjänsten,  jakten  på   terrorister  och åtgärder  mot  länder som stödjer dem fortsätter,  

USA kommer att använda sig av våld i Irak när det behövs för att uppnå  fred  och  frihet i 

landet,  USA  ligger   fortfarande  i   krig   mot  terrorismen, USA  kommer  aldrig  att  be  om  

andras   tillstånd  för  att   få   försvara  sitt land. Detta  tyder på att  presidenten inte ändrat sin  

inställning till hur externa hot ska bemötas – med militärt våld. Att han inte på samma sätt 

som  i  de tidigare  talen enbart inriktar sig på detta skulle kunna förklaras av att när talet hålls  
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har Saddam Hussein och hans regim redan med våld fråntagits sin makt med amerikanernas 

hjälp. Det största och mest symboliska anti-amerikanska hotet har därför undanröjts, vilket 

skulle kunna förklara presidentens något mindre våldsinriktade inställning. 

 

Kan talet analyseras utifrån konstruktivismens teorier om idéers påverkan på politiken? 

Presidentens abstrakta idéer/världsåskådningar är att terroristerna genom sina attacker, både 

de tidigare och de som planeras i framtiden, har förklarat krig mot USA. Bushs syn på sitt 

eget land i förhållande till terrorismen och de som stödjer terrorismen är därför ”för-emot 

USA.”  

 

Det finns flera exempel i talet på Bushs principiella idéer om att de internationella 

konflikterna ska lösas genom unilateralism. Både när presidenten talar om terrorism och om 

Irak  är det tydligt att konflikterna ska lösas genom USA:s handlingskraft: USA:s militär jagar  

terrorister i grottor och städer, USA behandlar mördare i Irak på samma sätt som de gjorde 

med Saddams regim, USA tar itu med regimer som stödjer terrorister och utvecklar 

massförstörelsevapen. Även när Bush talar om att diplomatin kan spela en roll för 

världsfreden framhålls amerikanernas ord som särskilt trovärdiga. Det finns emellertid också 

inslag  av multilateralism i de principiella idéerna när presidenten nämner att USA i synnerhet  

i början av krigen mot Afghanistan och Irak samarbetade med andra, men att det ändå ytterst 

är amerikanarna som ska försvara sitt land och världsfreden. Här nämner presidenten också 

hjälp från annat håll – inte från andra stater eller internationella organisationer, utan från Gud. 

Men det kan man knappast klassificera som multilateralism! 

 

De kausala idéerna om vilka medel som ska tillgripas när amerikanska intressen hotas är en 

blandning av militärt våld och diplomati. De förra är emellertid dominerande enligt analysen 

ovan under ”externa hot”. 

 

3.3 En realistisk förklaring  
Realism är den äldsta teorin inom internationella relationer, och dess vikigaste fråga är 

nationell säkerhet. Utifrån detta har bland annat tendensen hos amerikanska presidenter att vid  
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flera tillfällen använda sig av våld för att lösa internationella problem förklarats. Neoklassisk 

realism är teorier om utrikespolitik som i första hand förklarar utrikes- och säkerhetspolitik 

hos stormakter, och som tar med både externa och interna variabler i sina modeller - vilket 

inte den klassiska realismen gör. Den inriktning av realism som används i denna uppsats är 

neoklassisk realism. Enligt denna är det ett utmärkande drag att presidenter ger sig ut i krig 

först och främst på grund av att de anser det nödvändigt av internationella orsaker.  

 

Uppsatsen syftar till att uppnå ökad förståelse för hur utrikespolitiska beslut kan förklaras. 

Den aspekt av utrikespolitiskt beslutsfattande som valts är att undersöka varför en stat beslutar 

sig  för  att  tillgripa  våld  mot  en  annan  stat. Det  övergripande  teoretiska  antagandet är att  

politikers idéer – snarare än reella, externa hot – påverkar deras handlande. För att testa detta 

ställs den första frågan: Berodde skillnaderna i president Clintons och president Bushs 

utrikespolitik  mot Irak på olikheter i den externa hotbilden? Annorlunda uttryckt: Fattades de  

utrikespolitiska besluten om att använda militärt våld mot Irak utifrån realismens teorier om 

externa hot? För att kunna undersöka detta, och därmed också kunna få en realistisk förklaring 

till presidenternas utrikespolitiska beslutsfattande, har begreppet ”externa hot” 

operationaliserats genom att undersöka i det empiriska materialet om det fanns några reella, 

externa hot mot USA:s säkerhet som kan ha påverkat presidenterna Clintons och Bushs 

utrikespolitiska beslutsfattande.  

   

En realistisk förklaring till president Bill Clintons utrikespolitiska beslutsfattande 

Fanns det någon extern hotbild från Irak mot USA när Clinton var president och tillgrep 

presidenten i så fall militärt våld mot de externa hoten?  

