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Abstrakt 
Diplomatic relations between states do sometimes go backwards in their process and 

development. One of these cases is the United States-Iranian diplomatic relation which 

has gone backwards in its development. This study is based on two main different 

theories, the Habermasian model and the Hobbesian trap. This, with the purpose to 

understand how lack of consensus and presence of fear are the reasons for the disruption 

of the United States-Iranian relations’ development. The results have shown different 

directions, concerning the theories, in which they can affect the countries bilateral 

relations. The main reasons for the disruption of the relations, from the Iranians’ 

perspective, are due to their interpretive concerning United States willingness to be the 

leader of the international community. From the Americans’ perspective, the disruptions 

are due to their interpretive concerning Iranians’ attachment to their own nuclear 

programme. The conclusion of this study shows how lack of consensus and presence of 

fear has prevented the United States-Iranian diplomatic relation to develop, and that the 

theories potency of strength, therefore, is high.  
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1 Inledning 
När stater försöker ha överenskommelser eller förhandlingar med varandra så är det 

viktigt att de har tillit till varandra för att exempelvis kunna bibehålla sekretessen om 

varandras uppgifter, eller bibehålla slutna avtal. En diplomatisk relation mellan två 

allmänna stater, men även mellan två motståndare, kan vidareutvecklas. En konflikt 

mellan två motståndare kan alltså avta för att sedan avslutas i en diplomatisk relation, 

men även konsekvenser gällande en nedtrappning av den diplomatiska utvecklingen kan 

uppstå. I synnerhet är den aktuella nedtrappade diplomatin anmärkningsvärd mellan 

USA och Iran då USA:s president Donald Trump som, den 3 februari 2017, övervägde 

att införa straffsanktioner mot Iran. Fortsättningsvis har USA och Iran inte haft direkta 

samtal sedan iranska gisslankrisen 1979. Det allra första samtalet, efter cirka 40 år, 

inträffade den 27 september 2013.1  

 

Beslut om sanktioner i överlag (både fredliga och straffbara) är inget nytt 

tillvägagångssätt inom internationella relationer utan har under ett flertal decennier 

införts från vissa stater gentemot andra, både från amerikanska mot asiatiska länder, 

men även från europeiska mot asiatiska länder.2 Straffsanktioner införs om det pågår hot 

mot säkerhet eller mot mänskliga rättigheter3, dock kan även ett avlägsnande av 

straffsanktioner kan ge trygghet i utlandet och i det inhemska landet, både ekonomiskt 

och socialt.4 Vissa av dessa straffsanktionerna kunde ha varit mindre nödvändiga än 

andra, då alternativa diplomatiska metoder istället hade kunnat införas. Tidigare 

sanktioner från USA har påverkat många aktörers ekonomi, både civila människor men 

även företagare, i Iran.5 Innan straffsanktionerna har iranska försäljare potentiella 

förutsättningar gällande sålda varor.6 Cirka två år efter kärnvapenavtalet 14 juli 2015 

mellan USA, dess allierade och Iran, har Trumps sanktionsöverväganden, den 3 februari 

                                                
1 Charbonneau, Louis. & Mason, Jeff. Obama, Iran's Rouhani hold historic phone call. Reuters [Nyhetsorganisation]. 
Tillgänglig: http://www.reuters.com/article/us-un-assembly-iran-idUSBRE98Q16S20130928 (Hämtad: 2017-05-01, 22:43); 
Borger, Julian. & Roberts, Dan. Obama holds historic phone call with Rouhani and hints at end to sanctions. The Guardian 
[Nyhetsorganisation]. Tillgänglig: https://www.theguardian.com/world/2013/sep/27/obama-phone-call-iranian-president-
rouhani (Hämtad: 2017-05-01, 22:47). 
2 Regeringskansliet: ”Sanktioner om kärnteknik”. 2015-02-18 (senast uppdaterad: 2015-04-02). Tillgänglig: 
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/utrikes--och-sakerhetspolitik/sanktioner/sanktioner-mot-iran1/sanktioner-mot-
iran-karnteknik/ (Hämtad: 2017-02-23). 
3 Regeringskansliet. ”Sanktioner.” 2014-12-15 (senast uppdaterad: 2015-03-23). Tillgänglig: 
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/utrikes--och-sakerhetspolitik/sanktioner/ (Hämtad: 2017-03-29). 
4 Love Kellberg. ”Diplomati”. Nationalencyklopedin [Uppslagsverk] Tillgänglighet: 
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/diplomati (Hämtad: 2017-04-05). 
5 Asheghian, Parviz. GDP growth determinants and foreign direct investment causality: the case of Iran. Journal of 
International Trade & Economic Development 25 no. 6 (2016): 897-913. doi: 10.1080/09638199.2016.1145249. Sida: 897. 
6 Samir Abu Eid. Iran hoppas ta emot fler turister. TV4 [Nyhetsorganisation] 2016-05-24. Tillgänglig: 
http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/iran-hoppas-ta-emot-fler-turister-3382032 (Hämtad: 2017-03-11). 
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år 2017, spelat en markant roll för relationen mellan USA och Iran. Den förhindrade 

diplomatiska relationens vidareutveckling kommer att granskas och undersökas med 

hjälp av de strategiska valen i form av konsensus och fruktan. Frågan är hur minskad 

konsensus och ökad fruktan har haft en påverkande effekt på diplomatiska relationers 

utveckling. I denna uppsats är USA:s och Irans handlande, mellan år 1979 och senare, i 

huvudfokus. En markant roll för ländernas strategier mellan dessa två åratal beror på de 

oroligheter mellan ländernas diplomatiska utvecklande som påbörjades redan år 1979, 

då den treåriga iranska gisslankrisen påbörjades, vilken än i nutid kan ha påverkat 

USA:s fruktan gentemot landet. 

 

1.1 Problemformulering 

En utmaning i världens länder idag är svårigheterna med vidareutvecklade diplomatiska 

relationer, och USA och Irans diplomatiska relation är en bland världens länder som är 

berörda av denna utmaning. Det går att kategorisera in diplomatiska relationer i fyra 

olika stadier. Antingen går ländernas diplomatiska relation framåt och utvecklas, eller så 

är den bibehållen och jämn och varken går bakåt eller framåt. Den kan även gå bakåt. I 

det här fallet infaller USA:s och Irans relation i ett fjärde alternativ där deras relation 

ibland kan gå framåt och ibland bakåt. Utfallet gällande frågan om grunden för 

diplomatin bibehålls eller inte bestäms beroende på hur de politiska förbindelserna ser 

ut och hur mycket staterna är villiga att erhålla konsensus och intersubjektivitet, med 

bland annat hjälp av förståelse. Det kan vara strävbart och svårt att bibehålla 

diplomatiska förhållanden och det är inte sällan det uppstår orsaker såsom fruktan av 

utländska och utomstående nationers påtryckningar  – ”…to master the persons of all 

men he can, so long, till he see no other power great enough to endanger him” 7 –  men 

även bristen på försök av förståelse hos andra länder framkommer, vilket hämmar det 

diplomatiska vidareutvecklandet mellan länderna.8 Det var inte många år sedan då den 

hobbesianska fällan uppstod i folkmordet i Rwanda, mellan hutuer och tutsier,9 eller i 

den etniska rensningen gällande kosovoalbaner i Serbien.10 Då denna uppsats kommer 

att betona bristen av diplomati, så kommer det undersökas mer precist om 

konsensusbildningsprocessens avstannande kan leda till att det diplomatiska 

relationsbyggandet förhindras samt ifall närvaro av fruktan mellan två parter kan leda 
                                                
7 Glover, Jonathan. Humanity: A Moral History of the Twentieth Century. 1. uppl. London: Pimlico, 2001. Sida: 131.  
8 AFP, Reuters, TT. Iran inte längre bjudet till samtal. Svenska Dagbladet, [Nyhetsorganisation] Senaste uppdaterad: 2014-01-
20. Tillgänglig: https://www.svd.se/iran-inte-langre-bjudet-till-samtal/om/varlden (Hämtad: 2017-02-24). 
9 Glover, Jonathan. Humanity: A Moral History of the Twentieth Century. 1. uppl. London: Pimlico, 2001. Sida: 120. 
10 Glover. Humanity: A Moral History of the Twentieth Century, Sida: 131. 
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till att det diplomatiska relationsbyggandet förhindras. Att dialoger och ökad 

kommunikation är nödvändiga kan även förankras till, den tidigare Förenta Nationernas 

generalsekreterarens, Ban Ki-moons välkomnande för kärnvapenavtalet: “This 

achievement demonstrates that international proliferation concerns are best addressed 

through dialogue and patient diplomacy.”11 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Vidare har båda USA respektive Iran i allmänhet svårigheter och konflikter inom 

diplomatiska relationer, och dess handlingar och upplevelser är därför valda att 

analyseras och förklaras för resultatet av bakomliggande orsaker som kan ha lett till 

dess hämmade diplomatiska vidareutveckling. Utöver det så är detta dessutom ett 

väldigt aktuellt ämne i dagens samhälle med tanke på USA:s sanktionsöverväganden 

mot Iran den 3 februari 2017. Det finns många förklaringar bakom de hämmade 

orsakerna av det diplomatiska vidareutvecklandet mellan USA och Iran,12 såsom 

bristfälligheterna av den habermasianska modellen gällande det kommunikativa 

handlandet och konsensus samt ökad hobbesiansk fälla gällande hot och fruktan från 

andra nationer. Med hjälp av denna uppsats kommer teorierna, men även fallet att 

prövas. Dock kommer mer fokus och vikt att läggas på teoriprövad riktning framför 

teorikonsumerad riktning, med andra ord en aning mer betoning på teorierna än fallet.  

 

1.2.1 Frågeställningar 

• Hur bidrar den habermasianska modellen samt den hobbesianska fällan till förståelse 

gällande den förhindrade utvecklingen av diplomatiska förhållanden mellan stater 

med tidigare konflikter? 

• Hur påverkar konsensus och fruktan de strategiska valen mellan USA och 

Iran? 

 

 

                                                
11  Förenta nationerna. “Non-proliferation Best Addressed through Dialogue, Patient Diplomacy, Stresses Secretary-General, 
Welcoming Realization of Implementation Day” Statements and messages. 2016-01-16. Tillgänglig: 
https://www.un.org/press/en/2016/sgsm17466.doc.htm (Hämtad: 2017-04-22). 
12 Jackson, David. Trump Sanctions Iranian Companies, Individuals Tied to Missiles. USA Today. 2017-02-03. Tillgänglig: 
http://www.usatoday.com/story/news/politics/2017/02/03/donald-trump-iran-sanctions/97438646/ (Hämtad: 2017-03-15). 
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1.3 Disposition 

I inledningen har problemformulering, valet av uppsatsämne samt frågeställningar 

betonats. För att ge en förklaring av vad tidigare forskning har resulterat i så framställs 

det även en presentation av tidigare forskares arbeten som bygger på likartade teorier 

som denna uppsats. Det efterföljs av det teoretiska ramverket tillsammans med 

teoriernas betydelse samt en beskrivning av hur teorierna kommer att användas i 

analysen. Fortsättningsvis kommer det i kapitel tre skrivas om metod, som förklarar hur 

olika interpretiva ageranden kan påverka uppsatsens kvalitét, samt material, som 

omfattar de mest betoningslagda redskapen för uppsatsen. I det fjärde kapitlet börjar det 

empiriska underlaget där fakta framställs, och som till en del används, för att kunna ge 

underlag för analysen. I analysen som faller in därefter, beskrivs staternas strategier i 

samband med teoriernas centralbegrepp och operationalisering, det vill säga 

tillvägagångssättet för hur länderna uppnår konsensus och fruktan. I slutsatsen, 

uppsatsens sista kapitel, så framställs hur och till vilket mån länderna uppnår konsensus 

och fruktan och hur variablerna påverkar diplomatiska relationen USA och Iran 

emellan. 

 

1.4 Presentation av tidigare forskning 

Forskningen analyserar en del tidigare arbeten gällande orsakerna bakom den hämmade 

diplomatiska relationen mellan USA och/eller Iran inom den internationella sfären. Den 

tidigare forskningen kommer till viss del att jämföras med i analysen. Forskare har mer 

framgångsrikt analyserat relationen mellan de två länderna utifrån vardera teori åt 

gången, det vill säga antingen utifrån habermasianska modellens aspekter eller 

hobbesianska fällan, men båda teorierna kan förekomma i ett och samma arbete. 

 

Till en början har det forskats en hel del om USA:s och Irans kommunikativa strategi 

samt dess fruktan i den internationella sfären i ”The Dialogue of Civilisations and 

International Public Spheres” av Marc Lynch. I Lynchs forskningsartikel redogörs en 

helhetsbild av öppningen för dialogen mellan civilisationerna väst och islam och att 

båda parterna bidrar till viktiga frågor inom internationella relationer. Utvecklingen av 

relationen mellan USA och Iran har inte varit särskilt underlättad med tanke på 

svårigheterna med att överkomma problematiken gällande olikheter i ländernas 

identiteter. Dock har de lyckats överkomma problematiken gällande olikheterna i sina 
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intressen.13 Vidare redogörs hur Irans före detta president, Mohammad Khatami, yttrat 

sig om dialogers stora betydelse. Hans ståndpunkt har ett politiskt betydelsefullt 

inflytande för dialoger i den internationella sfären. ”I place my project within this 

communicative action approach, not least because Khatami’s own conception of 

dialogue most resembles that of Habermas.”14 Enligt artikeln så gynnar det 

kommunikativa handlandet framförallt Irans relation till den internationella sfären15, 

men viktigast av allt betonas USA och Irans förhållande.16 För att kritiskt granska sin 

tes presenterar Lynch teoretikern Tzvetan Todorov som hävdar att hegemonin och 

skiljbarheterna i dialogerna medför att det blir en omöjlighet för länderna att kunna 

kommunicera med varandra. Fortsättningsvis har Khatami betonat värdet av att den 

amerikanskt utländska politiken inte bör se den andre kommunikativa parten som ett 

objekt utan bör basera tillvägagångssättet som en kommunikativ rationalitet.17 Artikeln 

betonar en ”bojkott” som USA införde mot Iran år 1995. Det vidareförklaras att 

bojkotten eller sanktionerna övervägdes på grund av den frustrationen som USA hade 

då de inte lyckades övertyga Iran till dess utrikespolitiska beteenden.18 Fortsättningsvis 

tas även generella förklaringar som hot mellan staterna upp. Exempelvis betonas Irans 

upplevda hot på grund av USA:s försök till spridning av sin identitet. Dessvärre brister 

forskningen i de aspekter som exempelvis där USA kan uppleva hot från Irans 

handlande. Denna artikel undersöker ländernas relation utifrån en del aspekter som 

inkluderar den habermasianska modellens aspekter samt den hobbesianska fällans 

aspekter, vilket ger en grundlig förståelse för vad detta examensarbete kommer basera 

analysen på. 

