
Donald Trumps utrikespolitiska hemvist 
En kvalitativ textanalys av presidentens utrikespolitiska ideologi 

 
 

Författare: Felix Ulfenstedt 
Handledare: Stefan Höjelid 
Examinator: Martin Nilsson 
Termin: HT19 
Ämne: Statsvetenskap  
Nivå: Kandidatnivå 
Kurskod:2SK31E



Tack 
Stort tack till alla som har bidragit till den här uppsatsen. Tack till mina 

kurskamrater Egil Sellgren och Hannes Tomasson för givande diskussioner 

och tack till min familj för ert eviga stöd. Slutligen vill jag tacka min 

handledare Stefan Höjelid för en rolig tid och bra råd under uppsatsperioden.  

Abstract 

Since Donald Trump got elected as president of the United States in 

november 2016 there has been uncertainties concerning which foreign policy 

Trump intends to implement. Trump has been accused of being a populist 

and has himself been clear with his patriotic and nationalistic interests. The 

study has focused on the classical IR theory, realism and the trade policy 

theory protectionism. The analysis is based upon two speeches held by 

Trump in which he makes foreign policy statements. The first of the two 

speeches was held to the UN and the second upon the situation in the 

northern Syria. The two speeches got analyzed using ideal types based on 

offensive realism, defensive realism and protectionism. In summary 

president Donald Trump shows tendencies of implementing offensive 

neorealism to his foreign policy, he is also using protectionism to control 

Americas trade policy.  
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1. Inledning 

1.1 Disposition  

Uppsatsens inledande del kommer att utgöras av en bakgrund till 

problemformuleringen. I uppsatsens första del kommer problemformulering, 

syfte och frågeställningar att presenteras. Del två kommer att fokusera på 

vilken metod och vilket material som använts i undersökningen. I del tre 

presenteras den teoretiska referensram vilken utgör grunden för de idealtyper 

som används i analysen, offensiv neorealism, defensiv neorealism och 

protektionism. I del fyra redovisas det empiriska materialet och resultatet i 

vilken empirin utgörs av två stycken tal. I del fem följer en sammanfattning 

för att sedan avslutningsvis i del sex sammanfattas.  

1.2 Bakgrund 

I november 2016 valdes det republikanska partiets presidentkandidat Donald 

Trump till president i USA framför den demokratiska presidentkandidaten 

Hilary Clinton. Trump gick till val med sloganen ”make america great again” 

och drev under sin kampanj idéer om exempelvis uppbyggandet av en mur 

mellan Mexiko och USA som enligt Trump skulle kunna vara en potentiell 

lösning av den illegala invandringen. Trumps presidentskap skakade om 

stora delar av världen i och med hans bland annat hans ifrågasättande till 

tidigare stabila allianser runtom i världen. Till skillnad från sina företrädare 

försöker inte Trumps utrikespolitik leda världen utan istället fokuserar den på 

att leda USA. Presidenten har själv uttryckt att den utrikespolitiska riktning 

som han vill driva är en riktning inte driven av ideologi utan genom 

erfarenhet, historia och en förståelse för hur världen fungerar (Trump, 2019). 

Trump har återkommande gånger ifrågasatt värdet på de allianser som USA 

är en del av och menat att allierade stater som inte är beredda att betala för 

!  1



sin säkerhet bör få sina medlemskap omprövade (FOI, 2018, s.44). Detta har 

lett omvärlden till att undra vart den amerikanska utrikespolitiken är på väg. 

Utrikespolitiken som Trump själv uttalat att han vill föra är en utvecklande 

utrikespolitik som baserar sig på amerikanska intressen (FOI, 2018, s.35). I 

Trumps nationella säkerhetsstrategi (NSS) utskrivs hur den amerikanska 

säkerhetsstrategin ska utgå ifrån att sätta ”America first” och att det är något 

som går att tillämpa genom ”principled realism”(NSS, 2017, s.1).  

Den amerikanska inrikespolitiken grundar sig i en maktdelningsprincip i 

vilken det ska råda en symbios mellan presidenten, högsta domstolen och 

kongressen, vilket innebär att presidentens direkta verkställande makt på 

vissa sätt begränsas. Detta baseras på de klassiska idéerna om 

maktdelningslära där en dömande, en lagstiftande och en verkställande makt 

tillsammans garanterar att ett lands grundlagar ordentligt efterföljs. Den 

amerikanska utrikespolitiken är desto mindre styrd av politiska institutioner 

och därför mer anpassningsbar av den linje av utrikespolitik som presidenten 

ämnar att föra. Detta innebär även att den amerikanska utrikespolitiken 

tenderar att förknippas alltmer med personstyrning än vad den amerikanska 

inrikespolitiken gör. De begränsningar som återfinns i den amerikanska 

konstitutionen är  de som står i artikel 1. Presidentens intentioner ska utgå 

från USA:s bästa och kongressen har rätten att använda sin auktoritet för att 

förhindra presidentens beslut om det föreligger en anledning till detta. 

Kongressens makt används såtillvida för att förhindra presidenten från att 

avvika alltför mycket från den utrikespolitik som USA drivit historiskt. 

1.3 Problemformulering 

Det råder en stor oklarhet kring president Donald Trumps utrikespolitiska 

hemvist. Den amerikanske presidenten har i media porträtterats som opålitlig 
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och oförutsägbar och hans utrikespolitik har på många sätt sagts skilja sig 

från tidigare presidenters. Uppsatsens problemområde fokuserar på Donald 

Trumps utrikespolitik.  

1.4 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att försöka fastställa Trumps utrikespolitiska 

hemvist. Detta kommer att göras genom en kvalitativ idéanalys med 

idealtyper. Teorierna offensiv och defensiv realism samt protektionism 

kommer att utgöra idealtyper i analysen av två tal i vilka utrikespolitiken har 

spelat en central roll.  

1.5 Frågeställning 

Min övergripande frågeställning kommer att utgöras av: 

• Vilken är Donald Trumps utrikespolitiska huvudlinje utifrån offensiv och 

defensiv neorealism? 