 

Det fanns flera faktorer som hade betydelse för Clintons utrikespolitik mot Irak. För första 

gången efter det kalla krigets slut var USA den enda supermakten i världen, och till skillnad  

från   tidigare   presidenter   kunde   Clinton   inte   använda   sig  av   en   utrikespolitik    som  

grundades på att balansera USA:s intressen mot Sovjetunionens intressen. Denna osäkerhet 

inom det internationella systemet komplicerade utformningen av utrikespolitiken i sådan 

utsträckning att  Clintons administration under  bägge mandatperioderna misslyckades med att  
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utveckla klara riktlinjer för USA:s engagemang utomlands. Istället för att konsekvent 

prioritera amerikanska intressen inom en speciell region eller i en speciell fråga, lanserade och 

fullföljde Clintons administration en mängd olika initiativ i olika delar av världen.  

 

Avsaknaden av strategisk vision berodde egentligen inte uteslutande på presidenten själv utan 

på två orsaker. För det första gjorde hans långa innehav av presidentämbetet att det inte gick 

att ha ett utrikespolitiskt team vars medlemmar delade samma åsikter under Clintons hela 

ämbetsperiod. Under åtta år hade han två nationella säkerhetsrådgivare, tre försvarsministrar 

och två utrikesministrar, och de flesta av dessa hade åtminstone i viss mån olika idéer om hur 

USA:s  intressen  skulle definieras och verkställas. För det andra blev Clinton president precis  

efter det kalla kriget, och under denna period fanns det inget gensvar hos den amerikanska 

allmänheten för stora strategiska visioner eller utgifter för skattebetalarnas pengar mot 

bakgrund av att de tidigare hoten från Sovjetunionen och Saddam Hussein uppfattades som 

eliminerade. 

 

Ett latent, externt hot fanns emellertid från Irak som utvecklade nukleära, kemiska och 

biologiska massförstörelsevapen under Clintons tid som president. Clintons administration 

eftersträvade att mildra Saddams potential att utveckla sådana vapen som de ansåg utgjorde 

ett hot för omvärlden, och svarade på detta genom att vid flera tillfällen under åren 1993-1998 

använda  sig  av  begränsat  militärt våld  mot  Irak. Presidenten  tillgrep en militär operation i  

liten skala som reaktion på Saddams upprepade vägran att släppa in FN:s vapeninspektörer 

1997 och 1998, och tillsammans med brittiskt flyg bombade USA misstänkta anläggningar för 

massförstörelsevapen  i  Irak  sedan  FN:s  vapeninspektörer  dragits  tillbaka för sista gången.  

President Clinton använde sig också av militärt våld genom begränsade missilanfall på bin 

Ladens träningsläger för terrorister i Afghanistan som svar på Al Qaidas attacker mot USA:s 

ambassader i Kenya och Tanzania.  

 

Under Clintons fyra sista år som president var han ovillig att ta några stora politiska risker 

genom att konfrontera Irak. Under de två sista åren på presidentposten blev inställningen mot 

Irak ännu mer tillmötesgående och motviljan mot att möta mäktiga FN-stater som Ryssland 

och Frankrike, som blev alltmer otåliga över sanktioner och flyganfall, ökade. 
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Under Clintons ämbetsperiod ändrades den externa hotbilden från Irak och från terrorister 

som stöds av Irak. I början av perioden ansågs Irak inte utgöra något stort hot mot omvärlden, 

detsamma gäller terrorismen. När World Trade Center i New York bombades av terrorister 

hade Clinton bara varit president något år. Inte förrän 1998 gav han åter uttryck för att det 

fanns externa hot från terrorister, massförstörelsevapen och Saddam Hussein. Vid denna tid 

hade två amerikanska ambassader bombats, och Saddam Hussein hade utvisat FN:s 

vapeninspektörer från Irak. 

 

Den externa hotbilden återspeglas i presidentens tal. Under sin presidentkampanj kritiserade 

Clinton president Bush den äldre för dennes Irakpolitik, som han vid ett tillfälle sade 

tillmötesgick Iraks ledare Saddam Hussein. I sitt installationstal 1993 säger president Clinton 

att  när  viktiga  intressen  som  rör  USA  eller det internationella samfundet utmanas kommer  

USA att gå till handling. Något specifikt, externt hot nämns emellertid inte. 1994 tar han i sitt 

tal till nationen för första gången upp hotet från terrorismen. När Clinton håller talet till 

nationen 1995 har World Trade Center i New York bombats av terrorister. Presidenten 

reagerar emellertid inte på detta attentat med militärt våld, utan genom att lägga fram ett 

lagförslag i Kongressen som ska göra det möjligt att bekämpa terrorister inom landet och 

utomlands. I  talet  till  nationen 1997 säger  presidenten  att han inte kan se att det finns några  

omedelbara externa hot mot USA ”mer än inaktivitet.” 1998 varnar presidenten för nya hot 

från terrorister, massförstörelsevapen och Saddam Husseins agerande mot sitt eget folk och 

FN:s vapeninspektörer. I talet till nationen 1999 varnar presidenten för hot från terrorister och 

laglösa nationer, och säger att USA kommer att försvara sig när säkerheten hotas – vilket 

amerikanarna också gjorde när ambassaderna i Kenya och Tanzania bombats. I sitt sista tal till 

nationen 2000 säger Clinton att de externa hoten är få och ska bemötas genom ”effektiva 

överenskommelser.” 