 

För att dessutom kunna presentera påverkan av hot och fruktan på USA:s, Irans och 

Israels relation kommer Albert B. Wolfs artikel, ”After the Iran deal: competing visions 

for Israel’s nuclear posture,” att presenteras. Artikeln handlar främst om Israels och 

Irans relation. I Wolfs artikel betonas rädslan av att överges av sina tillförlitliga 

allierade, där rädslan motiverar stater till att bygga en bomb. I början av artikeln 

exemplifieras några stater, däribland Israel, som har ett lågt innehav av 

                                                
13 Lynch, Marc. The Dialogue of Civilisations and International Public Spheres. Millenium 29 no. 2 (2000): 307–330. doi: 
10.1177/03058298000290020601. Sida: 308-309. 
14 Lynch. The Dialogue of Civilisations and International Public Spheres Sida: 314. 
15 Ibid, Sida: 314. 
16 Ibid, Sida: 308. 
17 Ibid. Sida: 307. 
18 Ibid. Sida: 310. 
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kärnvapenstyrkor.19 Israeliska beslutsfattare upplever fruktan av att bli av med USA:s 

alliering med Israel på grund av Irans kärnvapenavtal som kommer att öka Israels 

kraftfullaste motståndares influens i regionen. Båda kärnvapenavtalen mellan USA och 

Iran, JPA (Joint Plan of Action) och JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action), 

anses av Israels premiärminister vara ett stort misstag då avtalet endast kommer att 

gynna Iran mer. Gynnandet sker främst genom ökning av makt hos Tehran i det 

geografiska området, snarare än hos Israel. När Israel år 2007 fick reda på att Iran inte 

hade ägnat sig åt kärnvapen ett bra tag så avlägsnade Israel sina rädslor förankrade till 

att vapenanskaffandet som definierar kärnvapenprogrammet. Generellt sett handlar 

rädslan dock inte endast om att förlora allianser i sig, utan även om att de stater som 

nyanskaffat kärnvapen är de mest aggressiva än de med mer erfarenhet med bomben. 

Denna prestation för kärnvapen skulle sätta press på andra områden i regionen, som 

exempelvis Palestina, för att bli mer aggressiva. Den mest orolighetsframkallade faktorn 

är därför förankrad till en stats spridning av kärnvapenprogram till andra staters vilja för 

att aktualisera kärnvapenprogram.20  

 

En ytterligare tidigare forskare som betonar USA:s fruktan gentemot en annan stat är 

Denny Roy som i sin artikel, ”The North Korea Crisis in Sino-US Relations”, även 

framhäver ett av denna uppsats teoretiska ramverk, hot som leder till fruktan. Fruktan 

testas alltså utifrån ett ytterligare fall, USA:s fruktan gentemot Nordkorea. Forskningen 

presenterar hur USA:s och Kinas gemenskap i intresse gentemot Nordkoreas kärnvapen 

hade mer olikheter än likheter.21 Både Kina och USA upplever hot från Nordkoreas 

kärnvapen anskaffande. Det kan finnas olika faktorer till att USA vill avskaffa 

Nordkoreas kärnvapeninnehav. Å ena sidan, Nordkoreas kärnvapenanskaffande är 

oacceptabelt av USA på grund av det hot som uppstår mot USA:s allierade, USA:s 

anläggningar och sist mot USA som hemland.22 Å andra sidan är det nödvändigtvis inte 

endast rädsla som får USA att inte tillåta Nordkorea att anskaffa kärnvapen. En annan 

faktor kan alltså vara USA:s långsiktiga försök till spridning av liberaldemokrati runtom 

i världen, där Nordkorea är det mest utstickande försöket. Nordkorea är ett av USA:s 

mål för skapande av mänskliga rättigheter i landet.23 Fortsättningsvis så är ett ytterligare 

                                                
19 Wolf, Albert B. After the Iran deal: competing visions for Israel’s nuclear posture. Comparative Strategy 35 no. 2 (2016): 
124-130. doi: 10.1080/01495933.2016.1176461. Sida: 124. 
20 Wolf. After the Iran deal: competing visions for Israel’s nuclear posture. Sida: 125. 
21 Roy, Denny. The North Korea Crisis in Sino–US Relations. Journal of Comparative Asian Development 10 no. 2 (2011): 
281-304. doi: 10.1080/15339114.2011.622170. Sida: 281. 
22 Roy, The North Korea Crisis in Sino–US Relations, Sida: 283. 
23 Ibid, Sida: 287. 
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hot mot USA, inte endast Nordkoreas innehav av kärnvapen, utan även Pyongyangs 

spridning av kärnvapen till icke-statliga aktörer vars intention är att föra en massiv 

attack mot USA. Nordkoreas intentioner till att föra kärnvapenmissiler mot USA skulle 

trots det avskräcka Nordkorea på grund av den skräck en starkare stormakt kan medföra 

i form av hämnd som svar mot dem.24 Även om Nordkorea har sagt att de aldrig 

kommer att sprida kärnvapen, så kan amerikanska aktörer inte ha tillräckligt förtroende i 

det yttrandet. Nordkoreas potentiella byggande av kärnvapen i Syrien indikerar att 

Nordkorea inte har några som helst problem med att ta risker trots den seriösa syn 

Washington har på kärnvapenspridning. Dock, enligt amerikaner så pågår 

kärnvapeninnehavet av Nordkorea som en fördel för ett säkert nordostasien. Man kan 

också konspirera att USA uppskattar den nordkoreanska fiendskapen för USA:s egna 

framåtutveckling av kärnvapen och det fortsatta uppdelandet av Korea.25  

Mikhail Tsypkin, påstår i artikeln, ”Russian politics, policy-making and American 

missile defence”, att när en aktör har en svagare kapacitet till att kunna försvara sig mot 

en starkare makt, så finns det två alternativ: antingen så slår den starka makten till först 

med kärnvapen eller så skrämmer den svagare aktören motståndaren för att ge en 

avskräckande effekt. Även här förklaras ett samband med den hobbesianska fällan. Det 

första alternativet ger dock inte den svaga makten möjligheten att hämnas: ”The weaker 

party has the option of either pre-empting attack with a first nuclear strike or accepting, 

under compulsion, the demands of the stronger party.”26 Tsypkins forskning fokuserar 

på Rysslands respons gentemot amerikaners vilja till missiler i Centraleuropa, med 

andra ord, Rysslands intresse i västvärlden och vice versa.27 Vapenstyrkan i sovjetiska 

eran brukade anse att Sovjet överreagerade till det västliga hotet, medan diplomater 

framställde de realistiska bilderna av västliga kapaciteter.28 En sak som får Moskva att 

bli misstänksam hos USA är amerikanernas yttrande av att inte ha någon intention att 

vilja något illa. USA och Ryssland har haft en del misskommunikationer. Trots 

Bushadministrationens avslöjande gällande sin kärnvapen-position, skulle Ryssland 

ändå inte få nytta av det. Man antog att konfrontationerna mellan länderna hade 

                                                
24 Roy, Denny. The North Korea Crisis in Sino–US Relations. Journal of Comparative Asian Development 10 no. 2 (2011): 
281-304. doi: 10.1080/15339114.2011.622170. Sida: 288. 
25 Roy. The North Korea Crisis in Sino–US Relations. Sida: 288-289. 
26 Tsypkin, Mikhail. Russian politics, policy-making and American missile defence. International Affairs 85 no. 4 (2009): 781-
799. doi: 10.1111/j.1468-2346.2009.00827.x. Sida: 781. 
27 Tsypkin. Russian politics, policy-making and American missile defence, Sida: 781.  
28 Ibid, Sida: 788. 
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avslutats, men kärnvapenpositionen kan ha skadat den gemensamma förståelsen mellan 

kärnvapenstormakterna.29 

2 Teoretiskt ramverk   
Inte många länder lyckas upprätthålla fullt diplomatiska förhållanden med varandra. 

Liknande så har USA och Iran en mer hämmad diplomatisk relation med varandra i den 

internationella sfären. Därför kan man granska ifall aspekten av den egna statens 

intressen och bristandet i förståelse av andra partens intressen förankras till den 

habermasianska modellen. Man kan även granska hur länderna hotar och fruktar 

varandra, vilket är förankrat till den hobbesianska fällan. 

 

2.1 Habermasiansk modell 

När diplomati inte bibehålls så har förmågan för förståelse av andra perspektiv inom det 

diplomatiska förhållandet svårt att existera30 och istället införs sanktioner, 31 våld eller 

krig.32 Beroende på hur mycket respektive lands handlingar och ageranden brister i 

uppfyllande hos teorin av den habermasianska modellen, konsensus, så kan riskerna 

redogöra för att det hämmade diplomatiska vidareutvecklandet kan ha varit en 

konsekvens.33 Begreppet konsensus innebär överenskommelse mellan människor, eller 

mellan aktörer i ett socialt system.34 

 

Jurgen Habermas är en filosof vars kritiska teori bland annat presenteras i hans bok 

”Kommunikativt handlande”. Utöver detta så har Habermas varit en av de mest ledande 

figurerna för den moderna västvärlden.35 Enligt honom finns det två olika sorters 

handlande i dialoger: strategiskt handlande samt kommunikativt handlade. Den förra 

betonar å ena sidan talarens mål med hjälp av dess utsägelser på grund av dess 
                                                
29 Tsypkin, Mikhail. Russian politics, policy-making and American missile defence. International Affairs 85 no. 4 (2009): 781-
799. doi: 10.1111/j.1468-2346.2009.00827.x. Sida: 790. 
30 Diez, Thomas & Steans, Jill. A useful dialogue? Habermas and International Relations. Review of International Studies 31 
no. 1 (2005): 127-140. doi: http://dx.doi.org/10.1017/S0260210505006339. Sida: 129. 
31 EU. Olika typer av sanktioner. Europeiska rådet: Europeiska unionens råd. Senast uppdaterad: 2016-04-11. Tillgänglig: 
http://www.consilium.europa.eu/sv/policies/sanctions/different-types/ (Hämtad: 2017-02-24). 
32 Glover, Jonathan. Humanity: A Moral History of the Twentieth Century. 1. uppl. London: Pimlico, 2001. Sida: 131; Blits, Jan 
H. Hobbesian fear. Political Theory 17 no. 3 (1989): 417–431. doi: 10.1177/0090591789017003003. Sida: 417. 
33 Jong, H. Kim. & Ping, P. Lee. The Changing Role of Dialogue in the International Relations of Southeast Asia. Asian Survey 
51 no. 5 (2011): 953–970. doi: 10.1525/as.2011.51.5.953. Sida: 955. 
34 Brante, Thomas & Wrange, Pål. ”konsensus”. Nationalencyklopedin. [uppslagsverk] Tillgänglighet: 
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konsensus (Hämtad: 2017-04-20, 21:27). 
; Cambridge Dictionary. “Consensus”. Cambridge Dictionary. [uppslagsverk]. Tillgänglighet: 
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/consensus (Hämtad: 2017-05-03, 21:00). 
35 Roháč, Dalibor. Knight, Habermas and Rawls on freedom, personhood and constitutional choice. European Journal of the 
History of Economic Thought 19 no.1 (2012): 23-43. doi: 10.1080/09672560903552611. Sida: 23. 
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perlokutionära mål (dvs dess intension att försöka finna en effekt hos lyssnaren). 