Den övergripande frågeställning kommer att besvaras med hjälp av en 

kompletterande fråga: 

• Är Trumps handelspolitiska strategi protektionistisk?  

1.6 Avgränsningar 

Uppsatsens ämne är mycket brett vilket har inneburit att vissa avgränsningar 

har fått göras. I och med uppsatsens omfång och korta tidsram valde jag att 

smalna av undersökningen och fokusera på två teorier. Hade uppsatsens 

omfång varit större hade med fördel även klassiska teorier inom 

internationella relationer såsom liberalism och social konstruktivism ha 

använts. Inledningsvis hade jag ambitionen att använda flera tal som 
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empiriskt material men jag insåg tidigt att det var bättre att fokusera på två 

tal och lägga ner mer tid på dessa. En annan avgränsning som jag fick göra i 

undersökningen var att inte fokusera på Trumps uttalanden i allmänhet utan 

istället fokusera på idéerna som förmedlas i undersökningens empiriska 

material. Detta innebar att jag under undersökningens gång fick bortse från 

Trumps persona vilken exempelvis återges i medier och istället göra analysen 

baserad på de idéer som presenteras i talen.  

1.7 Tidigare forskning 

En stor del av den  tidigare forskning som finns tillgänglig gällande Trumps 

politiska hemvist har försökt identifiera Trumpismen. Det som den tidigare 

forskningen främst har fokuserat på är hur Trumps nationella ideologi 

utmärker sig. Nationalism, populism och nativism är återkommande 

ideologier som enligt tidigare forskning ligger till grund för den politik som 

Donald Trump för. I de fall som Trumps utrikespolitiska ideologi har 

analyserats har analyserna främst baserats på teorierna liberalism och 

realism.  

I sin artikel ”Trumpism a disfigured Americanism” skriver Mimi Yang hur 

Trumpismen är en förändrad version av Amerikanismen. Yang menar att 

Trumps nya slogan ”make America great again” som ersatte den tidigare 

presidenten Barack Obamas slogan ”Yes we can” tyder på att Trump försöker 

att förändra USA till att bli ett mer hierarkiskt och exklusivt land (Yang, 

2018). ”Trumpismen” är enligt Yang en ideologi som gör skillnad på kultur, 

ras och traditioner. Yang skriver hur ”Trumpismen” är en ideologi vars rötter 

återfinns i nativism (Yang, 2018). En ideologi som ifrågasätter vad som är 

amerikanskt och vad som är icke amerikanskt. Yangs perspektiv riktar sig 
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främst mot nationella intressen och menar att essensen i ”Trumpismen” är ett 

konservativt tänkande med en grundidé om att allting var bättre förr.  

Aaron Ettinger argumenterar i sin artikel ”Trump’s National Security 

Strategy: “America First” meets the establishment” om hur den Amerikanska 

nationella säkerhetsstrategin ämnas utgå ifrån ”principled realism”. En 

strategi som baseras på utfall snarare än ideologi. Det som Ettinger 

ifrågasätter är om Trumps nationella säkerhetsstrategi faktiskt uppnår sina 

mål eller om det endast är något som är formulerat på papper. Ettinger ställer 

sig frågan om Trump faktiskt efterlever den realism som han ämnar följa i sin 

NSS eller om han snarare borde ändra till en idealistisk inställning (Ettinger, 

2018).  

Romelsjö och Karlström fokuserar sin forskning i boken ”USA som 

världspolis : amerikansk utrikespolitik och ekonomi efter 1945” på hur 

USA:s roll som världens mäktigaste stat har sett ut och utvecklats. Det som 

boken beskriver är hur USA har varit inblandande i krig och konflikter samt i 

andra länders inrikespolitik. Boken förmedlar en bild av USA som en stat 

vars utrikes och militära politik präglas av ekonomiska intressen (Romelsjö 

& Karlström, 2013). Synen på USA:s roll som världspolis diskuteras även av 

Robert Kagan i boken ”Of paradise and power” i vilken Kagan ifrågasätter 

Europas liberala inställning till världssystemet. Det Kagan menar är att 

Europa har förutsättningarna till att förespråka fred och samarbete till grund 

av samarbetet med USA. Boken beskriver hur USA utvecklas mer åt ett 

realistiskt håll gällande internationalpolitiska frågor.   
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2. Material och metod 

Nedan följer en presentation av uppsatsens material och metodval.  

2.1 Val av material  

Det valda materialet för undersökningen är två tal i vilka president Trump 

gör ställningstaganden både utrikes och handelspolitiskt. Det första talet som 

presenteras i undersökning höll Trump till FNs medlemsnationer i New York 

2019 och det kan ses som ett linjetal för den amerikanska utrikespolitikens 

riktning. Det andra talet i undersökningen riktade sig direkt till den 

amerikanska befolkningen men kom även att sprida sig globalt i och med sitt 

enligt många kontroversiella budskap, att USA efter att ha besegrat ISIS 

skulle dra tillbaks sina trupper från norra Syrien.  

2.2 Empiriskt material 

Det empiriska material som den här undersökningen kommer att utgå ifrån är 

två tal i vilka Trump talar till omvärlden och gör utrikespolitiska 

ställningstaganden. I båda talen uttalar sig presidenten både 

säkerhetspolitiskt som handelspolitiskt, element som är viktiga för att 

möjliggöra en utrikespolitisk idéanalys. Detta gör talen lämpliga som 

empiriskt material för undersökningen. Talen innehåller centrala aspekter av 

USA:s nationella säkerhetsstrategi. Det första av talen är det årliga FN-talet i 

vilket Trump tilltalade alla medlemsländer vilket innebär att mottagarna till 

talet blir de flesta av världens ledare. På så vis blir talet ett linjetal vilket 

innebär att det symboliserar USA:s utrikespolitiska inriktning. I talet menar 

Trump att USA:s militära makt 2019 är större än någonsin, att 

medlemsländer måste dra sina strån till stacken ekonomiskt och hur alla 

suveräna stater bör fokusera mer på sig själva och sin egna säkerhet. Det 

andra talet håller Trump direkt till sina amerikanska landsmän vilket 
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såtillvida gör talet representativt för hur Trump vill porträttera sin 

utrikespolitik för de amerikanska medborgarna.  