 

Vid analys av det empiriska materialet framgår det att det fanns en extern hotbild från Irak 

mot USA när Clinton var president. Det var emellertid bara vid vissa tillfällen som han 

tillgrep militärt våld mot de externa hoten. Det skedde mot Irak några gånger under 1993-

1998   som  reaktion  på   utvecklingen  av   massförstörelsevapen  och  aktionerna  mot   FN:s  
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vapeninspektörer, och mot bin Ladins träningsläger för terrorister i Afghanistan som reaktion 

på bombningarna av två amerikanska ambassader i Östafrika. Däremot tillgrep han inte våld 

som reaktion på bombningarna av World Trade Center i New York. Under hela sin sista 

presidentperiod var Clinton mycket ovillig att konfrontera Irak, som fortfarande utgjorde ett 

externt hot mot omvärlden. Under de två sista åren på presidentposten blev Clinton dessutom 

ännu mer tillmötesgående mot Saddam Hussein. Den externa hotbilden ändrades under 

presidentens bägge ämbetsperioder, men det går inte att hitta något klart samband mellan de 

externa  hoten  och  presidentens användning av militärt våld som han bara tillgrep i vissa fall.  

 

Den empiriska analysen leder därför fram till att en realistisk förklaring till presidentens 

utrikespolitiska beslutsfattande mot Saddam Husseins Irak är utesluten. 

 

En realistisk förklaring till president George W.  Bushs utrikespolitiska beslutsfattande 

Fanns det någon extern hotbild från Irak mot USA när Bush var president och tillgrep 

presidenten i så fall militärt våld mot de externa hoten?   

 

Det fanns flera faktorer som hade betydelse för Bushs utrikespolitik mot Irak. När Bush 

tillträdde  som   president   hade   FN-inspektörerna   utvisats   från   Irak,  och  USA   verkade  

oförmöget att hantera Iraks produktion av massförstörelsevapen. Liksom Clinton-

administrationen började den andra Bush-administrationen med en politik med begränsade 

luftanfall i försök att tygla Irak. Knappt nio månader efter att Bush installerats som president 

inträffade ett mardrömsliknande scenario som inte föregåtts av några reella, externa hot: 

terroristattackerna mot USA den 11 september 2001. De två frågor som uppstod var vem som 

var ansvarig för attackerna, samt hur och när USA skulle svara på dem. Presidentens reaktion 

på händelserna var mycket tydlig när han sade att USA ”ska jaga och straffa dem som är 

ansvariga för  dessa  fega  handlingar”, och att ”vi kommer inte att göra någon skillnad mellan  

de terrorister  som utförde dessa handlingar och de som skyddar dem.” Med detta förebådades  

innebörden i det världsomspännande, amerikaledda, kriget mot terrorism. 

 

De närmaste månaderna efter Al Qaidas attacker på World Trade Center och Pentagon 

inriktade  sig   Bush  -  administrationen   på   två   framträdande     mål   som   blev      alltmer  
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sammanlänkade: å ena sidan att konfrontera bin Laden och hans talibanvärdar i Afghanistan, å 

andra sidan att uppmärksamma Saddam på att han också bevakades av Washington. När 

talibanledaren Omar vägrat överlämna bin Laden till USA för att stå till svars för attackerna 

lanserade Bush ”Operation Enduring Freedom”, och tillsammans med framför allt NATO-

allierade fråntogs talibanerna makten i Afghanistan.  

 

Presidenten gjorde sedan tre viktiga uttalanden som kom att utgöra grunden för kriget mot 

terrorismen, kriget mot Irak och inriktningen mot en ny, aggressiv strategi mot nationell 

säkerhet.  

 

Det första uttalandet framfördes i ett tal till Kongressen: ”Varje nation, i varje region, måste 

nu fatta ett beslut. Ni är antingen med oss, eller med terroristerna. Från och med idag kommer  

varje nation som fortsätter att skydda eller stödja terrorism betraktas som en fientlig regim av 

USA.” Detta uttalande återspeglade en förändrad uppfattning både bland Bush-

administrationen och det amerikanska folket om de externa hoten mot USA hemma och 

utomlands från terrorism i allmänhet och Al Qaida i synnerhet, och viljan att minska och till 

slut avlägsna dessa hot.  

 

I det andra uttalandet sade Bush att Irak, Iran och Nordkorea ”…..utgör allvarlig och ökande 

fara. De kan förse terrorister med dessa vapen (=massförstörelsevapen) och ge dem medlen att 

verkställa sitt hat. De kan attackera våra allierade eller försöka utpressa USA. I vart och ett av 

dessa fall skulle priset för likgiltighet vara katastrofalt.”  

 

Det intressanta är att president Bush redan bestämt sig för att göra sig av med det reella, 

externa  hotet  Saddam  Hussein  innan  hans  administration  gjort det. Presidentens rådgivare  

hade olika åsikter om huruvida  militärt våld eller diplomati skulle användas för att bli av med  

Saddam. Bush gjorde en kompromiss och en FN-resolution om nya, tuffare vapeninspektioner 

i Irak röstades igenom i Säkerhetsrådet.  