Fortsättningsvis så är den mer egocentrerad än det senare alternativet. Den senare 

betonar å andra sidan talarens försök för en gemensam förståelse för varandra, och där 

då talarens mål är tillbakahållen, endast för att försöka få en intersubjektiv förståelse 

med höraren.36 Habermas ställer de två handlingarna mot varandra.37 Enligt Habermas 

är dessa två strategier omöjliga att kombinera och det strategiska handlandet är 

dessutom ”utnyttjande” att använda sig av då den bygger på användandet av ens egna 

mål och syften, till skillnad från det kommunikativa handlandet. Det kommunikativa 

handlandet lägger därför fram en pelare för konsensus att utformas mellan parterna: 

begriplighet av yttrandet, acceptansen av ett garanterat förståelse av det outsagda, och 

acceptansen av det som kommer att utvecklas i interagerandet. Med andra ord måste 

lyssnaren förstå vad som blir sagt. För en starkare förståelse krävs det att lyssnarens 

acceptans dessutom inkluderar kunskap om tillståndet för utsägelsen. 38 Det är mycket 

mer komplicerat och avancerat att försöka anskaffa konsensus i en kommunikation 

genom att endast vara objektiv och säga vad man tänker än om parterna verkligen 

försöker var intersubjektiva och performativa. Det senare alternativet tillåter en 

ömsesidig tillvaro.39 Fortsättningsvis kräver begriplighet mycket mer förhandskunskap 

för en komplett förståelse. För Habermas var det viktigt att ett samhälle grundade sig i 

konceptet rationalitet, och inte rationalitet som berörde filosofiska, religiösa eller annan 

sorts kunskap i form ultimata fundamentalistiska och bestämda ändamål, utan 

rationalitet i form av att det kommunikativa handlandet via intersubjektivitet, med andra 

ord kommunikativ rationalitet.40 

 

 

 

 

 

 

                                                
36 Roháč, Dalibor. Knight, Habermas and Rawls on freedom, personhood and constitutional choice. European Journal of the 
History of Economic Thought 19 no.1 (2012): 23-43. doi: 10.1080/09672560903552611. Sida: 28.; Chaisson, Mike. & Ross, 
Alain. Habermas and information systems research: New directions. Information & organization 21 no. 3 (2011): 123-141. doi: 
10.1016/j.infoandorg.2011.06.001. Sida: 125. 
37 Habermas, Jurgen. Kommunikativt handlande. 2. uppl. Göteborg: Daidalos, 1996. Sida: 99. 
38 Chaisson, Mike. & Ross, Alain. Habermas and information systems research: New directions. Information & organization 21 
no. 3 (2011): 123–141. doi: 10.1016/j.infoandorg.2011.06.001. Sida: 125.  
39 Habermas, Jurgen. Kommunikativt handlande. 2. uppl. Göteborg: Daidalos, 1996. Sida: 38. 
40 Chaisson, Mike. & Ross, Alain. Habermas and information systems research: New directions. Information & organization 21 
no. 3 (2011): 123-141. doi: 10.1016/j.infoandorg.2011.06.001. Sida: 125.  
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“It suggests that the definition of national interest is not that flexible in 

the dialogue process, and that such dialogue involves a rational 

process, not dissimilar to “arguing” and “bargaining” to arrive at a 

decision. By contrast, the latter, through the communicative use of 

language, aims to reach mutual understanding and consensus among 

the parties in the dialogue.”41  

 

Det måhända att de överenskommelser som nås mellan länder kanske inte alltid är 

rationellt motiverade.42 De aspekter som är nödvändiga i en dialog, i konsensus och i ett 

kommunikativt handlande, som är idealet för internationella relationer och som 

inkluderar förståelse för alternativa perspektiv, är först och främst att man som diplomat 

eller stat är beredd att vända ryggen mot statens egna övertygelser, värderingar och 

handlingar och att man som diplomat eller stat kan omvandla dem till subjekt för att 

överväga och värdera dem i ett kollektivt sammanhang.43 Men även stävan om 

förståelse av den andres argument, med andra ord, avlägsnandet av maktkamp och 

maktintresse ska ske.44 Detta genom, det Habermas kallar för, handlingskoordineringens 

mekanismer: att man först och främst repeterar, och därmed riktar, den andre partens 

vilja, fruktan och längtan gentemot sig själv. För det andra ska man kunna få 

överlappande situationstolkningar och gemensam vetskap som den andre aktören har. 

Handlingarna leder till antingen ett gemensamt vetande mellan parterna eller endast en 

påverkan på den andre parten.45 Med andra ord ska parterna i en interaktion inte endast 

ta emot den andre partens åsikter, utan den ska också kunna byta ut rollen till ett 

åskadarperspektiv och inte endast ha ett deltagarperspektiv.46 Deltagarna i 

kommunikativ handling når en valid argumentation i sina ståndpunkter.47 I övrigt är den 

habermasianska modellen även betydande och spelar en markant roll för verkligheten 

som finns eftersom människor tenderar att vara mer ”eniga (eller oeniga) gällande just 

handlingar, normer och värderingar” i sig snarare ”än om huruvida påståenden är 

                                                
41 Jong, H. Kim. & Ping, P. Lee. The Changing Role of Dialogue in the International Relations of Southeast Asia. Asian Survey 
51 no. 5 (2011): 953–970. doi: 10.1525/as.2011.51.5.953. Sida: 955. 
42 Jong, H. Kim. & Ping, P. Lee. The Changing Role of Dialogue in the International Relations of Southeast Asia. Asian Survey 
51 no. 5 (2011): 953–970. doi: 10.1525/as.2011.51.5.953. Sida: 955. 
43 Diez, Thomas & Steans, Jill. A useful dialogue? Habermas and International Relations. Review of International Studies 31 
no. 1 (2005): 127-140. doi: http://dx.doi.org/10.1017/S0260210505006339. (Hämtad: 2017-02-24). Sida: 128, 132, 134. 
44 Gilljam, Mikael. & Hermansson, Jörgen. Demokratins mekanismer. 1. uppl. Solna: Liber, 2003. Sida: 22. 
45 Habermas, Jurgen. Kommunikativt handlande. 2. uppl. Göteborg: Daidalos, 1996. Sida: 113.  
46 Habermas. Kommunikativt handlande, Sida: 254. 
47 Roháč, Dalibor. Knight, Habermas and Rawls on freedom, personhood and constitutional choice. European Journal of the 
History of Economic Thought 19 no.1 (2012): 23-43. doi: 10.1080/09672560903552611. Sida: 23,25,28. 
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sanna”.48  Denna teori utesluter vilket samhälle eller politiskt sammanhang som 

aspekterna syftar på, vilket möjliggör en granskning av konceptet diskurs utöver det 

som ingår i politiska, samhälleliga eller ekonomiska ordningen. Vidare, kan man 

implementera aspekterna på stater. För att, i en habermasiansk värld, kunna vara en bra 

stat så krävs det en stat med diskussion och konsensus.49 

 

2.2 Hobbesiansk fälla 

”And from this diffidence of one another, there is no way for any man to 

secure himself, so reasonable as Anticipation; that is, by force, or wiles, to 

master the persons of all men he can, so long, till he see no other power 

great enough to endanger him.” 

- Thomas Hobbes (Leviathan, 1651, Kapitel XIII). 

Den hobbesianska fällan grundar sig i teoretikern Thomas Hobbes antaganden om att 

mänskligheten är naturligt skapad för varelser att vara i krig mot varandra, därför är 

människan naturligt dragen till att vara i krig.50 Stolthet och rädsla av andra människor 

är två saker som driver människan. Folk invaderar varandra och på så sätt lever de.51 

Hans lösning var att samhället därför behövdes styras av ett envälde, Leviatan.52 

Människan brister i invändighet och skyldighet. Dock innebär inte det att Hobbes syn 

förklaras som att människans största rädsla är deras relation till Gud eller deras relation 

till andra människor, utan människans rädsla grundar sig i att inte veta vad som befinner 

sig i den naturliga världen, och inte vad som faktiskt befinner sig i dem andra 

människorna. Tillståndet att inte veta vad som gömmer sig i människans fiendskap är 

människans största rädsla, att inte ha vetskap om den externa världen. Alla koncept har 

sina egna utseenden och representationer.53 Det våra sinnen säger oss är lögner som 

gömmer sig i mörkret.54  

 

Anledningen till att fruktan uppstår är för att allt i den externa världen rör sig självt. 

Ingenting är självmant styrt. Ingenting har en naturlig tendens. Alla effekter är endast 
                                                
48 Habermas, Jurgen. Kommunikativt handlande. 2. uppl. Göteborg: Daidalos, 1996. Sida: 39. 
49 Roháč, Dalibor. Knight, Habermas and Rawls on freedom, personhood and constitutional choice. European Journal of the 
History of Economic Thought 19 no.1 (2012): 23-43. doi: 10.1080/09672560903552611. Sida: 38–39. 
50 Glover, Jonathan. Humanity: A Moral History of the Twentieth Century. 1. uppl. London: Pimlico, 2001. Sida: 20. 
51 Blits, Jan H. Hobbesian fear. Political Theory 17 no. 3 (1989): 417-431. doi: 10.1177/0090591789017003003. Sida: 417-
418. 
52 Glover, Jonathan. Humanity: A Moral History of the Twentieth Century. 1. uppl. London: Pimlico, 2001. Sida: 20. 
53 Blits, Jan H. Hobbesian fear. Political Theory 17 no. 3 (1989): 417-431. doi: 10.1177/0090591789017003003. Sida: 417-
418.  
54 Blits. Hobbesian fear, Sida: 419.  
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länkar i en oändlig kedja av händelser. Det som skiljer människan från djuret 

exempelvis är viljan av att veta orsakerna bakom människors agerande.55 Då människan 

är född i en värld där hen endast kan veta vad hen gör så är denne dock född i en värld 

som hen själv inte har skapat, vilket gör att hen aldrig kan ha kontroll över världen. 

Reduceringen av människans psyke leder till fruktan. Människan kan endast önska sig 

allt denne vet som inte kommer att skada hen, dock fruktar vi allt som vi inte vet som 

möjligtvis kan skada oss eller inte. Rädsla är kopplat till objekt. Människan undviker 

oftast smärta, smärta är en fruktan, vilket gör att människan inte endast undviker 

objektet av fruktan, utan fruktan den själv. En rädsla utan objekt är dock en oresonlig 

rädsla.56 Man kan inte fly eller behärska en rädsla om man inte vet vad objektet är. Inte 

sällan så föreställer sig människor en inbillad fruktan. Hobbes skiljer alltså mellan två 

olika sorters rädslor: makten av det andligt osynliga samt makten av människor.57 För 

att grunda ett civilt samhälle måste människor ha ett gemensamt maktvälde för att de 

ska behärska den rädsla de har över varandra. Det gemensamma goda kräver gemensam 

rädsla: rätten till livet är den största belöningen medan döden är det värsta straffet. 

Rättvisa ska finnas och den personen som överstiger rättvisan skall straffas. Hobbes 

tanke är att reducera rädslan av det andligt osynliga och samtidigt öka rädslan för 

människor. Detta ska hänvisa människor till att endast tänka på det goda i världen. 

hobbesianska fällans grundtanke är inte relationen mellan människa till människa utan i 

en människas tänkande gällande relationen mellan dennes rädsla och ignorans.58  

 

I praktiken så uppstår den hobbesianska fällan när två grupper är ett möjligt gemensamt 

hot mot varandra och den gemensamma resulterande fruktan ger vardera part en 

anledning till att göra ett ryck först. Beroende på hur mycket av den teoretiska 

hobbesianska fällan som framstår av länderna så får man reda på potentiella fruktan 

mellan länderna. Det finns faktorer som kan leda nationaliteter och nationer till att 

uppleva denna rädsla, såsom ett minoritetshot,59 en generell spiral av hat mellan 

nationerna60 eller spridning av (falsk) propaganda från den ena nationen gällande den 

andra.61 Jonathan Glover framhäver att vissa av hoten som uppstår kan behärskas och 

avlägsnas medan andra leder till massmord.  

                                                
55 Blits, Jan H. Hobbesian fear. Political Theory 17 no. 3 (1989): 417-431. doi: 10.1177/0090591789017003003. Sida: 422.  
56 Blits. Hobbesian fear, Sida:   424. 
57 Ibid, Sida: 425. 
58 Ibid, Sida: 426. 
59 Glover, Jonathan. Humanity: A Moral History of the Twentieth Century. 1. uppl. London: Pimlico, 2001. Sida: 125, 131. 
60 Glover. Humanity: A Moral History of the Twentieth Century, Sida: 128. 
61 Ibid, Sida: 121, 130, 131. 



  
 

13 

 

När Glover fokuserar på hoten så uttrycker han hot som uppstår på grund av spänningen 

mellan mäktiga stammar och nationer. Det är dock inte nödvändigt att endast begränsa 

sig till stammar och nationaliteter, då Glover tydligt uttrycker sig att fiendskap mellan 

stammar ibland kan tänkas som en metafor.62 Istället är det även möjligt att analysera 

hoten mellan staters diplomatiska strategier. När aspekten gällande fruktan ska 

analyseras från den ena gruppen till det andra så har Glover exemplifierat hutuers och 

tutsiers relation gällande påverkan av den hobbesianska fällan.63 Anledningen till att 

hutuer reagerade först var på grund av att de kände sig hotade av de överlägsna 

tutsierna. Tutsierna var oftast längre, ägde slott och var den regerande stammen. En 

ytterligare utlösande orsak i detta sammanhang var enligt Glover tyska och belgiska 

kolonialisternas landsgränsning som bidrog till den spänning av baserade 

verklighetsuppfyllandet av den ena stammens dominans som uppstod. Tutsiernas 

överlägsenhet blev nu verkligare för hutuerna då de tydligare delades in i samma land. 

Detta hot ledde bland annat till fruktan, och fruktan ledde till massmord.64 Dock 

kommer detta examensarbete att med hjälp av denna teori, som Glover granskade 

hutuers och tutsiers relation, kolla graden av rädsla, hat samt generellt hot gentemot 

USA:s och Irans relation till varandra istället.  

 

2.3 Teoretisk utveckling och teoretisk analysram 

Anledningen till valet av just dessa teorier beror på tolkningsaspekten som är möjlig att 

analysera. Fortsättningsvis kan den habermasianska modellen vara ett mycket 

intressantare val för att analysera USA:s och Irans relation i ett internationellt samband 

än exempelvis en positivistisk teori som inte ser parterna som subjekt på grund av den 

objektiva verkligheten människor egentligen lever i.65 Dessutom var anledningen till 

valet av teorin hobbesianska fällan avgörande på grund av dess möjlighet för förståelse 

gällande frågan huruvida USA:s och Irans erhållande av förutfattade meningar gentemot 

varandra, när det kommer till det andre landets grad av framställt hot, leder till fruktan. 

Detta i sig leder till den kompletterande teoretiska ramen som dessa två teorier kan ge 

varandra – den ena är mer realistisk och den andra mer interpretativ. De olika sätten, 

                                                
62 Glover, Jonathan. Humanity: A Moral History of the Twentieth Century. 1. uppl. London: Pimlico, 2001. Sida: 119. 
63 Glover. Humanity: A Moral History of the Twentieth Century. Sida: 121–122. 
64 Ibid, Sida: 120. 
65 Diez, Thomas & Steans, Jill. A useful dialogue? Habermas and International Relations. Review of International Studies 31 
no. 1 (2005): 127-140. doi: http://dx.doi.org/10.1017/S0260210505006339. (Hämtad: 2017-02-24) Sida: 129. 
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som stater kan gå tillväga genom för att uppleva konsensus och fruktan, kommer att 

presenteras här.  