2.3 Metod 

Den valda metoden för att besvara frågeställningen är en idéanalys. Valet att 

använda en kvalitativ metod snarare än en kvantitativ motiveras av att jag 

vill analysera helheten i det utvalda materialet. Enligt Esaiasson et al är 

helheten i en text summan av textens olika delar och det eftersökta innehållet 

i en text endast går att finna genom intensiv läsning (Esaiasson et al, 2012, s.

210). Kvalitativa textanalyser har inga direkta mallar för hur förfarandet av 

metoden ska gå till och det är därför viktigt att läsa materialet som i mitt fall 

utgörs av två tal med stor noggrannhet och eftertänksamhet (Esaiasson et al, 

2012, s.222). En idéanalys innebär ett granskande av en idé, vilken kan 

finnas i exempelvis litteratur, intervjuer eller liknande (Beckman, 2005). Det 

som Beckman menar är viktigt med en idéanalys är dess förmåga till att 

kritiskt granska en idé för att på så sätt kunna testa hur bra den håller i 

praktiken (Beckman, 2005). Idéanalysen fungerar även för att kunna förklara 

exempelvis ett innehåll i en text eller bakomliggande idéer i en 

argumentation. 

I uppsatsen kommer offentliga dokument att studeras och analyseras och 

därför kommer uppsatsen att baseras på användandet av en idéanalys som 

metod. Idéanalysen är en bred och definierad metod och har tre huvudsakliga 

syften vilka utgörs av att beskriva, förklara och ta ställning till det studerade 

materialet (Beckman, 2005). De huvudsakliga syftena ligger till grund för 

idéanalysen och undersökningen kommer att fokusera på att undersöka 

vilken utrikespolitisk hemvist som Trump har. Detta kommer att göras 

genom en teoretisk applicering på mitt empiriska material. Det som gör en 
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idécentral studie lämplig för den här studien är att idécentrala studier lägger 

fokus på de idéer som finns i en text snarare än att lägga fokus på den aktör 

som står bakom innehållet (Esaiasson et al, 2012, s.218). Detta innebär att 

analysen kommer att kunna analysera de idéer som förmedlas i de två talen 

för att på så sätt kunna besvara frågeställningen och sedermera inte lägga 

fokus på Donald Trump som aktör.  

Studiens övergripande frågeställning kommer att besvaras genom en 

systematiserad kategorisering av mitt empiriska material. Genom 

systematiseringen går det att öka förståelsen för vilken utrikespolitisk 

huvudlinje Trump har. Detta efter en analys baserad på uppsatsens teoretiska 

del. Det som kategoriseringen kan hjälpa till med är att enklare tyda 

grundideologier och idéer (Bergström & Boréus, 2018, s.140). Det som 

Esaiasson et al beskriver som fördelen med en systematisering är att den 

syftar bringa en tematisk och systematisk ordning bland de idéer som läggs 

fram i ett empiriskt material, något som är passande i och med uppsatsens 

frågeställning (Esaiasson et al, 2012). En fördel med studiens metodval är 

metodens förmåga till att återge en bearbetad version av det empiriska 

materialet, en version som inte tydligt förmedlas i det empiriska materialets 

oförädlade form (Beckman, 2005).  

2.4 Idealtyper  

En idéanalys handlar till stor del om en kategorisering av material för att 

kunna skapa en bild av de bakomliggande tankarna och idéerna. Som metod 

går idéanalysen ut på att läsa en eller flera texter och sedan analysera vilka 

idéer eller tankar som finns eller uttrycks i texten. Ett alternativt 

tillvägagångssätt är att skapa idealtyper som skapar en mätbar grund i 

forskningen. Termen idealtyp skapades av Max Weber och var tänkt som ett 
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verktyg för att bättre förstå, beskriva och analysera världen (Bergström & 

Boréus, 2018, s. 147). Analysens strukturella uppbyggnad avgörs utifrån om 

den är konstruerad utifrån idealtyper eller dimensioner (Beckman, 2005, s.

25). Jag har valt att använda tre idealtyper vilka utgörs av defensiv 

neorealism, offensiv neorealism och protektionism. Merkantilismen och 

protektionismen kommer att nämnas synonymt för att låta merkantilismen 

ligga som en historisk förklaring till hur protektionismen ser ut idag. För 

genomförandet av kategoriseringen av president Trumps tal lämpar det sig att 

applicera idealtyper för att förstå vilken utrikespolitisk hemvist som Trump 

har. Det teoretiska material som ligger till grund för analysen berör ämnena 

internationell säkerhet och handel. Teorierna kommer sedermera att 

appliceras på det empiriska materialet för att på så sätt kunna  ”presentera en 

ordnad bild av verkligheten som är förhållandevis enkel att 

överblicka”(Esaiasson et al, 2012, s.139). Användandet av idealtyper innebär 

kortfattat att en modell kommer att konstrueras för en särskild utvald idé, 

detta görs genom att modellen använder sig av ett fåtal nyckelkomponenter 

som återfinns i en idé. Det som såtillvida är fördelaktigt med användandet av 

idealtyper är att idealtyperna kan ge en tydligare bild av den studerade idén 

än hur den annars hade kunnat beskrivas i verkligheten. Något som dock är 

viktigt att inte förbise är det faktum att idealtyper inte representerar ett 

medelvärde, istället identifieras ett antal för idén representativa komponenter 

som utmärker det undersökta fenomenet (Esaiasson et al, 2012, 142-143). 

”Det som gör en idealtyp meningsfull är alltså inte om den är användbar för 

att isolera viktiga kännetecken och utveckla teoretiska 

resonemang” (Bergström & Boréus, 2018, s.149) .  