 

I det tredje talet presenterade presidenten fyra olika anledningar till att inleda krig mot Irak: 

Saddams   grymhet   mot   sitt eget   folk,   hans   hån   mot   avtal  och   resolutioner från FN:s  
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Säkerhetsråd, det militära hot han utgör för sina grannar, och hans band till terrorister i 

allmänhet och Al Qaida i synnerhet. Med stöd av denna nya, aggressiva strategi mot nationell 

säkerhet kunde USA vidta intervenerande handlingar mot fientligt inställda stater och 

terrorgrupper.  

 

Den externa hotbilden återspeglas i presidentens tal. I Bushs installationstal 2001 är 

inriktningen på försvarsfrågorna tydlig, och det är mycket klart att militärt våld ska användas 

mot reella, externa hot. Talet till nationen 2002 domineras dels av terroristattackerna mot 

USA,   dels   av  Irak   som    ett  hot  inte   bara  mot  amerikanska  intressen  utan  också  mot  

världsfreden. I talet till nationen 2003 finns det gott om exempel på att Bush kommer att 

tillgripa militärt våld mot externa hot mot amerikaner både i USA och utomlands. När 

presidenten håller sitt tal till nationen 2004 har Saddam avlägsnats från makten och Bush 

förespråkar inte bara användningen av militärt våld, utan också diplomati. 

 

Vid analys av det empiriska materialet framgår det att under Bushs ämbetsperiod var den 

externa hotbilden från Irak och från terrorister som stöds av framför allt Al Qaida 

överhängande.  Hoten,  och  de  faktiskt  utförda terrorhandlingarna, kom emellertid från olika  

håll vid olika tidpunkter. När Bush tillträdde som president var framför allt Irak ett externt hot 

sedan FN:s vapeninspektörer utvisats ur landet. När 9/11 inträffade riktades USA:s 

uppmärksamhet mot talibanerna i Afghanistan och Al Qaida-anhängare. Sedan talibanregimen 

störtats kom Irak åter i fokus för presidentens uppmärksamhet. 

 

Det fanns således en extern hotbild både från Irak och Al Qaida-terrorister mot USA under 

Bushs  hela  ämbetsperiod,  och  presidenten tillgrep  konsekvent  militärt  våld mot dessa hot.  

Eftersom  det inte bara rörde sig om hot utan också om allvarliga, verkställda terrorhandlingar  

som 9/11 hade hoten å ena sidan större tyngd än de externa hot som framfördes under 

Clintons tid som president. Å andra sidan utfördes bombdåd mot World Trade Center i New 

York även under Clintons tid, och han besvarade inte detta med att använda sig av militärt 

våld.  
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Bush var mycket klar över vilka utrikespolitiska beslut som måste fattas och han verkar ha 

fattat sina beslut i stort sett själv, och inte varit beroende av råd från den egna 

administrationen. Genom sina uttalanden lade presidenten grunden för kriget mot terrorismen, 

kriget mot Irak och inriktningen mot en ny, aggressiv strategi mot nationell säkerhet. På detta 

sätt kunde han både motivera användningen av militärt våld mot de externa hoten, och också 

få inhemskt och internationellt stöd för sina politiska handlingar.  

 

Den empiriska analysen leder därför fram till en realistisk förklaring till presidentens 

utrikespolitiska beslutsfattande mot Saddam Husseins Irak. 

              

3.4 En konstruktivistisk förklaring 
Konstruktivister menar att idéer och kulturella sammanhang ligger bakom maktutövning. Tre 

ontologiska  påståenden  är  kännetecknande för konstruktivisterna. För det första påstår de att  

normativa eller idéburna strukturer är lika viktiga som materiella strukturer när det gäller att 

forma beteendet hos sociala och politiska aktörer. För det andra menar konstruktivisterna att 

det är viktigt att förstå hur icke-materiella strukturer påverkar aktörers identiteter eftersom 

identiteter  formar intressen, vilka i sin tur påverkar vilka handlingar som utförs. För det tredje  

menar de att agenter och strukturer är ömsesidigt sammansatta. Det finns tre olika former av 

konstruktivism: systemkonstruktivism, enhetsnivåkonstruktivism och holistisk 

konstruktivism. Enhetsnivåkonstruktivism används i uppsatsen eftersom ansatsen är att det 

inte går att förklara utrikespolitiskt beslutsfattande utan att förstå bakomliggande variationer i 

idéer, identiteter och intressen hos beslutsfattarna. 

 

Idéer  definieras  i  denna  uppsats  som  individers  övertygelser  som  hjälper  till  att förklara  

politiska  handlingar, särskilt  sådana  som  hör  ihop  med   utrikespolitik. Idéer finns på olika  

nivåer: abstrakta idéer eller världsåskådningar, principiella idéer och kausala idéer. Dessa tre 

nivåer har använts i analysen i föregående avsnitt 3.2. Presidenternas tal till nationen. 
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Uppsatsen syftar till att uppnå ökad förståelse för hur utrikespolitiska beslut kan förklaras. 