 

Det är inte ofta man talar om hur mycket konsensus och fruktan som försiggås mellan 

länders diplomatiska förhållande, då diplomatiska dialoger ofta inte är offentliga. 

Kommunikativt handlande är viktigt för ett avstämmande av utökad kommunikation, för 

normativa antaganden och utsträckning av konsensus för den mänskliga existensen.66 

Även en stormakt eller en motsvarande Leviata som ser till att alla parter har rättigheter 

till liv och skyldigheter till döden (eller hårt straff), då människan själv annars kommer 

slå till på grund av just fruktan, är nödvändig.67 En ytterligare viktig aspekt, när det 

kommer till konsensus, är att i samband med fria och jämlika samtal utan tvång kräver 

globaliseringsprincipen att den deltagande kan sätta sig i de andra deltagarnas 

situationer. Detta gör att man samtidigt blir tvungen att testa sin egna ståndpunkt till en 

allmän och universell lag i en dialog.68 Detta går hand i hand med hur staterna kan 

undvika att uppleva fruktan gentemot varandra, genom att två parter kommunicerar och 

respektive part både lyssnar och talar. Respekt för värdighet och den andres moraliska 

status försvårar kapaciteten för människan att döda och tortera varandra – eller med 

andra ord, slå till eller göra ett ryck mot den andre parten som USA-Iran fallet kan 

baseras på.69 Dock är skillnaden att gällande den habermasianska modellen, som 

omfattar konsensus, kan diplomatiska relationer vidareutvecklas utan tvång medan den 

hobbesianska fällan, som omfattar fruktan, hävdar att diplomatiska relationer å andra 

sidan kan vidareutvecklas med tvång. 

 

Dessa sorters teorier är nödvändig vid fall som relationen mellan USA och Iran, 

eftersom den lyfter upp och ger möjlighet till en mer tolkning av vardaglig konsensus 

och fruktan än de strikt sanningsförankrade och positivistiska teorierna. Den omfattar 

med andra ord mer objekt i förhållande till saker som interpretören ska få ställas inför. 

Exempelvis så är även deltagarens förståelse för vad som sägs också viktigt, i enlighet 

med konsensus försöka vidareutveckla diplomatiska relationer.70 I enlighet med fruktan 

så kan man inte fly eller behärska en rädsla om man inte vet vad objektet är. Det är inte 

                                                
66 Roháč, Dalibor. Knight, Habermas and Rawls on freedom, personhood and constitutional choice. European Journal of the 
History of Economic Thought 19 no.1 (2012): 23-43. doi: 10.1080/09672560903552611. Sida: 28. 
67 Glover, Jonathan. Humanity: A Moral History of the Twentieth Century. 1. uppl. London: Pimlico, 2001. Sida: 140. 
68 Roháč, Dalibor. Knight, Habermas and Rawls on freedom, personhood and constitutional choice. European Journal of the 
History of Economic Thought 19 no.1 (2012): 23-43. doi: 10.1080/09672560903552611. Sida: 30. 
69 Glover, Jonathan. Humanity: A Moral History of the Twentieth Century. 1. uppl. London: Pimlico, 2001 
70 Habermas, Jurgen. Kommunikativt handlande. 2. uppl. Göteborg: Daidalos, 1996. Sida: 39.  
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rationellt att ha rädsla utan objekt och inte sällan föreställer sig beslutsfattarna en 

inbillad rädsla vilket kan göra att den diplomatiska relationen inte går framåt eller börjar 

gå bakåt. Man fruktar sådant man inte vet som kan skada en, istället för att frukta vad 

man vet.71  

 

2.3.1 Begreppsvaliditet 

Sammanfattningsvis är det något som förändrar utvecklingen av den diplomatiska 

relationen. Frågan är om minskning av fruktan och ökning av konsensus kan leda till en 

ständigare utveckling av en diplomatisk relation. För att teoriernas styrka och USA–Iran 

fallet ska testas, och för att förstå hur analysen kommer att utspelas så är det viktigt att 

det först och främst sker en granskning av orsakerna bakom beslutsfattarnas handlande. 

Med hjälp av den habermasianska modellen och den hobbesianska fällan så granskas 

USA och Iran strategiska tänkande utifrån fruktan och konsensus. För att veta om 

konsensus och fruktan har påverkat USA:s och Irans relation, så kommer 

operationaliserad begreppsvaliditet från det som nämnts i detta avsnitt att undersökas i 

analysen. För att operationalisera de teoretiska definitionerna blir därför operationella 

indikationer nödvändiga. Gällande den habermasianska modellen är konsensus ett 

centralbegrepp, och gällande den hobbesianska fällan är fruktan ett centralbegrepp. 

Konsensus och fruktan kan alltså bli nödvändiga i uppsatsen för dess påverkan av varför 

det inte sker en vidareutvecklad diplomatisk relation. Konsensus kan uppnås genom att 

beslutsfattarna har kunskap om tillståndet för det som blir utsagt, att staterna är 

rationellt intersubjektiva än endast objektiva, att man har som mål att nå gemensam 

förståelse och konsensus än det egna målet, att man med andra ord försöker repeterar 

och riktar den andre partens vilja, fruktan och längtan mot sig själv, att man är beredd 

att vända ryggen mot den egna statens övertygelser, värderingar, och handlingar, att 

man beter sig mindre egocentrerat och sist att man har ett avlägsnande av maktkamp 

och maktintresse. Stater som lyckas ha offentliga kommunikationer med varandra, är 

ofta förklarade som framgångna diplomatiska relationer. Även tillit är en viktig 

aspekt.72 Fortsättningsvis ökar fruktan genom att aktörerna har bristande vetskap om 

naturen, att rädsla och hot mellan aktörerna skapar en inbillad fruktan, och att 

propaganda och hat leder en aktör att föra ett ryck först på grund av fruktan. Stater som 
                                                
71 Blits, Jan H. Hobbesian fear. Political Theory 17 no. 3 (1989): 417-431. doi: 10.1177/0090591789017003003. Sida: 124-
135. 
72 Sevin, Efe. Pathways of connection: An analytical approach to the impacts of public diplomacy Public Relations Review 41 
no. 4 (2015): 562-568. doi: 10.1016/j.pubrev.2015.07.003 Sida: 562.; Wallensteen, Peter. ”Ekonomiska sanktioner”. 
Nationalencyklopedin. http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ekonomiska-sanktioner (Hämtad 2017-
04-28, 21:30). 
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inte lyckas vidareutveckla diplomatiska relationer är mer sannolika att ha skapat hot mot 

varandra med tvång för att uppnå sina mål.73 

 

3 Metod och material 

3.1 Metod 

Med hjälp av de två teorierna, habermasianska modellen samt hobbesianska fällan, 

kommer orsaker som hindrar ett vidareutvecklande av den diplomatiska relationen 

mellan USA och Iran att redogöras. Uppsatsen kommer att byggas på kvalitativa inslag 

då det är mest relevant, utmanande och intressant för valet av ämne, material samt 

analys i uppsatsen. Valet av kvalitativ textanalys beror på den möjlighet för 

noggrannare läsning som bör göras för att endast nå vissa av texternas och dokumentens 

olika delar, till skillnad från en kvantitativ innehållsanalys som skulle ha missat delar av 

den dolda ytan. Uppsatsen kommer mer precist att använda sig av metoderna 

diskursanalys, som är en del av den kvalitativa textanalysen,74 samt fallstudier. 

Sammanfattningsvis beror valet av metoderna på att det är ett fall, USA-Iran fallet. 

Denna uppsats kommer fortsättningsvis att bestå av två metoder: fallstudier och 

diskursanalys.  

 

3.1.1 Diskursanalys 

Diskursanalysens kännetecken är att analysera och utforska maktförhållanden i 

samhället. Det är viktigt för olika element att förenas och inkorporeras tillsammans med 

olika diskurser.75 Fortsättningsvis tar diskursanalysen dessutom upp aktörers olika 

positioner som subjekt i samhället, med olika infallsvinklar, vilket leder till de olika 

aktörernas egenskaper att handla olika.76 Diskursanalysens mål går därför även ut på att 

förena olika diskurserna till en interdiskurs.77 Därför är det viktigt att lägga orsakerna 

bakom aktörers handlande inom räkning. Diskursanalysen tar upp de aspekter av 

samhället som ibland inte riktigt studeras och den går ut på att empiriskt försöka bevisa 

de aspekter som ibland blir dolda gällande orsakerna bakom människors ageraranden 

                                                
73 Poznansky, Mischael. & Scroggs, Matt K. Ballots and Blackmail: Coercive Diplomacy and the Democratic Peace. 
International Studies Quarterly 60 no. 4 (2016): 731-741. doi: 10.1093/isq/sqw016. Sida: 731. 
74 Esaiasson, Peter. Gilljam, Mikael. Oscarsson, Henrik. & Wängnerud, Lena. Metodpraktikan. 4. uppl. Visby: Nordstedts 
Juridik AB, 2012. Sida: 211–213. 
75 Esaiasson. Gilljam. Oscarsson. & Wängnerud. Metodpraktikan Sida: 212–213. 
76 Bergström, Göran & Boréus, Kristina. Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursa. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2012. 
77 Esaiasson, Peter. Gilljam, Mikael. Oscarsson, Henrik. & Wängnerud, Lena. Metodpraktikan. 4. uppl. Visby: Nordstedts 
Juridik AB, 2012. Sida: 212–213 
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eller handlanden,78 vilket även är uppsatsens tillvägagångssätt: att ta reda på varför 

beslutsfattare beter sig som de gör, med hjälp av granskning av bristande konsensus 

samt ökad fruktan. Anledningen till valet av diskurs som metod beror bland annat på att 

det är två parter som medverkar och som har två olika synfallsvinklar i dess diplomatisk 

relation.79 Därför är interdiskurs en viktig aspekt då analysen strävar efter att granska 

staternas intersubjektivitet, ett så kallat kommunikativa handlande, habermasianska 

modellen, samt fruktan som orsakar en part att utföra ett så kallat ”ryck”/agerande, 

hobbesiansk fälla, när det kommer till varför staternas diplomatiska relationer inte 

vidareutvecklas. Andra metoder och teorier som var valbara skulle leda till en mindre 

tolkningsmöjlig analysering, det vill säga att de underskattar epistemologiska attribut. 

De flesta arbeten som har diskursanalys som metod har socialkonstruktivistiska inslag, 

vilket denna uppsats inte helt heller skiljer sig från. Detta arbete är mindre förankrat till 

positivism än interpretivism just på grund av att dessa teorier är förankrade till 

hermeneutiska respektive realistiska skolan, hur diplomater kan ha olika perspektiv som 

i sin tur leder till hur de beter sig.80 

 

Då denna uppsats bland annat kommer att betona de två olika aktörernas, USA:s och 

Irans, bristande konsensus så är det högt förankrat till diskursanalysen. I enlighet med 

diskursanalysen är viktigt att olika diskurser inkorporeras och förenas, och därför spelar 

denna metod en markant roll för att konsensus ska kunna förklaras. Då staterna kan ha 

egna värderingar så blir det nödvändigt att inkorporera dessa egenskaper i en 

interdiskurs, med andra ord intersubjektivitet.81 Med detta som utgångspunkt ökar 

intresset för en analys på grund av granskningen av staternas värderingar och argument 

som spelar roll i deras diplomatiska relation på ett internationellt och intersubjektivt 

plan: en sammanföring av diskurser. Då diskursanalysen omfattar olika diskurser från 

olika parter och då den även omfattar olika subjektpositioner82 så kan det förankras till 

vardera aktörs egna upplevda fruktan, vilket då kan skapa en fälla.83 För att inte 

                                                
78 Bergström, Göran & Boréus, Kristina. Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursa. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2012. 
79 Lynch, Marc. The Dialogue of Civilisations and International Public Spheres. Millenium 29 no. 2 (2000): 307–330. doi: 
10.1177/03058298000290020601. Sida: 309. 
80 March, David & Stoker, Gerry. Theory and Methods in Political Science. 3. uppl. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010. 
81 Roháč, Dalibor. Knight, Habermas and Rawls on freedom, personhood and constitutional choice. European 
Journal of the History of Economic Thought 19 no.1 (2012): 23-43. doi: 10.1080/09672560903552611. Sida: 28.; 
Chaisson, Mike. & Ross, Alain. Habermas and information systems research: New directions. Information & 
organization 21 no. 3 (2011): 123–141. doi: 10.1016/j.infoandorg.2011.06.001. Sida: 125. 
82 Bergström, Göran & Boréus, Kristina. Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursa. 3. 
uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2012. 
83 Glover, Jonathan. Humanity: A Moral History of the Twentieth Century. 1. uppl. London: Pimlico, 2001. Sida: 125, 
131. 
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missuppfatta den andre partens uppförande som hot är det enligt diskursanalysen 

nödvändigt att sammanfläta de olika rådande diskurserna och subjektpositionerna, till en 

interdiskurs. Sammanfattningsvis så finns det ett samband mellan exempelvis den 

hobbesianska fällan och diskursanalysen: Om exempelvis hot har bidragit till att öka 

fruktan mellan staterna så finns det en förklaring för förhindrandet av en interdiskurs 

inträffande. 

 

3.1.2 Fallstudie 

Oroligheter mellan USA och Iran har sin grund i bland annat år 1953,84 USA:s 

statskupp i Iran, men framförallt var det år 1979, gisslantagande i iranska ambassaden 

gällande amerikanska diplomater i samma period som den iranska revolutionen, som 

skapat de största oroligheterna och den avtagande kommunikationen mellan länderna.85 

En mycket avgörande period inom de cirka 40 åren från 1979 är år 2015 till 2017 

(februari) då dessa staters diplomatiska relation, efter cirka 40 år, började få en uppfart. 