  

2.5 Nackdelar metodval 
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En nackdel som är tydlig med den valda metoden och kvalitativa textanalyser 

i stort är att den är baserad på läsarens tolkningsförmåga. Detta innebär att 

tolkningsutrymmet är mycket stort. Esaiasson et al menar därför att texten 

måste läsas med stor noggrannhet och eftertänksamhet vilket innebär att det 

finns en risk att analysen kan missa något viktigt eller misstolka delar av 

talen (Esaiasson et al, 2012, s.222). För att kunna förenkla analysens 

förfarande är det möjligt att ordna texten, bestämma genre eller tolka texten 

generöst (Esaiasson et al, 2012, s.223-224). Med idealtyperna medföljer 

risken att dessa kan uppfattas som påtvingade på den analyserande texten, 

detta sker särskilt om inte idealtyperna är omsorgsfullt utarbetade och 

systematiserade (Bergström & Boréus, 2018, s.166). Ludwig Beckman 

menar att en viktig del i beskrivandet av ett material är att inte referera utan 

snarare inferera vilket kortfattat innebär att en slutsats dras av det material 

som undersöks (Beckman, 2005, s.50). 

2.6 Källkritik 

Undersökningen utgår ifrån metodpraktikans fyra grundprinciper gällande 

källkritik. Dessa utgörs av äkthet, oberoende, samtidighet och tendens. Vad 

som avses med detta är att undersökningen ständigt bör ställa sig frågan om 

källan kan anses vara äkta eller om den är påhittad. Är källan oberoende? 

Går det att lita på trovärdigheten i det som uttalas i talen? Trovärdigheten i 

undersökningen gynnas av att insamlingen av det empiriska materialet ligger 

i samtid med undersökningen. Det är även viktigt med en noggrannhet 

gällande om källan visar tendenser till att vara snedvriden (Esaiasson et al, 

2012, s.282-286). 
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2.7 Validitet och reliabilitet  

Något som är viktigt i en uppsats på kandidatnivå är att det i undersökningen 

finns en god resultatvaliditet (Esaiasson et al, 2012, s.63). Frågan blir 

såtillvida om undersökningen faktiskt besvarar det som operationaliserade 

materialet. För en god resultatvaliditet krävs att två krav uppfylls. Det första 

kravet är att även begreppsvaliditeten är god vilket innebär att undvikandet 

systematiska fel. Att uppsatsen har en hög reliabilitet innebär även att det 

finns en frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska fel. Jag valde att 

använda ett mindre empiriskt material i min undersökning eftersom det på 

det viset är lättare att uppnå en god validitet och reliabilitet (Esaiasson et al, 

2012, s.220). Detta beror delvis på att tidsramen för uppsatsen är begränsad, 

därför krävs också att jag avgränsar mig. Fokuset i den här uppsatsen 

kommer så att utgå ifrån mitt teoretiska material för att utföra en idéanalys av 

det empiriska materialet. Valet av det empiriska materialet grundar sig i att 

talen är offentliga dokument och därför även beskriver i vilken riktning som 

Trumps utrikespolitik går. 

3. Teoretisk referensram  

I det här avsnittet kommer de teorier som ligger till grund för uppsatsens 

idealtyper att presenteras och redogöras för. Teorierna kommer först att 

presenteras i sin helhet för att sedan presenteras i två analysscheman.  

3.1 Val av teori 

Den första teorin som uppsatsen utgår från är realismen. Realismen är en 

teori inom ämnet internationella relationer. Den klassiska realismen menar 

att människor i sina naturtillstånd är giriga och egoistiska och att de därför 

strävar efter säkerhet. Neorealismen även kallad strukturell realism menar 

istället att den internationella världsordningen har en anarkisk struktur vilket 
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resulterar i att stater svävar i en ständig maktkamp mellan varandra. Den 

senare menar såtillvida att det är strukturen av den världssystemet som gör 

att stater agerar som de gör. Att just realismen kommer att utgöra den första 

teorin i analysen motiveras av att USA:s nationella säkerhetsstrategi (NSS) 

fastslår att USA i första hand ska prioritera sitt eget land, något som strategin 

beskriver ska göras utifrån ”principled realism”(NSS, 2017, s.1). Det är 

därför intressant om det som står i Trumps NSS är förenligt med realismen 

som säkerhetsteori och vilken typ av realism som Trump isåfall använder. 

För att ge en mer nyanserad bild av realismen kommer jag i uppsatsen att 

definiera två grenar inom realismen, offensiv och defensiv neorealism. Med 

hjälp av teorin kommer sedan extremerna i de bägge realistiska grenarna 

placeras in i ett analysschema som kommer att utgöra uppsatsens idealtyper. 

Idealtyperna kommer sedan att användas för att analysera det empiriska 

materialet. Den andra teorin som jag har valt att använda i undersökningen är 

protektionismen. För att ge en bredare förståelse för vad som utgör 

protektionismen kommer även merkantilismen att presenteras. 

Merkantilismen är en samling av ekonomiska idéer som var ledande under 

1500-1700 talet och ger i uppsatsen en bättre historisk förståelse till hur 

protektionismen har utvecklats till vad den är idag. Protektionismen och 

merkantlilismen  kompletterar på många sätt realismen. Eftersom som en stor 

del av utrikespolitiken utgörs av handelspolitik är det intressant hur de 

handelspolitiska teorierna passar in på Trumps tal. Teorierna är även 

kompatibla med realismen, där merkantilismen exempelvis prioriterar en 

stats säkerhet.  

3.2 Vad är en ideologi?  

 En ideologi kan definieras som tankar eller idéer kring hur ett samhälle bäst 

formas eller organiseras (Bergström & Boréus, 2012). 
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3.3 Realism 

Realismen är en väletablerad teori inom ämnet internationella relationer. 