Den aspekt av utrikespolitiskt beslutsfattande som valts är att undersöka varför en stat beslutar 

sig för att tillgripa våld mot en annan stat. Det övergripande teoretiska antagandet är att 

politikers idéer – snarare än reella, externa hot – påverkar deras handlande. För att testa detta 

ställs den andra frågan: Berodde skillnaderna i president Clintons och president Bushs 

utrikespolitik mot Irak på presidenternas olika idéer om användningen av våld? Annorlunda 

uttryckt: Fattades de utrikespolitiska besluten om att använda militärt våld mot Irak utifrån 

konstruktivismens teorier om idéers påverkan på politiken? För att kunna undersöka detta, och 

därmed också kunna få en konstruktivistisk förklaring till presidenternas utrikespolitiska 

beslutsfattande, har begreppet ”idéer” operationaliserats genom att i det empiriska materialet 

försöka hitta kausala samband mellan presidenterna Clintons och Bushs olika idéer och de 

utrikespolitiska besluten om att använda militärt våld.  

 

En konstruktivistisk förklaring till president Bill Clintons utrikespolitiska beslutsfattande 

Går det att hitta några kausala samband mellan president Clintons idéer om användningen av 

militärt våld och hans politik mot Irak?   

 

När Clinton tillträdde som president hade han inga klara utrikespolitiska idéer. Istället för att 

konsekvent  prioritera  amerikanska  intressen inom en speciell region eller i en speciell fråga,  

lanserade och fullföljde administrationen en mängd olika initiativ på olika håll i världen. 

Presidentens avsaknad av idéer om hur utrikespolitiken skulle bedrivas kan emellertid även 

tillskrivas hans administration. Hans långa innehav av presidentämbetet gjorde att det inte 

gick att ha ett utrikespolitiskt team vars medlemmar delade samma åsikter under Clintons hela 

ämbetsperiod. Under åtta år hade han två nationella säkerhetsrådgivare, tre försvarsministrar 

och två  utrikesministrar, och de flesta av dessa hade åtminstone i viss mån olika idéer om hur  

USA:s  intressen  skulle  definieras  och  verkställas. Inte  heller under sin andra ämbetsperiod  

hade  Clinton  några  klara  idéer  om vilken utrikespolitik som skulle föras, utan han och hans  

rådgivare försökte liksom tidigare att göra allt istället för att koncentrera sig på en eller två 

frågor. 
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Presidenten erkände att terrorism utgjorde en ökande fara och tillgrep begränsat, militärt våld 

mot bin Ladens träningsläger i Afghanistan som svar på Al Qaidas attacker mot USA:s 

ambassader i Kenya och Tanzania 1998. Vid samma tid tillgrep han en militär operation i 

liten skala som reaktion på Saddam Husseins trots mot FN:s vapeninspektörer. Även om 

Clinton tillgrep begränsat, militärt våld mot Irak vid några tillfällen fanns det bara ett 

diplomatiskt tryck på Saddam att följa FN:s resolutioner under de sista åren av presidentens 

ämbetsperiod. 

 

De kausala sambanden mellan president Clintons idéer om användningen av våld och hans 

politik mot Irak återspeglas i hans tal. I presidentens installationstal 1993 säger han att USA:s 

största styrka är ”styrkan hos våra idéer.” I talet till nationen 1994 betonar Clinton att USA 

som världens enda supermakt ska förbli en stark militärmakt, samtidigt som det amerikanska 

ledarskapet  utomlands  måste  förnyas. I  Clintons tal 1995 kopplas USA:s säkerhet ihop med  

att landet ska vara ledande i världen för fred, frihet och demokrati. Som reaktion på utförda 

terrordåd i New York lägger presidenten fram ett lagförslag om att bekämpa terrorism med 

fredliga medel. I talet 1996 betonas åter USA:s ledarskap i världen för att uppnå frihet och 

fred. Det framgår tydligt att idéer och diplomati är viktigt för presidentens utrikespolitik. I 

talet till nationen 1997 säger Clinton att han inte ser att det finns några omedelbara hot mot 

USA.  Idéernas  betydelse  i  utrikespolitiken  framhävs:  ”Amerika är mycket mer än en plats.  

Det är en idé, den mest kraftfulla idén i nationernas historia.” I talet 1998 säger presidenten att 

hoten från terroristerna ska bekämpas genom att USA ska hjälpa till att ”upprätta 

internationella regler inför sekelskiftet för att skydda dem som ansluter sig till demokratiska 

stater, och isolera dem som inte gör det.” I talet 1999 betonar Clinton både att USA ska vara 

ledande för att fred, säkerhet och frihet upprätthålls i världen, och att USA kommer att 

försvara sig när säkerheten hotas. I Clintons sista tal som president 2000 säger han att de 

externa hoten är få. 

 

Vid analys av det empiriska materialet framgår det klart att Clintons utrikespolitiska 

beslutsfattande grundar sig på hans idéer om att inte använda sig av militärt våld för att lösa 

internationella konflikter. Istället är hans politiska idéer att USA ska vara ledande i världen 

för  att  fred,  frihet  och  demokrati  ska upprätthållas. Intressant är att han tillmäter idéerna så  
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stor betydelse att han vid ett tillfälle säger att USA är mer än en plats, det är en idé! Även om 

presidenten vid några tillfällen genomför begränsat, militärt våld mot Irak och Afghanistan är 

det som reaktion på utförda våldshandlingar – ”preventivt militärt våld” genomförs aldrig. 