En studie med habermasianska modellen tillsammans med den hobbesianska fällan som 

teorier, för att undersöka hur USA:s och Irans diplomatiska relation inte 

vidareutvecklats, har tidigare inte analyserats. Detta fall ska analyseras och en 

redogörelse för orsakerna bakom USA:s och Irans hämmade diplomatiska förhållandet 

kommer att presenteras. Först och främst så kan gisslandramat år 1979 spela en markant 

roll för USA:s och Irans hämmade diplomati. Dock kommer inte arbetet att inkludera 

alla handlingar från dessa cirka 40 år. Dessutom spelar förståelse och kommunikation 

en viktig roll för att diplomatiska relationen inte vidareutvecklats och just därför är 

perioden mellan 1979 och 2017 de mest föränderliga åren för den hämmade diplomatin. 

Sammanfattningsvis, beroende på hur respektive lands diplomatiska strategi mellan 

1979 till 2017 påverkas av konsensus och fruktan så redogörs orsaken till varför 

diplomatiska relationen mellan länderna inte vidareutvecklas.  

 

3.2 Validitet  

Gällande den habermasianska modellen samt den hobbesianska fällan så har ytterligare 

fall testats med hjälp av dessa teorier och därför var det i tidigare avsnitt nödvändigt att, 

utifrån tidigare forskningar, granska olika länders konsensus och fruktan för att stärka 

                                                
84 Bruse, Patton. Roger Fisher as Self-Starting Interventionist: Responding to the Iranian Hostage Conflict. Negotiation Journal 
29 no. 2 (2013): 141-157. doi: 10.1111/nejo.12013. 
85 Byrne, Malcolm. Iran-Contra: Reagan's Scandal and the Unchecked Abuse of Presidential Power. 1. uppl. 
Lawrence: University Press of Kansas, 2014. Sida 35, 40, 50, 98.  
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teoriernas tillämpbarhet. Valet av de olika länderna beror på de olika, framförallt, 

geografiskt placerade ländernas roll i tidigare forskningen, samt den varierande 

mängden kärnvapeninnehav i de tidigare forskningarna, vilket ger ett ökat intresse för 

att studera just dessa länder. Både länder som har innehav av kärnvapen och länder utan 

innehavet, har testats och presenterats i den tidigare forskningen. Fortsättningsvis, 

anledningen till valet av detta fall beror på att USA-Iran fallet är ett givet och tydligt 

fall. Det är även nödvändigt att ta reda på hur mycket den här undersökningens resultat 

faktiskt kan stämma överens med andra fall, som andra stater i den internationella 

sfären, för att förklara hur fallet påverkar teoriernas styrka. Exempelvis, ifall en forskare 

väljer ett annat fall med ett eller två andra länder än USA och/eller Iran så kan denna 

uppsats konsensus och fruktan (centralbegreppen) och hur man uppnår centralbegreppen 

(dess operationalisering) även användas som förklaringskraft för den hypotetiska 

forskningens fall/länder.  

 

3.3 Material  

För det bästa möjliga besvarandet av frågeställningarna kommer det att användas 

artiklar och avhandlingar med kritisk genomgranskning. Som en komplettering kommer 

även litteratur att användas. För att få en bredare bild av USA:s och Irans strategiska 

tänkande så kommer det att användas sekundära källor såsom artiklar. Det kommer även 

att användas ett fåtal primärkällor och formella dokument, främst diplomatiska 

publikationer och regeringsdokument för det inledande och det empiriska avsnittet. 

Förutom detta kommer empiriska avsnittet att omfattas av avtalstexter för att kunna ge 

en grund till analysen. För att fullgöra det teoretiska avsnittet så har den habermasianska 

modellen och den hobbesianska fällan forskats i ”Kommunikativt handlande” av Jurgen 

Habermas, respektive ”Humanity” av Jonathan Glover.86 Vidare material som kommer 

användas är ”Hobbesian Fear” av Jan H. Blits87 respektive ”A Useful Dialogue? 

Habermas and International Relations” av Thomas Diez och Jill Steans.88 För att få en 

grund och olika infallsvinklar gällande USA:s och Irans konsensus och fruktan i den 

internationella sfären så används ”The Dialogue of Civilisations and International 

Public Spheres” av Marc Lynch. Denna artikel kommer att upprepas under uppsatsens 

gång.  

                                                
86 Glover, Jonathan. Humanity: A Moral History of the Twentieth Century. 1. uppl. London: Pimlico, 2001. 
87 Blits, Jan H. Hobbesian fear. Political Theory 17 no. 3 (1989): 417–431. doi: 10.1177/0090591789017003003. Sida: 417. 
88 Diez, Thomas & Steans, Jill. A useful dialogue? Habermas and International Relations. Review of International Studies 31 
no. 1 (2005): 127-140. doi: http://dx.doi.org/10.1017/S0260210505006339. (Hämtad: 2017-02-24). 
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3.4 Avgränsning 

Under uppsatsens val av olika avsnitt så kommer det att ske en del avgränsningar. Valet 

av metod kommer vidare inte ställa krav på resurser eller budget. Det är närmast 

tidsåtgången som begränsar uppsatsens problemställning. När det gäller aspekterna som 

orsakar minskad konsensus och ökad fruktan mellan länderna så kommer inte en 

fördjupning av USA:s mellanöstern-politik att betonas då de valda teorierna inte riktigt 

blir lika intressanta att understryka med den här uppsatsens fall.  

 

Det sker även begränsningar gällande teoriernas allmänna aspekter i analysen. När det 

kommer till den habermasianska modellen så kommer en begränsning på endast Jurgen 

Habermas kommunikativa handlingsteori och konsensus att analyseras. Med andra ord, 

uppsatsen kommer att avgränsa teorin till den operationalisering av centralbegreppet 

som framställts i teoriavsnittet. Habermas teoretiska utgångspunkt omfattar inte endast 

kommunikativt handlande samt kommunikation i den internationella sfären, utan även 

strategiskt handlande och kommunikation i den nationella sfären, det vill säga 

demokratisk integration. Det kommer dock denna uppsats inte att pröva då detta är ett 

fall internationella relationer emellan. Istället kan det vara relevant att analysera de 

aspekterna i ett annat arbete. Gällande den hobbesianska fällan är teorin begränsad till 

de vissa aspekter som kan orsaka staterna till att hamna i en konfliktartad fälla.89 

Exempelvis så kommer denna uppsats inte att undersöka länders fall där de hamnat i 

krig, utan endast hur man upplever fruktan. Det vill säga, uppsatsen kommer att 

analysera den operationalisering som leder till det valda centralbegreppet, fruktan. 

Uppsatsen kommer dessutom att endast behandla två teorier för att kunna ge en djupare 

infallsvinkel. 

 

På grund av tidsramen och uppsatsens omfattning så begränsas uppsatsens analysvidd 

till att endast betona vissa aspekter mellan år 1979. Vidare beror valet av denna period 

på de omfattande och nödvändiga aspekterna som inte går att analysera under en kortare 

period. Exempelvis kan beslutsfattarnas strategival i form av ideologiskt avskiljande, 

missförståndiga samt maktsträvande perspektiv mellan staterna vara utspridda under en 

lång period.  

 
                                                
89 Glover, Jonathan. Humanity: A Moral History of the Twentieth Century. 1. uppl. London: Pimlico, 2001. Sida: 130, 131. 
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3.5 Källkritik 

Denna uppsats kommer generellt sett att omfattas av källor som består av både primär- 

och sekundärkällor. Anledningen till valet av en variation av primär- och sekundärkällor 

beror på svårigheten att få tillgången till vissa offentliga diplomatiska dialoger och 

upplevelser i första handskällor, då dialogerna ibland är sekretessbelagda. Dock är 

exempelvis avtalstexter, offentliga dokument och andra diplomatiska förklaringar från 

exempelvis USA:s utrikesdepartement och Europeiska Unionen nödvändiga 

primärkällor för att undvika subjektivt tolkade källor. När nyhetsartiklar har använts så 

har de jämförts med andra nyhetsorganisationers artiklar för att ge styrka i validitet, 

vilket även har gjorts med de vetenskapliga artiklarna. Mer detaljerat, källors 

(”berättelsers”) äkthet, tid, tendens och oberoende som har använts gällande exempelvis 

politiska händelser, har granskats genom att de överensstämt och bekräftats tillsammans 

med andra nyhetsartiklar.  

 

4 Diplomati, avtalet och gynnande aspekter  
Detta avsnitt kommer att framställa en empirisk studie. Avsnittet börjar med att 

framställa en generell beskrivning av diplomati och vad som kan orsaka 

sanktionsinföranden. Därefter beskrivs avtalet JCPOA (Joint Comprehensive Plan of 

Action) mellan P5+1, EU (Europeiska Unionen) och Iran som slöts år 2015 mellan 

varandra. Fortsättningsvis spelar USA:s respektive Irans gynnande och missgynnande 

aspekter för avtalet en markant roll när det kommer till analysen och kommer därför 

presenteras i avsnittet efter avtalet. Detta då de spelar en viktig roll för händelserna 

bakom den hämmade diplomatin.  

 

4.1 Diplomati och sanktioner 

I och med att begreppet diplomati omfattar olika delar så är det svårt att ge en universell 

beskrivning om vad definitionen innebär.90 Först och främst anses en viktig handling 

vara att länder eller stater emellan ska kunna ha överenskommelser. Förutom detta 

kräver en diplomatisk uppfyllelse att stater kan ha tillit till varandra och att en viss nivå 

av sekretess finns staterna emellan.91 Offentlig diplomati är exempel på stater som 

                                                
90 Sevin, Efe. Pathways of connection: An analytical approach to the impacts of public diplomacy Public Relations Review 41 
no. 4 (2015): 562-568. doi: 10.1016/j.pubrev.2015.07.003 Sida: 562. 
91 Wallensteen, Peter. ”Ekonomiska sanktioner”. Nationalencyklopedin. 
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ekonomiska-sanktioner (Hämtad 2017-04-28, 21:30). 
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praktiserar sina nationella intressen och stater som uppnår sina utrikespolitiska mål 

genom kollektiv kommunikation.92 Det är viktigt att granska och mäta andra staters 

attityder, vilket kan vara ett problematiskt tillvägagångssätt då det kan ta över flera år 

för en stat att ändra attityd eller beteende, för att exempelvis kunna nå samförstånd. 93 

Straffsanktioner sker när diplomatiska överenskommelser inte riktigt kan bibehållas. 

Det innebär att sekretessen som finns mellan stater kan avslöjas från ena staten som en 

sorts straffsanktion mot den andra,94 eller att den ena staten för ekonomiska sanktioner 

gentemot den andra staten, med andra ord handelsembargon, för att kunna nå en politisk 

vilja.95 Givet att det är en svår process att utveckla en diplomatisk relation och att föra 

fram en agenda med en annan stat så kan det vara bra att inte ha för stora visioner om 

den andra statens förståelse på en gång och att istället därför ta det stegvis framåt, då det 

som tidigare nämnts kan ta tid. En tvingad diplomati uppstår mindre sannolikt mellan 

två demokratiska stater än andra sorters regimer.96 

 

4.2 Kärnvapenavtalet - JCPOA 

Det finns flera anledningar till varför det gemensamma kärnvapenavtalet 2015, Joint 

Comprehensive Plan of Action (JCPOA), slöts mellan P5+1 (Kina, Frankrike, Tyskland, 

Ryssland, England och USA), Europriska Unionen (EU) och Iran. En av dem kan vara 

att det allra största hotet i världen idag är hotet om kärnvapen.97 Mer detaljerat förankrat 

till avtalet, att Irans tidsmarginal för att kunna bygga kärnvapen med hjälp av uranium 

och plutonium är inte låg alls.98 Joint Comprehensive Plan of Action är en påbyggnad 

av Joint Plan of Action, ett tidigare avtal som slöts år 2013.99 Avtalets första del består 

av sju delar, ”Iran Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)”, samt sex 

medföljande bilagor, vilket kommer att sammanfattas här nedan. 

                                                
92 Sevin, Efe. Pathways of connection: An analytical approach to the impacts of public diplomacy Public Relations Review 41 
no. 4 (2015): 562-568. doi: 10.1016/j.pubrev.2015.07 Sida: 563; Wallensteen, Peter. ”Ekonomiska sanktioner”. 
Nationalencyklopedin. http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ekonomiska-sanktioner (Hämtad 2017-
04-28, 21:30). 
93 Sevin, Efe. Pathways of connection: An analytical approach to the impacts of public diplomacy Public Relations Review 41 
no. 4 (2015): 562-568. doi: 10.1016/j.pubrev.2015.07 Sida: 562. 
94 http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sekretess (Hämtad: 2017-04-28, 22:00) 
95 Wallensteen, Peter. ”Ekonomiska sanktioner”. Nationalencyklopedin. 
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ekonomiska-sanktioner (Hämtad 2017-04-28, 22:30). 
96 Poznansky, Mischael. & Scroggs, Matt K. Ballots and Blackmail: Coercive Diplomacy and the Democratic Peace. 
International Studies Quarterly 60 no. 4 (2016): 731-741. doi: 10.1093/isq/sqw016. Sida: 731. 
97 Záková, Zuzana. International Atomic Energy Agency and Iran Crisis.  Medzinárodné Vztahy 11 no. 4 (2013): 69-77. 
Tillgänglig: http://search.proquest.com.proxy.lnu.se/docview/1470794558/fulltext/39188F34FA2046B4PQ/1?accountid=14827  
98 Dueck, Colin. & Takeyh, Ray. Iran’s Nuclear Challenge. Political Science Quarterly 122 no. 2 (2007): 189-205. doi: 
10.1002/j.1538-165X.2007.tb00596.x. Sida: 191.; Stone, Richard. Critics complain as U.S. shops in Iran's nuclear bazaar. 
Science 352 no. 6285 (2016): 502-503. doi: 10.1126/science.352.6285.502. Sida: 502-503. 
99 U.S. Department of State. “Joint Comprehensive Plan of Action.” Tillgänglig: 
https://www.state.gov/documents/organization/245317.pdf (Hämtad: 2017-04-22). 