Realismen som säkerhetsteori grundar sig i ett antagande om att alla världens 

stater svävar i ett anarkiskt tillstånd i ett internationellt system. Realismen 

utgår ifrån att människans högsta önskan är att kunna leva i säkerhet och att 

allt annat är sekundärt. Därför måste stater agera i sitt eget självintresse för 

att på så sätt försäkra statens eviga liv. Realismen menar att stater är de 

största världspolitiska aktörerna, det finns inget större än dem. Det finns 

ingen världspolis som en stat med problem kan ringa till för hjälp, inget 

överstatligt fängelse som en stat kan hamna i om den beter sig illa. På så vis 

hävdar istället realismen att det är varje enskild stats egna ansvar att 

säkerställa sin säkerhet, något som ofta förknippas med en statlig strävan 

efter ett starkt militärt försvar (Morgenthau, 2005, s.573). Den brittiske 

filosofen Thomas Hobbes beskrev i sin bok Leviathan hur människor i sitt så 

kallade naturtillstånd lever i något som Hobbes kallade för ett allas krig mot 

alla. Med det menade Hobbes att människor i sitt naturtillstånd är giriga och 

djuriska och att de därför söker sig till stater för beskydd. Hobbes teori var 

att människor är villiga till att ge upp en del av sin frihet i utbyte mot ett 

statligt beskydd (Hobbes, 1651). Hobbes menade att Leviathan som 

illustrerades av en stor avskräckande figur skulle illustrera den beskyddande 

staten. Staten skulle försäkra dess invånare om säkerhet och i utbyte skulle 

en del av invånarnas frihet bytas bort i en form av ett samhällskontrakt. 

Anledningen till detta grundade sig i en idé om att människor i grunden är 

opålitliga och att de därför hellre ger upp en del av friheten i utbyte mot 

beskydd ”We trade our liberty in return for a guarantee of security” (Dunne 

& Schmidt, 2017 s.109). Teorin baserar sig på ett grundantagande om att 

människor är egoistiska och själviska. Detta var även något som Niccolo 
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Machiavelli skrev om i sin bok Fursten i vilken han ansåg att en stat för att 

försäkra sig om säkerhet kunde lägga etik och moral åt sidan. Det 

Machiavelli menade var att aktioner av grymhet och våld också kunde vara 

förenliga med ära och dygd (Ulrika Möller, 2017, s.117). På många sätt kan 

realismen som säkerhetsteori beskrivas utifrån tre beskrivande faktorer; 

maktpolitik, egoism och nationellt intresse (Heywood, 2013, s.408). 

Maktpolitiken enligt realismen utgår ifrån att människor i grund och botten 

är egoistiska och drivs av sitt egenintresse. Realismen menar att staterar beter 

sig likadant, att de är själviska och fokuserar på att maximera sin egen nytta 

och prioriterar sin egen säkerhet över allt annat (Heywood, 2014, s.14). Stater 

är de största globala aktörerna, det finns inget som står högre än suveräna 

stater, och realismens grundantagande gällande dessa är att det är upp till 

varje enskild stat att försäkra sig om sin säkerhet och garantera att det finns 

tillräckliga resurser till exempelvis försvar, något som ofta beskrivs som 

självhjälp (Heywood, 2014, s.18). Hans Morgenthau menade att stater 

beskådar andra stater med misstänksamhet, en ovisshet om vad andra stater 

är kapabla till. Det är denna ovisshet som enligt Morgenthau ligger till grund 

för att stater vill rusta upp för att försäkra sig om säkerhet (Morgenthau, 

2005, s.572). I och med att det internationella systemet enligt realismen har 

en anarkisk struktur kan säkerhet enligt realismen endast nås genom en stark 

militärkapacitet. Det som skiljer den klassiska realismen från den nyare 

neorealismen är dess syn på vad som påverkar staters beteende. Den 

klassiska realismen menar att människor är giriga och djuriska och att detta 

ligger till grund för att staters beteenden reflekterar människors beteenden. 

Neorealismen skiljer sig från den klassiska realismen i att den istället ser den 

strukturella formen av världssystemet som orsaken till att stater agerar som 

de gör. Neorealismen hävdar så tillvida att det är den anarkiska strukturen av 
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världssystemet som medför att stater måste agera för att kunna säkra sin 

säkerhet.  

3.4 Defensiv neorealism 

Den defensiva neorealismen är en del i den strukturella realismen som utgår 

från ett antal grundantaganden. Det internationella systemet har en anarkisk 

struktur vilken är orsaken till varför stater agerar som de gör. Antagandet 

skiljer sig från klassisk realism som istället utgår ifrån antagandet att det är 

individer som är egoistiska och själviska. Neorealismen menar att stater är 

ständigt sökande efter säkerhet och med hjälp av strategiskt tänkande kämpar 

för statligt överlevande. Stater kan aldrig veta rivaliserande staters 

intentioner utan måste utgå från sig själva för att säkerställa sin säkerhet 

(Mearsheimer, 1994, s.5-49). Kenneth Waltz menade att den anarkiska 

strukturen i det internationella systemet bäst behandlas genom regleringar 

och policy. Waltz teori var att staters största intresse inte alls borde innefattas 

av en strävan efter den största makten i det internationella systemet utan 

snarare bevara den position som staten hade (Waltz, 1979). Den defensiva 

neorealismen grundar sig i en idé om att säkerhet bäst bevaras genom att inte 

utmana den existerande maktbalansen. Den anarkiska strukturen av 

världssystemet motiverar enligt den defensiva realismen stater till att agera 

med måtta gentemot andra stater och istället förespråka regelverk som inte 

utmanar det internationella systemet. Aggression enligt den defensiva 

realismen är en säkerhetsrisk och bestraffas snarare än belönas i det 

anarkiska system som stater befinner sig i (Snyder, 1991). Denna 

säkerhetssyn har sin grund i tanken om att en offensiv militärstrategi och ett 

fokus på maktmaximering kan upplevas som provocerande av andra stater 

och på så vis resultera i motattacker. Den defensiva realismen menar därför 

att stater för att försäkra sig om säkerhet bör bevara existerande 
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maktbalanser, inte utmana dessa. Den defensiva realismen menar så tillvida 

att aggressiva expansioner och jakten på maktmaximering riskerar en stats 

säkerhet. Maktsökande stater genererar så även ett säkerhetsdilemma där 

mindre staters makt minskar i takt med att större staters makt ökar. Detta 

säkerhetsdilemma motiverar mindre mäktiga stater till självhjälp, något som 

exempelvis görs via militära allianser. Det finns även viss kritik mot den 

defensiva neorealismen. John Mearscheimer som själv är offensiv neorealist 

menar att den som den defensiva neorealismen missar i sin teori att ta med 

det faktum att stater ofta uppträder på ett sätt som kan upplevas hänsynslöst 

snarare än rationellt vilket skulle gå emot synen på realismen som en 

rationell teori som kan efterliknas ”rational actor” modellen (Mearscheimer, 

2011).  