Dessutom reagerar han inte med militärt våld på de terroraktioner som faktiskt utfördes i New 

York, utan tillgriper istället rättliga medel för att förebygga liknande händelser i framtiden. 

Någon förändring över tid kan inte utläsas i Clintons idéer om användningen av våld inom 

utrikespolitiken. 

 

Det finns således klara, kausala samband mellan president Clintons politiska idéer och de 

utrikespolitiska beslut han fattade mot Irak. Däremot finns det inga kausala samband mellan 

hans idéer om användningen av våld och de utrikespolitiska besluten. Man skulle snarare 

kunna  säga  att  Clintons  idéer om icke-våldsanvändning låg till grund för de utrikespolitiska  

beslut han fattande mot Irak. Den empiriska analysen leder därför fram till en 

konstruktivistisk förklaring till presidentens utrikespolitiska beslutsfattande mot Saddam 

Husseins Irak. 

 

En konstruktivistisk förklaring till president George W. Bushs utrikespolitiska 

beslutsfattande 

Går det att hitta några kausala samband mellan president Bushs idéer om användningen av 

militärt våld och hans politik mot Irak?   

 

När Bush tillträdde som president fick han efter bara några månader ta itu med  

terroristattackerna mot USA den 11 september 2001. Presidenten framförde redan samma dag 

sina idéer om vilka utrikespolitiska beslut han tänkte fatta med anledning av attackerna: USA 

skulle ”jaga och straffa dem som är ansvariga för dessa fega handlingar” och ”inte göra någon 

skillnad  mellan  de  terrorister  som utförde dessa handlingar och de som skyddar dem.” Bush  

skulle alltså använda sig av militärt våld. Genom ”Operation Enduring Freedom” några 

månader senare avlägsnades talibanerna med militärt våld från makten i Afghanistan. I januari 

2002 sade presidenten att ytterligare militärt våld skulle komma att användas mot terrorister 

och  de  länder  som  stödjer  terrorister  och  utvecklar  massförstörelsevapen – Irak var ett av  
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dessa länder. Med detta uttalande hade Bush framfört sina idéer om vilka utrikespolitiska 

beslut han kunde komma att fatta. Att han stod fast vid sina idéer blev klart när FN:s 

Säkerhetsråd röstade ned ett gemensamt amerikanskt-brittiskt förslag om militär intervention i 

Irak, varefter Bush beordrade invasion av landet.  

 

De kausala sambanden mellan president Bushs idéer om användningen av våld och hans 

politik mot Irak återspeglas i hans tal. I presidentens installationstal är inriktningen på 

försvarsfrågorna tydlig – trots att terroristattackerna 9/11 ännu inte genomförts. I talet 

framhåller han emellertid att den största styrkan är styrkan hos de amerikanska idéerna. I 

Bushs tal till nationen 2002 dominerar terroristattackerna och efterräkningarna efter dessa, 

och hans idéer om att använda sig av militärt våld är mycket  tydliga. Något  förvånande  är  

att   presidenten   också   tycker  att   9/11   förde   något   gott   med  sig   genom  att  ena   det  

amerikanska folket och visa upp deras bästa egenskaper. De idéer som kan utläsas ur detta är 

att Bush anser att det är lättare att vinna kriget med denna inställning. Han framhåller också 

andra, positiva effekter för USA i tider av krig: amerikanarna kan vara föregångare och 

förmedla  värden  som leder till bestående fred. I sitt tal till nationen 2003 säger Bush att USA  

kommer att bemöta alla faror och varje fiende som hotar det amerikanska folket, idén om att 

använda sig av militärt våld är således tydlig. I talet betonar han också att USA inte är 

beroende av andras beslut och inte tänker vänta med att agera mot exempelvis Irak. I 

presidentens tal till nationen 2004 varnar han för att tro att hoten från terrorismen och Irak är 

över, och de idéer han har om vilka utrikespolitiska beslut som måste fattas är tydliga: ”USA 

kommer att behandla irakiska mördare på samma säkra sätt som de gjorde med Saddam 

Husseins ondskefulla regim.” Idéer om att inte enbart använda sig av våld tas också upp i talet 

när Bush nämner det amerikanska ledarskapet, beslutsamheten och diplomatins roll i 

utrikespolitiken.  

 

Vid analys av det empiriska materialet framgår det att Bushs utrikespolitiska beslutsfattande 

grundar sig på hans idéer om att använda sig av militärt våld för att lösa internationella 

konflikter. Den empiriska analysen leder därför fram till en konstruktivistisk förklaring till 

presidentens utrikespolitiska beslutsfattande mot Saddam Husseins Irak.  
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4 SLUTSATSER 

4.1 Sammanfattning av den empiriska analysen 
Det övergripande teoretiska antagandet i uppsatsen är att politikers idéer – snarare än reella, 

externa hot – påverkar deras handlande. För att testa detta ställdes följande frågor: 

 

*Berodde skillnaderna i president Clintons och president Bushs utrikespolitik mot 

Irak på olikheter i den externa hotbilden?  