  
 

23 

 

Den första delen av avtalet, ”Iran Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)” består 

av 7 delar som behandlar ståndpunkter gällande, för det första, att Iran inte kommer 

söka eller utveckla något kärnvapen och att P5+1, EU och Iran kommer att samarbeta i 

områden gällande fredliga syften i användandet av kärnenergi i enlighet med Nuclear 

Non-Proliferation Treaty (icke-spridningsavtalet).100 För det andra, avtalet omfattar 

även FN-sanktioner, flersidiga sanktioner samt nationella sanktioner som avtalet 

kommer införa mot Iran. Fortsättningsvis kommer International Atomic Energy Agency 

(IAEA, internationella atomenergiorganet) att inspektera Irans kärnvapenverksamheter 

och därefter rapportera resultaten. Vidare ska Iran tillsammans med P5+1 hålla 

regelbundna och formella möten för att diskutera JCPOA.101 För det tredje, 

tungvattenreaktorn kommer att användas till fredlig kärnkraftsforskning för medicinskt 

och industriellt syfte, och den kommer inte producera vapenklassat plutonium. Vidare 

kommer ingen ytterligare tungvattenreaktion att utvecklas inom de kommande 15 åren. 

Istället kommer det överblivna tillgängliga tungvattnet att exporteras till internationell 

marknad.102 För det fjärde ska IAEI öppet få mäta och övervaka Irans duration som är 

bestämt av avtalet.103 För det femte, efter att FN:s säkerhetsråd kontrollerat de tidigare 

delarna så ska finansiella aktiviteter, EU och Iran mellan bli lagliga, och Iran ska få 

finansiell support för dess affärer.104 För det sjätte ska tillämpningsdagen för avtalet 

gälla först 90 dagar efter att FN:s säkerhetsråd har godkänt avtalet. För det sjunde, ifall 

Iran antar att P5+1 och EU inte fullföljer sina åtaganden, eller vice versa, så har vardera 

part rätt att kunna ta sina antaganden till ”Joint Commission”, en amerikansk icke-

vinstdrivande förening.  

 

4.2.1 Möjliga för- och nackdelar med JCPOA 

JCPOA kan vara en fördel för både P5+1 men även för Iran,105 vilket bekräftar att 

diplomati är det bästa sättet att lösa de bestående komplexen.106 Det finns ett starkt 

                                                
100 U.S. Department of State. “Joint Comprehensive Plan of Action.” Iran Sanctions 2015-07-14. Tillgänglig: 
https://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/iran/jcpoa/ (Hämtad: 2017-04-22). Sida: 2. 
101 U.S. Department of State. “Joint Comprehensive Plan of Action.” Iran Sanctions 2015-07-14. Tillgänglig: 
https://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/iran/jcpoa/ (Hämtad: 2017-04-22). Sida: 6. 
102 U.S. Department of State. “Joint Comprehensive Plan of Action.” Iran Sanctions 2015-07-14. Tillgänglig: 
https://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/iran/jcpoa/ (Hämtad: 2017-04-24). Sida: 7-8. 
103 U.S. Department of State. “Joint Comprehensive Plan of Action.” Iran Sanctions 2015-07-14. Tillgänglig: 
https://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/iran/jcpoa/ (Hämtad: 2017-04-22). Sida: 9. 
104 U.S. Department of State. “Joint Comprehensive Plan of Action.” Iran Sanctions 2015-07-14. Tillgänglig: 
https://www.state.gov/e/eb/tfs/spi/iran/jcpoa/ (Hämtad: 2017-04-22). Sida: 10. 
105 Hussain, Nazir. & Abdullah, Sannia. Iran nuclear deal: Implications for Regional Security. Journal of Political Studies 22 
no. 2 (2015): 475-493. Sida: 475.; Hussain, Nazir. & Abdullah, Sannia. Iran nuclear deal: Implications for Regional Security. 
Journal of Political Studies 22 no. 2 (2015): 475-493. Sida: 475. 
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samband mellan ett lands tillgångar till olja från utländska länder och den globala 

makten.107 Förutom den globala makten i sig så upplever Washington hot av Tehrans 

tillgångar till den militäriska utvecklingen.108 Å ena sidan kommer Irans väg för 

produktion av kärnvapen att blockeras. Minst fyra av Irans möjligheter för kärnvapen 

kommer att blockeras: Natanz och Fordow (urananrikningar), samt Arak 

tungvattenreaktorn (plutoniumanrikning), samt gömda anläggningar.109 Avtalet hindrar 

Iran från att producera uraniumbaserade vapen eller sitt första kärnvapen inom loppet av 

två till tre månader. Istället fördröjer avtalet produktionen av kärnvapen till ett år. 

Avtalet hjälper dock å andra sidan Irans ekonomi, dess minskning av isolationen samt 

förstärkning av deras ställning i regionen.110 Fortsättningsvis så får Iran, med hjälp av 

avtalet, en drastisk expansion i vetenskapliga samarbetet med västliga stormakter. 

Förutom att iranska forskare drar fördel av överenskommelsen så gör även västliga 

stormakter det.111 Exempelvis, när det gäller fördröjandet av kärnvapenproduktionen ett 

år framåt, så resulterar det i att förhindra Iran från att producera kärnvapen utan en 

militärisk insats.112 Då kärnkraft fusionen är omdiskuterad för annat bruk så kommer 

Irans och omvärldens vetenskapskvinnor och –män att samarbeta inom radionuklid, 

astrofysik med mera för cancerterapi.113 Mer detaljerat så är det bättre att någorlunda 

kunna dra fördel av kärnvapenproduktionen114 än ingenting alls: “…continuing the 

deadlock will further isolate Iran, while on the other hand, negotiating can bring 

benefits along with a possibility of having nuclear energy in some form. In short, it is 

better to have something rather than nothing in this circumstance.” Avtalet ger inte 

endast en fördel för Iran och USA, utan även EU kan dra fördel av det då politiska 

konflikter som Islamiska staten eller migrationen skulle vara kostnadshögt eller nästan 

                                                                                                                                          
106 Hussain, Nazir. & Abdullah, Sannia. Iran nuclear deal: Implications for Regional Security. Journal of Political Studies 22 
no. 2 (2015): 475-493. Sida: 475.  
107 Tarock, Adam. Iran's nuclear programme and the west. Third World Quarterly. 27 no. 4 (2006): 645-664. doi: 
10.1080/01436590600730776. Sida: 645. 
108 Tarock, Adam. The Iran nuclear deal: winning a little, losing a lot. Third World Quarterly 37 no. 8 (2016): 1408-1424. doi: 
10.1080/01436597.2016.1166049. Sida: 1408. 
109 Stone, Richard. Iran nuclear deal holds 'goodies' for scientists. Science 349 no. 6246 (2015): 356-357. doi: 
10.1126/science.349.6246.356. Tillgänglig: (Hämtad: 2017-04-13). 
110 Hussain, Nazir. & Abdullah, Sannia. Iran nuclear deal: Implications for Regional Security. Journal of Political Studies 22 
no. 2 (2015): 475-493. Sida: 475.  
111 Stone, Richard. Iran nuclear deal holds 'goodies' for scientists. Science 349 no. 6246 (2015): 356-357. doi: 
10.1126/science.349.6246.356. Tillgänglig: (Hämtad: 2017-04-26). Sida: 356. 
112 The White House, President Barack Obama. https://obamawhitehouse.archives.gov/issues/foreign-policy/iran-deal. 
(Hämtad: 2017-04-26). 
113 Stone, Richard. Iran nuclear deal holds 'goodies' for scientists. Science 349 no. 6246 (2015): 356-357. doi: 
10.1126/science.349.6246.356. Tillgänglig: (Hämtad: 2017-04-26). 
114 Devlen, Balkan. Dealing or Dueling with the United States? Explaining and Predicting Iranian Behavior during the Nuclear 
Crisis. International Studies Review 12 no. 1 (2010): 53-68. doi: 10.1111/j.1468-2486.2009.00912.x. Sida 63.; Parsi, Rouzbeh. 
& Esfandiary, Dina. “An EU Strategy for relations with Iran after the nuclear deal in- depth analysis”. Europaparlamentet. 
2016-06-23. Doi: 10.2861/523804.Sida: 1. 
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omöjligt att lösa utan Irans involvering.115 Fortsättningsvis så drar P5+1 samt EU också 

nytta av avtalet i den mening att fler länder med innehav av kärnvapenutveckling 

minskar, vilket i sig minskar oroligheterna gällande spridningen av 

massförstörelsevapen i världen. 

 

Å andra sidan kan en potentiell anledning till att ländernas diplomatiska relation inte 

vidareutvecklas bero på att USA och/eller Iran får fler fördelar av att inte dras till 

konsensus eller en överenskommelse på grund av att staterna bibehåller sina egna 

övertygelser och värderingar. Dock kan en ytterligare nackdel med avtalet vara att det 

upplevda hotet som de båda dimensionerna upplever och att staterna med säkerhet inte 

kan veta varför den andra staten agerar som denne gör kan därmed leda till fruktan och 

bristande konsensus.   

 

5 Analys  
I detta avsnitt kommer en djupare granskning gällande ländernas bristande konsensus 

och närvarande fruktan att analyseras. För att kunna tillämpa hypotesen och göra den 

empiriskt konstruktiv så kommer analysen att utgå från de valda teorierna så mycket 

som möjligt. Detta för att klargöra validiteten av den tidigare nämnda frågeställningen. 

Beskrivningen av USA:s samt Irans strategi ger en bredare beskrivning av teoriernas 

styrka och validitet för examensarbetets mål. Med andra ord kommer teoretiska 

aspekterna vara till hjälp som orsaksförklaringar för ländernas svårigheter med en 

vidareutvecklad diplomatisk relation. Frågan är om analysen kan förklara staternas 

strategi med hjälp av teorierna. Beroende på hur mycket respektive stats strategi, utifrån 

bland annat det empiriska avsnittets beskrivning av för- och nackdelar med avtalet, 

överensstämmer med habermasianska modellen samt den hobbesianska fällan så kan 

teorierna förklara utfallet för varför den diplomatiska relationen inte vidareutvecklats. 

Analysen bidrar även till testandet av teoriernas outredda och faktiska verklighet.  

 

En tolkning som har gjorts av kärnvapenavtalet är att Iran, och även flera andra stater, 

har förstått en av artiklarna i avtalet som en tillåtelse av Iran att få ha fredfull 

kärnvapenenergi. Dock håller USA inte med denna tolkning och menar att Iran kommer 

att använda kärnvapenenergin till att utveckla Irans uranium, men att man endast får 

                                                
115 Parsi, Rouzbeh. & Esfandiary, Dina. “An EU Strategy for relations with Iran after the nuclear deal in- depth analysis”. 
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”forska och utveckla” i enlighet med avtalets artikel. Detta missförstånd som uppstått 

mellan USA och Iran, tolkning av hindrandet för fredlig kärnvapenenergi respektive 

tolkning av tillåtelse till fredlig kärnvapenenergi, genomsyrar en utvecklad binär 

relation.116 Ett ytterligare problem som förhindrar USA och Iran till att kunna utöva ett 

kommunikativt handlande är också förankrat till att ländernas identiteter inte blir 

erkända av varandra och istället missförstådda: Interaktionen och intersubjektivitet 

mellan stater beror på representationen och reflektionen av en stats förstärkning eller 

avspegling hos ens identitet.117 Detta bidrar till ökad konsensus. 

 

5.1 Habermasianska modellen 

När det kommer till konsensus måste aktörerna använda sig av kommunikativt 

handlande, och inte strategiskt handlande, för att kunna nå ett försök av gemensam 

förståelse för varandra, och på så sätt nå konsensus. Gällande konsensus ifrågasätter 

undersökningen ifall att: beslutsfattarna i landet lägger tillvaron och den andre statens 

tillstånd inom perspektiv, om beslutsfattarna är rationellt intersubjektiva än endast 

objektiva, om man har som mål att nå gemensam förståelse och konsensus än det egna 

målet, om man med andra ord försöker repetera och avspegla den andre partens vilja, 

fruktan, längtan, värderingar, identitet och övertygelser mot sig själv och om man är 

beredd att vända ryggen mot den egna statens övertygelser, värderingar och handlingar, 

om man beter sig mindre egocentrerat och inte använder en strategi som endast gynnar 

ens egna mål och intressen, som exempelvis maktkamp och maktintresse, och sist om 

man har ett avlägsnande av maktkamp och maktintresse. Sammanfattningsvis, för att 

kunna bli ett individuellt subjekt och för att ett subjekt som stat ska kunna avspegla den 

andre partens värderingar så är det viktigt att staterna blir igenkända av varandra.118 

Både USA och Iran är rädda att den andre statens intressen och övertygelser ska spridas 

utomlands. Bristande konsensus samt ömsesidighet kan leda till att en diplomatisk 

relation mellan länderna inte inträffar.  

 

 

                                                
116 Duncombe, Constance. Representation, recognition and foreign policy in the Iran–US relationship. European Journal of 
International Relations 22 no. 3 (2016): 622-645. doi: 10.1177/1354066115597049. Sida: 628-629. 
117 Duncombe. Representation, recognition and foreign policy in the Iran–US relationship. Sida: 622-624. 
118 Ibid, Sida: 624. 
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5.1.1 USA och dess konsensus 

Enligt USA så handlar Iran inte rationellt, och det blir därför svårt för USA att försöka 

få en gemensam förståelse för Irans handlande. Iran fortsätter att utveckla uranium 

under avtalets period och de låter sig fortsätta att vara isolerade från väst. Därför kan 

man i sådant fall spekulera kring varför Iran då har varit villiga att minska sina vinster 

och fördelar genom att inte följa avtalet.119 Avtalet ger en hel del fördelar för bland 

annat Iran120 och Irans agerande verkar inte rationellt. De har uppoffrat en stor fördel. 