3.5 Offensiv neorealism 

Den offensiva realismen som teori grundar sig i ett antagande om att alla 

stater svävar i ett anarkiskt internationellt system och är ett direkt svar på den 

defensiva neorealismen. Det är den anarkiska strukturen av det 

internationella systemet som medför att stater vill expandera och maximera 

sin makt för att uppnå maximal säkerhet. Den offensiva realismen menar 

därför att stater söker makt genom att försöka dominera världssystemet och 

sträva efter att uppnå ett hegemoniskt välde (Lobell, 2010). Mearsheimer 

menar att stater inser att det bästa sättet att överleva i det anarkiska 

världssystemet är att bli den mäktigaste staten i systemet (Mearsheimer, 

2001, s.33). Det mest rationella enligt offensiv realism är därför att maximera 

sin makt, vilket grundar sig i utgångspunkten att ju mer makt en stat har 

desto starkare blir den. Med detta synsätt legitimeras även militära och 

politiska aktioner, dessa enligt offensiv realism går ofta att genomföra med 

bra resultat och kan i längden visa sig vara bra både ekonomiskt och militärt. 
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Det internationella systemet tvingar stater till att agera för att expandera och 

öka sin makt, ett uteblivet agerande kan innebära att en annan stat ges 

chansen till samma möjlighet. Stater kommer så tillvida alltid att tävla mot 

varandra i kampen om ökad makt (Lobell,2010). Mearsheimer menar att ett 

annat viktigt maktmedel är kapital, mycket av anledningen att ett starkt 

försvar kostar pengar och stater vill därför ha ett större kapital än sina rivaler 

(Mearsheimer, 2001, s.138).  

Den offensiva neorealismen baserar sig på en idé om att det är strukturen av 

det internationella systemet som gör att stater söker maktmaximering snarare 

än den mänskliga faktorn. Detta i sin tur innebär att stater kommer att 

fortsätta agera för att maximera sin makt så länge den strukturella 

uppbyggnaden av det internationella systemet inte ändras. Anledningen till 

detta enligt den offensiva realismen är att stater sällan är nöjda med hur 

makten mellan stater fördelas. Det statliga missnöjet av maktbalansen 

resulterar i sin tur till konflikter stater emellan, en evig världslig maktkamp. 

Den offensiva realismen menar att stater måste agera för sitt eget bästa, att 

det är det enda rationella en stat kan göra. Det är omöjligt för en stat att 

avgöra en faktisk hotbild och för att garantera sin egen säkerhet är det enda 

som en stat kan göra att agera för att bygga upp och säkerställa sin egen 

säkerhet (Lobell,2010). Maktbalans eller status quo menar Mearsheimer är 

något som stater alltid kommer att försöka kringgå genom att skapa lösningar 

som ger övertag (Mearscheimer, 2001, s.34) Ju större övertaget är desto 

större makt för det också med sig (Mearsheimer, 1994, s.11-12). 

3.6 Merkantilism 

Merkantilismen är snarare en samling av ekonomiska idéer än en 

handelspolitisk teori. Idéerna som utgör merkantilismen grundar sig i 
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relationen mellan hur olika orsaker och effekter har på ekonomin (Heckscher, 

1936, s.45). Merkantilismen var en ledande ekonomisk idé under 1500-1700 

talet och byggde på en statlig inblandning i handel, något som exempelvis 

kunde utföras via subventioner (Heywood, 2017, s.46). På senare tid 

benämnes ofta merkantilismen som protektionism. Merkantilismen är på 

många sätt lik realismen. De delar liknande värderingar gällande huruvida 

staters säkerhet och säkerställande av säkerhet ska stå i centrum. Enligt 

Merkantilismen är det inte individen som står i centrum utan istället styrs 

världsekonomin av stater som tävlar om makt. Det råder inom 

merkantilismen en tydlig skillnad på synen mellan fattig och rik där 

merkantilismen menar att en fattig stat innebär detsamma som att staten är 

svag. Daniel Defoe som var merkantilist argumenterade för hur handel i en 

stat blir meningslös om den inte innebär ekonomisk tillväxt. Detta var enligt 

Defoe något som istället kunde göra staten fattigare (Heckscher, 1936, s.50). 

Det synsättet har kommit att ligga till grund för hur utvecklingen av 

protektionismen har sett ut. Ett tydligt exempel är hur stater kan använda 

handelspolitik som åtgärd för att kunna stärka statens egna ekonomi. På så 

vis förespråkar merkantilismen att regeringar blandar sig i ett lands handel 

för att försöka öka exporten och samtidigt minska importen (Heywood, 2017, 

s.46). Det mest ideala för en stat är att bygga upp sin rikedom, makt och 

prestige, något som görs genom en balanserad handelspolitik där ett lands 

export är större än landets import (Heywood, 2014, s.99). Tillgångar i form 

av råmetaller såsom guld och silver bör bevaras inom landets gränser och 

ekonomiskt kapital bör cirkuleras i landets ekonomiska system.  

Det finns två grenar inom merkantilismen vars syn på ekonomi skiljer sig åt. 

Den offensiva merkantilismen använder den återhållsamma importen och den 

övervägande exporten av varor som ett sätt att stärka landets ekonomi för att 
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på så vis kunna rusta för framtida expansion och krig. Den defensiva 

merkantilismen å sin sida fokuserar istället på att undvika onödig ekonomisk 

konkurrens och inte utsätta landets ekonomi för konkurrens som kan ha 

negativ påverkan. Det är därför bättre enligt den defensiva merkantilismen 

att bibehålla handeln inom landets gränser och skydda landets intressen 

(Heywood, 2014, s.99). Utrikeshandel kan till och med ha en en negativ 

effekt på handelsbalans och en felaktigt driven handel kan därför enligt 

merkantilismen skada en ekonomi (Magnusson, 1999, s.181).  