*Eller berodde skillnaderna på presidenternas olika idéer om användningen av våld?  

 

Annorlunda uttryckt: Fattades de utrikespolitiska besluten om att använda militärt våld mot 

Irak utifrån realismens teorier om externa hot? Eller fattades besluten utifrån 

konstruktivismens teorier om idéers påverkan på politiken? 

 

I den genomförda undersökningen i uppsatsen har en empirisk analys gjorts i syfte att få svar 

på dessa frågor, och därmed också försöka förklara hur specifika utrikespolitiska beslut fattas.  

Av analysen framgår att svaren på frågorna i de flesta fall kunnat kopplas till antingen externa 

hot eller idéer. I en del fall har sambanden emellertid inte varit så tydliga, och det har varit 

oklart om det varit externa hot eller idéer som ytterst påverkat de bägge presidenternas 

beslutsfattande.  

 

President Bill Clintons utrikespolitik karaktäriserades av brist på strategisk inriktning. Det ges 

olika förklaringar till detta som att han egentligen inte var intresserad av utrikespolitik utan 

nästan uteslutande av inrikespolitik, och att hans rådgivare hade olika idéer om användningen 

av militärt våld mot Irak. Av den empiriska analysen framgår att en realistisk förklaring till 

president Clintons utrikespolitik mot Irak är utesluten, men att det däremot finns stöd för en 

konstruktivistisk förklaring. 

 

President George W. Bushs utrikespolitik karaktäriserades av en tydlig, strategisk inriktning 

på kriget mot terrorism och Irak. En starkt bidragande orsak till detta kan ha varit 9/11 och 

andra,  allvarligare externa  hot  mot  USA  än  under  Clintons  ämbetsperiod. Mot  detta talar  
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emellertid att Bush redan före 9/11 hade en klar, utrikespolitisk strategi om att använda sig av 

militärt våld om amerikanska intressen hotades. Presidenten tycks inte ha varit speciellt 

beroende av sina rådgivare, utan verkar ha fattat vissa utrikespolitiska beslut ”innan ens 

rådgivarna förstått det.” Av den empiriska analysen framgår att det finns stöd för en realistisk 

förklaring till president Bushs utrikespolitik mot Irak, men att det också finns stöd för en 

konstruktivistisk förklaring till presidentens politik. 

 

Resultaten kan sammanfattas på följande sätt. Vi kan aldrig med säkerhet veta om 

skillnaderna i president Clintons och president Bushs utrikespolitik mot Irak berodde på 

olikheter i den externa hotbilden, eftersom vi inte vet vilken utrikespolitik Clinton hade fört 

om han varit president under Bushs ämbetsperiod och vice versa. Eftersom det ändå fanns 

externa hot, och också utförda terrordåd, när Clinton var president och han då som regel inte 

använde sig av militärt våld kan inte realismens teorier om externa hot ha legat till grund för 

hans utrikespolitiska beslutsfattande. Däremot är det tydligt att hans utrikespolitik mot Irak 

grundades på konstruktivismens teorier om idéers påverkan på politiken. President Bush 

använde sig däremot av militärt våld även i preventivt syfte, vilket gör att realismens teorier 

om externa hot verkar ha legat till grund för hans utrikespolitiska beslutsfattande. Eftersom 

han även framhöll idéernas betydelse i utrikespolitiken, och någon form av idéer dessutom 

alltid måste ligga bakom utrikespolitiska beslut om att tillgripa militärt våld, verkar hans 

utrikespolitik mot Irak också ha grundats på konstruktivismens teorier om idéers påverkan på 

politiken. 

 

Även om de bägge presidenterna hade olika idéer om användningen av våld framgår således 

av den empiriska analysen att det ytterst var både Clintons och Bushs idéer som kan förklara 

deras utrikespolitiska beslut. Bägge presidenterna betonade vid olika tillfällen idéernas 

betydelse, även om detta var tydligare hos Clinton än hos Bush. Presidenternas idéer på olika 

nivåer var också olika. Bushs abstrakta idéer/världsåskådningar var att världen består av stater 

som antingen är för eller emot USA, hans principiella idéer att bästa lösningen på 

internationella konflikter är unilateralism, och hans kausala idéer att när USA:s intressen 

hotas  måste  militärt våld tillgripas. Clintons abstrakta idéer/världsåskådningar var att världen  
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består av stater som är demokratiska eller  icke-demokratiska,  hans   principiella   idéer  att   

bästa lösningen på internationella konflikter är multilateralism, och hans kausala idéer att när 

USA:s intressen  hotas måste diplomati tillgripas.  

 

Mycket kort sammanfattat: Skillnaderna mellan president Clintons och president Bushs 

Irakpolitik var ett resultat av en kombination av en förändrad extern miljö och skillnader i 

idéer om användningen av militärt våld. 