Det finns dock en orsak: i och med de finansiella och teknologiska restriktionerna så 

kan ett åstadkommande mål av kärnkraftverk öka det inhemska stödet för iranska staten, 

med tanke på de internationella motståndarna. Iran har även en vilja till självständighet 

och en vilja till att kunna vara självständiga och tillräckligt stolta innan avvecklandet av 

sitt kärnvapenprogram och innan kärnvapenavtalet skulle sättas igång.121 Då detta 

indikerar på att Iran faktiskt handlar rationellt så är det därför möjligt för USA och Iran 

att öka den logiska orsaken för länderna att försöka få en gemensam förståelse för 

varandra.122 Den rationella synen hos den andre parten resulteras även som en 

nödvändighet i den tidigare forskningen av Marc Lynch.123 Enligt den habermasianska 

modellen så måste aktörerna tänka rationellt. Minskad konsensus sker ytterligare när 

USA:s beslutsfattare inte lägger Irans vilja till bibehållande av islamsk identitet inom 

perspektiv.124 Detta betonas även ytterligare då iranska beslutsfattare i tidigare perioder 

– under Khatamis presidentperiod år 1997–2005 - hävdat att man varit redo för dialog 

med USA men att man antagit att det då skulle vara viktigt att den västliga stormakten 

inte använder dialogen som ett medel i form av tvång genom förändring av Islam.125  

Utöver den bristande rationella förståelsen så har USA tendenser till maktintresse då 
                                                
119 Duncombe, Constance. Representation, recognition and foreign policy in the Iran–US relationship. European Journal of 
International Relations 22 no. 3 (2016): 622-645. doi: 10.1177/1354066115597049. Sida: 629-631. 
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Dueling with the United States? Explaining and Predicting Iranian Behavior during the Nuclear Crisis. International Studies 
Review 12 no. 1 (2010): 53-68. doi: 10.1111/j.1468-2486.2009.00912.x. Sida 63.; Parsi, Rouzbeh. & Esfandiary, Dina. “An EU 
Strategy for relations with Iran after the nuclear deal in- depth analysis”. Europaparlamentet. 2016-06-23. Doi: 
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124 Lynch, Marc. The Dialogue of Civilisations and International Public Spheres. Millenium 29 no. 2 (2000): 307–330. doi: 
10.1177/03058298000290020601. Sida: 307, 329; Duncombe, Constance. Representation, recognition and foreign policy in the 
Iran–US relationship. European Journal of International Relations 22 no. 3 (2016): 622-645. doi: 10.1177/1354066115597049. 
Sida: 622-624. 
125 Lynch, Marc. The Dialogue of Civilisations and International Public Spheres. Millenium 29 no. 2 (2000): 307–330. doi: 
10.1177/03058298000290020601. Sida: 323. 



  
 

28 

tidigare tolkningar visat att USA tenderar till att vilja ha influenser i mellanöstern, inte 

endast för att sprida sin identitet, utan även på grund av dess intresse av energiresurser i 

området.126 Förutom de två ovanstående orsakerna så är det även möjligt att tolka 

USA:s vilja, till att vara en ledare för internationella sfären, som maktintresse.127  

 

Sammanfattningsvis, USA har alltså till viss del lyckats försöka uppnå konsensus, och 

till viss del inte lyckats med det. USA har försökt att handla rationellt genom 

intersubjektivitet, och inte endast objektivt: Man har försökt lägga den andre aktörens 

handlande och till en viss del dess tillstånd inom perspektiv genom att tänka rationellt, 

men samtidigt har man helt och hållet inte lyckats avspegla den andre partens identitet 

och övertygelser samt vilja och längtan gentemot sig själv när det kommer till Irans 

identitet. Konsensus ökar genom USA:s minskade egocentreringen, att man försökt 

lägga Irans potentiella mål och intressen inom perspektiv. Konsensus minskas av USA 

genom den bristande avspegling av den andre partens värderingar och övertygelser. 

Dessutom minskar konsensus även på grund av närvaron av maktintresse då USA vill se 

sig själva som en ledande figur för den internationella sammanhållningen vilket kan 

tolkas, av motståndarparten, i den mening att de vill vara den enda ledaren och den enda 

staten som får utföra maximal makt, över alla stater.  

 

5.1.2 Iran och dess konsensus  

Å ena sidan har den iranska högste religiöse ledaren hävdat svårigheten med avspegling 

av den andre aktörens trosövertygelser eller kulturella värderingar, gentemot sig själv 

som aktör, generellt inom internationella relationer. Tidigare iranska beslutsfattare har 

varit villig att försöka föra dialog med USA, men att de hävdat att dialoger mellan 

aktörer kräver att aktörerna har respekt för varandra.128 En ökad konsensus sker å ena 

sidan när Khatami varit villig att föra dialoger med USA men att man antagit att den 

västliga stormakten inte kunnat använda dialog som medel för att få förändring av Irans 

identitet. Å andra sidan så minskar Iran möjligheten för konsensus genom att de får 

svårigheter med att vända ryggen mot den egna statens övertygelser, värderingar och 

identitet. Fortsättningsvis så har den mer senare forskningen hävdat att Iran har en vilja 

                                                
126 Biere, C. Andre. & Wunderle, William. Uncertain Future: A Strategic Review of the Middle East and Implications for the 
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till försäkran av USA gällande dess konsensus med Iran vid kärnvapenspridning.129 Det 

som dock har hindrat överenskommelserna från det iranska perspektivet handlar till stor 

del om Irans fruktan gällande huruvida Iran skulle börja visa indikationer på 

förhandlingar, så skulle USA utnyttja läget, och inte uppfylla det kommunikativa 

handlandet utan endast det strategiska handlandet, vilket den tidigare men lite äldre 

forskningen gällande Khatami, istället inte tar upp. Den iranska bristande tilliten har 

gjort att de inte kunnat vara överens med USA. Det är viktigt, att när väl förhandlingar 

överväges, att respektive aktör då har förståelse för hur den andra parten ser på 

situationen.130 Då den habermasianska modellen hävdar att kommunikativt handlande 

endast uppstår när staterna är redo att vända ryggen mot sina egna övertygelser, 

värderingar och mål så kan detta förankras till hur Iran är ett land som behärskar sin 

historiska stolthet och innehar en svårighet med att vända ryggen mot den. Utöver detta 

så är de inte villiga att låta sig ha en konversation på grund av Irans tolkning gällande 

USA:s strävan till att försöka påverka Irans identitet. Iran är väldigt självständigt och 

beslutsfattarna (men även befolkningen) är väldigt trötta på det utländska inflytandet på 

landet. Därför är det viktigt för dem att bibehålla sin stolthet och självständighet innan 

avvecklandet av kärnvapenprogrammet och innan kärnvapenavtalet sätts igång. Detta 

leder annars till att (majoriteten av) befolkningen därför vägrar att avveckla Irans egna 

kärnvapenprogram.131 Förutom USA så påvisar även Iran ett maktintresse i 

mellanöstern. Det började med att Iraks och Afghanistans instabilitet ledde till underlag 

för Iran att bli stormakten i den regionen, vilket är en del av Irans kärnvapenprogram. 

Det finns en del fördelar som får Iran till att vilja vara en kärnvapenmakthavare.132 

 

Sammanfattningsvis så har Iran har haft både orsaker som gjort att de velat ha 

konsensus med USA, men även orsaker som förhindrat de till att kunna ha konsensus. 

Iran ökar sin konsensus i samband med dess vilja till dialog med USA och deras förslag 

till att ha dialog. De hindras dock att ha dialog på grund av rädsla. Irans konsensus 

sjunker istället när de är motstridiga till att vända ryggen mot sin identitet och 

övertygelse på grund av dess historiska stolthet. Konsensus sjunker också genom Irans 

maktintresse på grund av dess hävdande gällande USA:s intention till påverkan på dess 
                                                
129 Biere, C. Andre. & Wunderle, William. Uncertain Future: A Strategic Review of the Middle East and Implications for the 
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identitet, men främst påvisar Iran maktintresse genom dess kärnvapenprogram som 

leder Iran till att bli en stormakt i mellanöstern. 

 

5.2 Hobbesianska fällan 

Under flera tillfällen har USA och Iran upplevt fruktan hos omvärlden, och inte minst 

hos varandra. Både USA och Iran upplever hot från varandra. Det upplevda hotet från 

USA mot Iran har att göra med USA:s, inte endast koloniala och materiella makt, utan 

även med dess kulturella hot såsom modernism och sekularisering. Det upplevda hotet 

från Iran mot USA har att göra med Irans närvarande hot mot USA:s intressen i 

mellanöstern. Dessa direkta faktorer leder till fiendskap. Gällande fruktan ifrågasätter 

undersökningen ifall att: aktörerna har bristande vetskap om naturen, om rädsla och hot 

mellan aktörerna skapar en inbillad fruktan, och om propaganda och hat provocerar en 

aktör att göra ett ryck först på grund av fruktan. Som nämnts tidigare så bidrar ländernas 

olika identiteter och övertygelser till ett hot som leder till en fruktan.133 

 

5.2.1 USA och dess fruktan 

USA vill både ha resurser men också influens i Mellanöstern och Nordafrika. Utöver 

detta börjar Iran att öka sin influens i området på grund av USA:s försämrade relation 

med mellanöstern.134 Fortsättningsvis är både Iran och Syrien väldigt stora hot mot 

USA:s allierade, och ländernas massförstörelsevapen och dess intressen i gulfen är ett 

markant hot mot USA:s intressen i Irak.135 USA:s agerande kan högt förankras till dess 

tillstånd i att inte veta vad som till hundra procent förorsakar Iran till att vilja utveckla 

kärnvapenprogrammet, med andra ord, att inte veta vad som gömmer sig bakom 

naturens aktörers fiendskap eftersom ett rationellt alternativ bland annat hade varit att 

sluta avtalet då Iran hade sluppit isolation och höjda sanktioner: ”These analyses do not 

adequately explain how Iran’s decision to progress with its enrichment activities is 

beneficial to its self-interest, particularly given the security concerns created by 

crippling sanctions and its increasing isolation.”136 USA anser inte Iran som en rationell 

                                                
133 Lynch, Marc. The Dialogue of Civilisations and International Public Spheres. Millenium 29 no. 2 (2000): 307–330. doi: 
10.1177/03058298000290020601. Sida: 309. 
134 Biere, C. Andre. & Wunderle, William. Uncertain Future: A Strategic Review of the Middle East and Implications for the 
United States. Comparative Studies 26 no. 3 (2007): 205-214. doi: 10.1080/01495930701454439. Sida: 205. 
135 Biere. & Wunderle. Uncertain Future: A Strategic Review of the Middle East and Implications for the United States, Sida: 
209. 
136 Duncombe, Constance. Representation, recognition and foreign policy in the Iran–US relationship. European Journal of 
International Relations 22 no. 3 (2016): 622-645. doi: 10.1177/1354066115597049. Sida: 624 
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aktör, utan mer som aggressiv, irrationell och farlig.137  

Sammanfattningsvis har USA visat mer exempel på upplevd fruktan än ingen fruktan. 

USA ser först och främst inte Iran som en rationell aktör. Iran agerar nämligen inte efter 

den bästa utvinning i den mening att de, enligt USA:s tolkning, exempelvis inte följer 

det slutna avtalet och istället vidareutvecklar kärnvapen, vilket gör iranska beslutsfattare 

till irrationella då de är medvetna om att de lär bli isolerade och sanktionerade. Detta 

ökar fruktan hos amerikaner då de inte vet vad de ska frukta och därför fruktar 

ovetandet i sig. Även konsekvenserna av kärnvapnets utveckling i sig ökar USA:s 

fruktan. Den bristande vetskapen om aktörers naturliga ageranden skapar en rädsla hos 

USA som i sin tur bildar en inbillad fruktan. Även det hot som USA upplever från Iran 

och Syrien i mellanöstern på grund av USA:s egna intressen i Irak ökar fruktan hos 

USA. 

5.2.2 Iran och dess fruktan 

Två existerande politiska partiers tidningsartiklar i Iran har vid olika tillfällen hävdat att 

det enda sättet för den amerikanska utmaningen att bli bestridd är genom att staterna 

själva innehar ”strategiska vapen” i landet. Detta i och med, först och främst, att det 

konservativa partiets tidningsartikel betonar att den egna huvudstadens svårigheter kan 

avskräckas med avancerade vapen och därför orsaka säkerhet. Innehav av kärnvapen 

kan också förhindra den onda önskan om att stormakter använder länder som aktörer för 

att attackera andra länder. För det andra, enligt den reformistiska tidningsartikeln så 

betonar man att gällande de regionala nödfallen så kanske Iran i framtiden blir tvunget 

att lägga militäriska kärnvapenstrategierna inom åtanke.138 Detta förstärks i den tidigare 

forskningen av Marc Lynch där iranska aktörer hävdat att bland många saker så har hot 

av utländska fiendskaper och hot från sekularisering och materialism uppstått gentemot 

islamska identiteten hos Iran. Slutligen så konstateras det att maktskillnader är en 

ytterligare orsak som skapar hot.139 Olika maktnivåer och antagandet om maktintresse 

kan leda till att hot skapas, 140 vilket leder till att den hobbesianska fällan uppstår. Det 

Iran gör är att de ser på hela krissituationen, de potentiella konsekvenserna och 

alternativen, för att avgöra hur stort av hot USA egentligen är för dem:  

                                                
137 Duncombe, Constance. Representation, recognition and foreign policy in the Iran–US relationship. European Journal of 
International Relations 22 no. 3 (2016): 622-645. doi: 10.1177/1354066115597049. Sida: 629-631. 
138 Dueck, Colin. & Takeyh, Ray. Iran’s Nuclear Challenge. Political Science Quarterly 122 no. 2 (2007): 189-205. doi: 
10.1002/j.1538-165X.2007.tb00596.x. Sida: 193. 
139 Lynch, Marc. The Dialogue of Civilisations and International Public Spheres. Millenium 29 no. 2 (2000): 307–330. doi: 
10.1177/03058298000290020601. Sida: 307, 329. 
140 Gilljam, Mikael. & Hermansson, Jörgen. Demokratins mekanismer. 1. uppl. Solna: Liber, 2003. Sida: 22. 
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”I used a modified version of Zagare and Kilgour’s (2000) asymmetrical 

escalation game to describe the strategic environment faced by Iran and the 

United States. It is meant to convey how the Iranian leadership sees the 

current crisis situation, its possible outcomes, and options available to them 

and to the United States.”141 

 

En ytterligare orsak för Iran att uppleva fruktan är högt förankrad till känslan av att ha 

vissa övertygelser om vad den politiska universella naturen omfattar och hur man bäst 

handskas med motståndarparten. Genom att granska hur motståndarens strategier kan se 

ut kan man räkna ut en sannolikhet för den strategin. På detta sätt förutsätter Iran vissa 

egenskaper om USA som motståndare/hot.142 För att ytterligare förankra Irans upplevda 

motstånd från USA så representerar USA sig själv som god och rationell, men 

framförallt att USA vill se sig själva som ledaren av den internationella 

sammanhållningen.143 

 

Slutligen, Iran upplever skräck. Att USA representerar sig själv som god, rationell och 

som en ledare, är förankrat till hur upplevd propaganda och hat kan leda Iran till att göra 

ett ryck först. Med tanke på USA:s innehav av avancerade vapen, för att bestrida 

amerikanska utmaningen, så försöker man avlägsna rädsla och istället skapa säkerhet. 