3.7 Protektionism 

Protektionismen är en handelspolitisk teori som i sitt grundantagande menar 

att varor och tjänster måste skyddas. Enligt protektionismen sker detta bäst 

genom att avskräcka inhemska konsumenter från att handla varor i andra 

länder genom exempelvis höga tullavgifter eller importavgifter. Principen är 

att genom att främja landets industri och låta den växa ostört kan ekonomin 

sedan smitta av sig till andra ekonomiska sektorer. Teorin motsäger sig därför 

Adam Smiths teorier om frihandel och den osynliga handen. Det Smith 

förespråkade var en frihandel med minimal statlig inblandning där ekonomin 

skulle utvecklas av en fri handel mellan stater.  Protektionismen menar 

istället att handel främst bör ske inom landets gränser för att möjliggöra 

ekonomisk tillväxt. I de fall som import är nödvändig ska den enligt 

protektionismen handla om import av råvaror som sedan går att förädla och 

exportera till ett dyrare pris. Synen på den protektionistiska handelspolitiken 

grundar sig i en rädsla för att ekonomiska vinster som görs i en ekonomi 

riskerar att användas till inköp från andra konkurrerande ekonomier vilket i 

sin tur kan hämma den inhemska industrin. Protektionismen menar istället att 

landets industri bör skyddas från utländsk konkurrens och att ett land genom 
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att undvika konkurrens från andra länder kan öka sin tillväxt. För att 

begränsa konkurrensen använder sig protektionismen bland annat av 

importavgifter, tullar och registreringsavgifter. Dessa handelspolitiska 

verktyg begränsar både utländska producenter samt inhemska och utländska 

konsumenter från att investera och producera. Bairoch en forskare inom 

handelspolitik fann en korrelation mellan tillväxt och protektionism Det som 

Bairoch fann var att en stat som anammade ett protektionistisk synsätt på 

statens ekonomiska system även kunde ökade sin ekonomiska tillväxt 

(Bairoch, 1993).  

4. Empiri och resultat 

I det här avsnittet kommer uppsatsens analys och resultat att presenteras. 

Inledningsvis kommer två stycken analysscheman som utgör uppsatsens 

idealtyper att introduceras och sedan följer analysen/resultatet av det 

empiriska materialet.  

4.1 Analysschema 

Nedan presenteras två analysscheman över uppsatsens idealtyper. I det första 

analysschemat ställs offensiv och defensiv neorealism mot varandra. I det 

andra analysschemat presenteras idealtypen för protektionismen. 

Analysschema 1. 

Hur säkerställer 
en stat sin 
säkerhet? 

Maktbalans Viljan till att bli en 
hegemoni

Offensiv 
neorealism

Säkerställer sin 
säkerhet genom 
att vara mäktigast i 
systemet. 

Det går att uppnå 
en maktbalans. 

Endast när en stat 
blir en hegemoni 
är den absoluta 
säkerheten 
uppnådd. 
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Analysschema 2. 

4.2 Analys av Trumps tal till FN 2019 

Det 74:e talet till FN hölls i New York den 24 september 2019. Talet är på 

många sätt ett linjetal för USA:s utrikespolitiska inriktning.  

Defensiv 
neorealism

Säkerställer sin 
säkerhet genom 
att inte utmana 
existerande 
maktbalanser. 

Det går inte att 
uppnå en 
maktbalans. 

Att bli hegemoni 
skapar ett 
säkerhetsdilemma 
som i sin tur är 
osäkert. 

Synen på handel Handelspolitiska 
verktyg

Synen på 
utländsk 
konkurrens

Protektionism Exporten ska vara 
större än importen. 

Använder tullar, 
straffavgifter och 
registrerings-
avgifter.

Utländsk 
konkurrens bör 
undvikas och 
begränsas. 
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4.2.1 Analys/resultat offensiv/defensiv neorealism 

Trumps inledning knyter an till föregående års tal där Trump varit tydlig med 

sin strävan efter att skapa det största och mäktigaste försvaret. Trump menar 

att USA år 2019 uppnått sina militära mål vilket gör landet till den 

mäktigaste staten i världen ”United States, after having spent over two and a 

half trillion dollars since my election to completely rebuild our great 

military, is also, by far, the world’s most powerful nation” (Trump, 2019). 

Detta passar väl in på idealtypen av den offensiva realismen där stater 

försöker maximera sin makt för att kunna uppnå säkerhet. Att vara den 

mäktigaste staten i världssystemet är något som enligt den offensiva 

realismen är viktigt (Mearsheimer, 2001, s.33). Trump fortsätter i sitt tal med 

att beskriva hur stater runtom i världen drivs av sin ambition att tävla om 

makt och dominans. Av den anledningen menar Trump på hur viktigt det är 

att bevara kultur, tradition och historia. Fred är enligt Trump synonymt med 

en kärlek till sin nation och Trump uttrycker att framtiden inte tillhör 

globalister utan patrioter. Det är patriotismen och kärleken till nationen som 

bör ligga till grund för en stark och självständig stat. I talet påpekar Trump 

hur alla nationer som ingår i allianser med USA måste betala sina delar av 

försvarskostnader ”we are also revitalizing our alliances by making it very 

clear that all of our partners are expected to pay their fair share of the 

tremendous defense burden”(Trump, 2019). Enligt den offensiva realismen 

finns det ingen anledning eller skyldighet för stater att ingå i allianser om 

inte dessa också gynnar statens säkerhet. Statens säkerhet kommer i första 

hand till varje pris och om inte staten gynnas av en allians finns det heller 

ingen anledning för en stat att ingå i alliansen. Trump menar att USA 

förespråkar fred och inte söker konflikter men att han som president aldrig 

kommer att misslyckas med att försvara amerikanska intressen ”we desire 

peace, cooperation, and mutual gain with all.  But I will never fail to defend 
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America’s interests”(Trump, 2019). Realismen som säkerhetsteori utgår ifrån 