 

4.2 Generella slutsatser 
De generella slutsatser som kan dras av undersökningen är att politikers idéer – snarare än 

reella, externa hot – påverkar deras utrikespolitiska beslutsfattande. Eftersom det kan vara 

svårt att renodla ”externa hot” och ”idéer” går det emellertid inte att dra några sådana 

generella slutsatser som förklaring till utrikespolitiskt beslutsfattande i allmänhet. Däremot 

har undersökningen i uppsatsen visat att det är fruktbart att förklara hur specifika 

utrikespolitiska beslut fattas genom att använda sig av konstruktivismens teorier om idéers 

påverkan på politiken. Presidenter vars föreställningsvärld präglas av abstrakta idéer för-emot 

det egna landet, principiella idéer om unilateralism och kausala idéer om det militära våldets 

överlägsenhet verkar därför mer benägna att ta till våld än presidenter vars föreställningsvärld 

präglas av abstrakta idéer för-emot demokratiska stater, principiella idéer om multilateralism 

och kausala idéer om diplomatins överlägsenhet.  

 

Konstruktivismens teorier om idéers påverkan på politiken har också visat sig vara ett 

flexibelt analysinstrument genom att idéerna analyseras på olika nivåer – abstrakta, 

principiella och kausala. På detta sätt går det också att med teorins hjälp jämföra och förklara 

utrikespolitik med mycket olika inriktning. Denna flexibilitet finns inte i realismens teorier 

om externa hot som kan beskrivas som ett mer trubbigt analysinstrument för att förklara hur 

utrikespolitiska beslut fattas. 
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4.3 Alternativa förklaringar 
Innan alternativa förklaringar till de resultat som kommer fram i undersökningen i uppsatsen 

kan diskuteras måste frågan ställas om validiteten och reliabiliteten. Med andra ord – görs en 

undersökning i uppsatsen av hur specifika utrikespolitiska beslut fattas, och skulle andra 

komma fram till samma resultat om de gjorde motsvarande undersökning? För det första kan 

konstateras att validiteten är hög: det som undersöks är hur specifika utrikespolitiska beslut 

fattas utifrån det empiriska fallet USA:s beslut att använda militärt våld mot Irak. För det 

andra kan konstateras att reliabiliteten är hög: andra skulle komma fram till samma resultat 

om  de  gjorde  motsvarande  undersökning utifrån de bägge teorier som används i uppsatsen.  

  

Eftersom en mängd olika faktorer spelar in när utrikespolitiska beslut ska fattas kan det även 

finnas andra orsaker till presidenterna Clintons och Bushs användning av militärt våld mot 

Saddam Husseins Irak. Sambandet mellan inrikespolitik och utrikespolitik, och att bägge 

presidenterna under den tidsperiod som studeras var beroende av att ”ha rätt politisk profil” 

för att bli valda till presidentämbetet, kan också ha spelat in när Clinton och Bush övervägde 

om de skulle använda militärt våld mot Irak.  

 

Genom användning av kontrafaktiska prövningar går det också att komma fram till alternativa 

tänkta förklaringar till resultaten i uppsatsen. Ett sådant tankeexperiment skulle vara att 

föreställa sig att 9/11 aldrig inträffat, och ställa sig frågan hur detta hade påverkat president 

Bushs utrikespolitik mot Irak. En annan kontrafaktisk prövning skulle vara att föreställa sig 

att 9/11 inträffat under Clintons ämbetsperiod, och ställa motsvarande fråga om hur detta hade 

påverkat presidentens utrikespolitik mot Irak. Eftersom förklaringarna i uppsatsen till hur 

specifika utrikespolitiska beslut fattas grundar sig på vad som verkligen hände, skulle denna 

metod inte leda fram till några alternativa förklaringar till det övergripande teoretiska 

antagandet att det är politikers idéer – snarare än reella, externa hot – som påverkar deras 

handlande. 
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4.4 Framtida forskning 
Uppsatsen syftar till att uppnå ökad förståelse för hur utrikespolitiska beslut kan förklaras. För 

att göra den utrikespolitiska analysen hanterbar valdes en aspekt av utrikespolitiskt 

beslutsfattande: att undersöka varför en stat beslutar sig för att tillgripa våld mot en annan 

stat. För att undersökningen inte enbart skulle bli teoretiserande testades realismens teorier om 

externa hot och konstruktivismens teorier om idéers påverkan på politiken på det empiriska 

exemplet USA:s användning av militärt våld mot Irak.  

 

Mot bakgrund av de resultat som kommit fram i undersökningen i uppsatsen skulle det vara 

intressant att fortsätta forskningen inom området utrikespolitisk analys i två olika inriktningar. 

Den första, mer begränsade forskningsuppgiften skulle vara att komplettera denna uppsats 

med en empirisk undersökning om hur svenska regeringens utrikespolitiska beslut om att 

skicka svenska militära trupper till Afghanistan – men inte till Irak – kan förklaras. I bägge 

fallen rör det sig om utrikespolitiska beslut som fattats av en neutral stat som inte är en 

stormakt, men i inget av fallen rör det sig om externa hot mot nationella intressen.  

 

Den andra, mer omfattande forskningsuppgiften skulle vara att göra en mer fördjupad 

undersökning om hur utrikespolitiska beslut fattas. 
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