Man upplever fruktan för att man inte vet vad den amerikanska utmaningen egentligen 

har för strategisk plan eller intension. Irans upprustning av avancerade vapen och att 

Iran som stat på grund av en uppfattning om en annan och ”större” stat anses göra ett 

ryck först är också indikationer på den hobbesianska fällans närvaro som skapas av 

rädsla. 

 

                                                
141 Devlen, Balkan. Dealing or Dueling with the United States? Explaining and Predicting Iranian Behavior during the Nuclear 
Crisis. International Studies Review 12 no. 1 (2010): 53-68. doi: 10.1111/j.1468-2486.2009.00912.x. Sida 54.  
142 Devlen. Dealing or Dueling with the United States? Explaining and Predicting Iranian Behavior during the Nuclear Crisis, 
Sida: 61. 
143 Duncombe, Constance. Representation, recognition and foreign policy in the Iran–US relationship. European Journal of 
International Relations 22 no. 3 (2016): 622-645. doi: 10.1177/1354066115597049. Sida: 629-631. 
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6 Slutsats  
Utifrån uppsatsens syfte och första frågeställning, ”Hur bidrar den habermasianska 

modellen samt den hobbesianska fällan till förståelse gällande den förhindrade 

utvecklingen av diplomatiska förhållanden mellan stater med tidigare konflikter?” har 

en analys med problematiken kring den förhindrade vidareutvecklingen kring 

diplomatiska relationer gjorts. Det finns olika orsaker som förhindrar diplomatiska 

stater till att utvecklas. Två av dessa är bristfällig habermasiansk modell samt ökad 

hobbesiansk fälla som råder mellan stater. Den habermasianska modellen och den 

hobbesianska fällan förändras åt motsatta riktningar när en vidareutvecklad diplomatisk 

relation förhindras. En gemensam aspekt som teorierna bär är att båda förespråkar 

kommunikation och dialoger, dock åt olika riktningar som tidigare nämnts. Genom att 

besvara den andra frågeställningen, ”Hur påverkar konsensus och fruktan de strategiska 

valen mellan USA och Iran?” ger man en djupare analys utifrån de två teoriernas 

betydelse med hjälp av dess centralbegrepp, konsensus och fruktan, för orsakerna 

bakom den diplomatiska relationens förhindrade vidareutveckling. 

 

Först och främst för att en diplomatisk relation skall kunna fullgöras krävs det att 

staterna kommunicerar utifrån kommunikativt handlande med varandra. Både USA och 

Iran har, under det senaste decenniet, haft kommunikation. Dock visar länderna 

tendenser till minskad konsensus på grund av det strategiska handlandets närvaro som 

den habermasianska modellen menar inte är möjlig för att uppnå konsensus. I USA 

existerar en del nödvändiga kännetecken för uppnådd konsensus. Framförallt har USA 

testat att inte endast tänka objektivt, utan även intersubjektivt genom att lägga Irans 

rationella handlande inom perspektiv. Dock har de inte helt och hållet lyckats avspegla 

Irans identitet och övertygelser gentemot sig själva. USA har svårigheter med 

kommunikativt handlande då deras och Irans värderingar existerar i olika dimensioner 

som försvårar ett samarbete. De har också svårigheter med det kommunikativa 

handlandet i den mening att de visar tendenser till maktintresse. Trots att USA och Iran 

har haft en del kommunikation det senaste decenniet så brister de fortfarande i 

kommunikationen och i dialog, vilket i sin tur leder till att länderna får ett bristande 

försök till att framföra sin åsikt i ett offentligt och intersubjektivt sammanhang, och ett 

bristande försök till att testa sin ståndpunkt i en allmän och universell lag i samband 

med att dialog förs. Även Lynch betonar betydelsen av öppningen för dialogen mellan 

civilisationerna väst och islam, och att båda dimensionerna bidrar till viktiga frågor till 
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internationella relationer. Fortsättningsvis handlar USA också efter att gynna sina egna 

behov då de tidigare har haft ett intresse för energiresurser i mellanöstern.  

 

I liknelse med USA har även Iran visat tendenser till att ha konsensus. Iran har haft 

övervägande tendenser till att vilja föra dialog och har föreslagit att ha dialog med USA, 

men på grund av Irans stolthet till sin historia och på grund av dess tillbakahållande av 

identitet, så resulterar det i bristande konsensus. Vidare har Iran också svårt att uppfylla 

det kommunikativa handlandets aspekter i den mening att de inte är villiga att avspegla 

USA:s identitet gentemot sig själva, utan istället fruktar den. Iranska beslutsfattare beter 

sig även i enlighet med bristande konsensus på grund av att de är drabbade av den svåra 

möjligheten till att förstå USA:s intention till ökat intresse i mellanöstern, USA:s 

intention till att vilja vara en ledande figur för den internationella sammanhållningen 

samt P5+1och EU:s intentioner till avtalets begränsning till Irans kärnvapenprogram. I 

Iran har man haft vilja till dialog (under perioden 1997–2005) dock hindrar den aktuella 

fruktan gentemot Irans identitet till att konsensus utvecklas. Om USA och Iran får en 

möjlighet till att kommunicera och om beslutsfattarna förklarar sina intentioner, utan 

egocentrering, eget intresse, maktintresse eller ignorans gällande avspegling av 

varandras övertygelser och identitet, så kan Iran få en minskad hotbild av USA gällande 

maktintresse och även USA gällande Irans maktintresse, vilket enligt den 

habermasianska modellen är nödvändigt att avlägsna. Då finns en möjlighet för den 

diplomatisk relationens vidareutveckling mellan USA och Iran att inte förhindras. Detta 

genom att förminska sina intressen för sina egna mål och sina egna gynnande aspekter.  

 

Ytterligare orsaker som förhindrar diplomatiska relationer att utvecklas är högt 

förankrat till att länder har intentioner till att hota varandra. Både USA eller Iran är mer 

rädda för varandra, än att i själva verket vilja ha intensionen till att hota varandra, enligt 

de själva. Enligt för- och nackdelarna med avtalet så redogörs det att USA drar fördel av 

avtalet genom att de upplever mindre hot från Irans utveckling av sitt 

kärnvapenprogram i enlighet med avtalet, dock uppstår svårigheter då de har tolkat 

utvecklingen, i en del av avtalet, på ett annat sätt än Iran och Iran har alltså tolkat avtalet 

som att dess kärnvapenprogram är tillåtet. Beslutsfattare i USA upplever rädsla, vilket 

resulterar i svårigheter med en minskad fruktan. USA:s beslutsfattare upplever rädsla på 

grund av Irans överskridande av det slutna avtalet som hotar USA vars uppfattning om 

sig själva beskriver den ledande figuren för den internationella sammanhållningen. USA 
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handlar dessutom också efter skräck i den mening att de inte förstår Irans strategier som 

rationella, det vill säga att Iran sluter avtal med P5+1 och EU resulterar egentligen till 

gynnande effekter till Iran, men att Iran väljer en annan strategi anses irrationellt, och 

oförståelsen i sig själv kan därför även skapa skräck hos USA. Detta i samband med att 

den hobbesianska fällans aspekt gällande aktörer inte endast omfattar fruktan av aktörer, 

utan även rädslan i sig. För att kunna avlägsna fruktan räcker det inte endast med att 

sluta ett avtal, utan det är nödvändigt att staterna emellan bibehåller en gemensam 

tolkning av avtalet och att man kommunicerar för att föra samman diskurserna från de 

två olika dimensionerna till en interdiskurs och intersubjektivitet. Detta förhindrar i sin 

tur den diplomatiska relationens vidareutveckling. Dessa aspekter är några av flera 

orsaker som, med hjälp av fruktan, förhindrar vidareutvecklade diplomatiska relationer. 

 

I liknelse med USA har Iran inte heller intentioner till att hota USA. Dock finner man 

även här svårigheter med, från Irans perspektiv, att inte uppleva hot från USA.  

Enligt för- och nackdelar med avtalet så redogörs hur Iran drar fördel av avtalet genom 

att de får fler förmåner i form av färre sanktioner och minskad isolation gällande 

exempelvis exporten. Dock uppstår det, som tidigare nämnts, skiljaktiga tolkningar 

mellan staterna gällande avtalet. Till en början, som den tidigare forskaren Marc Lynch 

hävdar, så uppfattar Iran hot från USA:s sekularisering och materialism. 

Fortsättningsvis, beslutsfattarna i Iran är medvetna om det intresset som USA vill ha i 

mellanöstern och dess mål om att verka som en ledare för den internationella sfären. 

Konsekvenserna gällande den ökade isolationen samt de minskade sanktionerna, 

huruvida Iran överskrider avtalets regler, kan ha varit den vidare tolkningen som gjorts 

av Iran när Iran känner sig hotade av USA:s framstående ondska och dess vilja till att 

vara en ledare med mest makt i den internationella sfären. Detta överlappar med den 

hobbesianska fällans aspekt angående två gruppers fruktan som uppstår när den ena 

gruppen ser den andra som större och det i sig leder till att man gör ett ryck på grund av 

inbillad fruktan. Iran handlar dessutom efter skräck i den mening att de inte förstår 

USA:s anledning till att vilja vara en ledande figur för den internationella 

sammanhållningen, med andra ord att oförståelsen för orsaken bakom USA som ledande 

stat i sig sätter skräck i Irans handlande – fruktan för rädslan i sig, men även ovetskapen 

för orsaken för USA:s ledarroll.  

 



  
 

36 

Det ovanstående påvisar att USA och Iran brister i en gemensam konsensus, vilket i 

enlighet med habermasianska modellen syftar till att en bristande intersubjektivitet sker 

när staterna har svårigheter med att vända ryggen mot landets egna värderingar, 

övertygelser och handlingar. Länderna har på olika sätt haft svårigheter med att påvisa 

sitt avlägsnande av maktintresse vilket fått de att uppfatta varandras vilja till en ledande 

makt över internationella sammanhållningen som ett hot, vilket i sin tur leder till en 

tolkning att Iran vill utveckla ett kärnvapenprogram för att strida mot Israel i 

mellanöstern och att USA vill utnyttja Iran och sprida sin identitet över mellanöstern. 

Analysen påvisar också att både USA och Iran handlar efter skräck och rädsla från hot 

av den andra staten. Enligt den hobbesianska fällan innebär detta att när inbillad fruktan 

sker, på grund av bland annat hot som uppstår mellan två stater och på grund av att 

staterna känner att den ”större” staten hotar den ene staten, så leder det till att man 

hamnar i en fälla: den hobbeisanska fällan. USA och Iran har hamnat i den 

hobbesianska fällan då de båda staterna, på grund av att de ser varandra som den 

”större” staten och på grund av att de har bristande förståelse för varandras handlingar – 

försök till ledande makt respektive överskridandet av avtalets regler –, ”rycker till” i 

form av hot. En viktig aspekt att ha med sig är vad som bland annat grundade rädsla 

och/eller oenighet mellan staterna, vilket började år 1953 med iransk tolkning av USA:s 

intention till tvång av att föra in demokrati gentemot Iran. Redan där brast deras 

kommunikation i intersubjektivitet och interdiskurs.   

 

6.1 Vidare forskning 

Denna uppsats analyserade de aspekter som har påverkat diplomatiska relationers 

förhindrande av vidareutveckling. Uppsatsen är dock endast begränsad till den 

habermasianska modellen samt den hobbesianska fällan. Därför hade ytterligare vidare 

forskning med hjälp av teorier som betonar vikten av maktintresse, förstärkt 

förklaringen till den förhindrade vidareutvecklingen för USA:s och Irans diplomatiska 

relation. Då konsensus och fruktan starkt kunde motiveras att vara orsaker till varför 

USA:s och Irans diplomatiska relation inte vidareutvecklas så behövs det fler länder för 

att förstärka teorins styrka. Även mer forskning som granskar dessa teoriers 

kompletterande av varandra skulle behövas. För att pröva teoriernas styrka krävs alltså 

mer forskning för huruvida teorierna överensstämmer med ytterligare länder/fall. Kan 

de två olika teorierna tillsammans stärka internationella relationers problematik? Kan 

fruktan bemästras med hjälp av konsensus? Det skulle behövas mer forskning för de 
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bakomliggande orsakerna för förhindrandet av vidareutvecklade relationer mellan stater, 

och om ytterligare orsaker som leder till konsensus eller fruktan motsvarar samma 

resultat som ges inom dessa centralbegrepp. 
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