att statlig säkerhet är det som är viktigast för en stat. Den defensiva 

neorealismen argumenterar för att stater bör undvika att utmana strukturen i 

världssystemet utan istället genom regleringar och policy förhindra stater 

från att agera med aggressivitet mot varandra (Waltz, 1979). Den offensiva 

neorealismen argumenterar istället att det enda sättet att garantera sin 

säkerhet är att vara den mäktigaste staten i världssystemet, att bli en 

hegemoni (Lobell, 2010). Trump fortsätter talet med att beskriva hur USA 

arbetar med att bekämpa diktaturer såsom den i Nordkorea. Han menar att 

många av de länder som fortfarande är diktaturer är fulla av potential men att 

de måsta avveckla sina kärnvapen. Den offensiva neorealismen menar i det 

här fallet att det aldrig kommer att kunna uppstå en maktbalans, vilket 

innebär att USA istället måste försöka bli den mäktigaste staten i systemet. 

Eftersom att hotbilden från andra stater enligt den offensiva neorealismen är 

svåra att utläsa kan USA:s säkerhet enligt den offensiva realismen inte 

säkerställas så länge länder såsom Nordkorea innehar kärnvapen (Lobell,

2010). Den defensiva neorealismen argumenterar istället för att en eventuell 

aggression mot mindre stater kan komma att innebära en säkerhetsrisk. Att 

utmana de existerande maktbalanser som finns i världssystemet är därmed 

enligt den defensiva neorealismen mer en risk att förlora makt snarare än en 

möjlighet till att stärka sin maktposition. 

4.2.2 Analys merkantilism/protektionism 

I talet påpekar Trump hur USA har spenderat två och en halv triljoner dollar 

på att bygga upp det amerikanska försvaret till att bli världens mäktigaste. 

Arbetslösheten enligt presidenten har aldrig varit så låg på ett halvt 

århundrade vilket har inneburit sex miljoner nya jobb i USA ”our domestic 

unemployment rate reached its lowest level in over half a century” (Trump, 

!  23



2019). Trump är tydlig med hur hans administration utvecklat ett program i 

vilket ett förnyande av den amerikanska nationen står i fokus. 

Merkantilismen delar den realistiska synen på att säkerhet är bland det 

viktigaste för en stat och hur säkerställandet av statlig säkerhet bör stå i 

centrum. Dessutom är det enligt merkantilism och protektionism viktigt att 

bevara arbetskraften inom nationens gränser. Om arbetslösheten är låg och 

handeln i landet ökar kan också tillgångar bevaras vilken i sin tur ger 

ekonomiska förutsättningar för att skapa en stark militär. I talet är Trump 

tydlig med hur medlemmar i allianser såsom NATO och FN måste betala sina 

andelar för att få ett fortsatt framtida beskydd. Detta faller sig enligt 

merkantilismen och protektionismen naturligt då aktioner och allianser måste 

innebära en ekonomisk vinst för att anses vara meningsfulla. Trump tar ett 

exempel på hur handelspolitiken som den ser ut i dagsläget påverkar USA 

negativt. Trump menar att Kinas medlemsskap i World Trade Organization 

var tänkt som ett sätt till att försöka liberalisera Kinas ekonomi och på så sätt 

stärka bandet mellan ekonomierna men att försöket har misslyckats. Enligt 

Trump har 60.000 amerikanska fabriker fått avveckla sin verksamhet till 

följd av Kinas medlemskap i WTO. Trump menar därför att stater måste 

börja sätta sig själva först och prioritera statens ekonomiska tillväxt. Tullar är 

enligt Trump det mest effektiva sättet att utsätta Kina för detsamma som 

länder i Väst har fått utstå. Trump menar samtidigt att en fungerande relation 

mellan Kina och USA är viktig men att han aldrig kommer att acceptera en 

överenskommelse som inte gynnar USA. Det som Trump uttrycker gällande 

den ekonomiska relationen med Kina och hur USA bemöter Kina med 

tullavgifter passar väl in på protektionismen. Protektionismen är tydlig i sitt 

ställningstagande till extern konkurrens, den är direkt ogynnsam. Den 

inhemska industrin bör istället prioriteras för att på så sätt låta den 

ekonomiska tillväxten smitta av sig till andra sektorer. Protektionismen 
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menar att konkurrens från andra ekonomier bäst hanteras med tullavgifter. 

Ett annat ekonomiskt problem som Trump uppmärksammar i talet till FN är 

illegal massinvandring. Denna enligt Trump är inte ekonomiskt hållbar och 

måste få ett slut (Trump, 2019). 

4.3 Analys av Trumps tal om läget i norra Syrien 2019 
Talet om läget i norra Syrien hölls den 23 oktober 2019 och kom att skrivas 

om i media som att ”Trump lämnar svek, död och IS-flykt bakom sig” (SvD, 

2019).  

4.3.1 Analys offensiv/defensiv neorealism 

Trumps syn på den amerikanska närvaron i Syrien är att USA som enligt 

Trump var tänkt att stanna i Syrien i trettio dagar nu efter tio år har stannat 

alldeles för länge. Trump menar att USA därför måste lämna Syrien. Enligt 

den offensiva neorealismen är dyra aktioner kostsamma inte bara ekonomiskt 

men även ur ett säkerhetsperspektiv. Enligt den offensiva neorealismen finns 

det såtillvida ingen anledning för en stat att engagera sig i konflikter som inte 

direkt utmanar statens säkerhet. Istället bör en stat fokusera på att maximera 

sin egen makt och säkerhet för att i förlängningen bli den starkaste staten i 

världssystemet (Mearsheimer, 2001, s.33). Trump ifrågasätter i talet hur 

många amerikanska liv som ska gå till spillo i krig som inte direkt berör 

USA. Trump anser att USA:s utrikespolitik därför bör ändras ifrån att vara en 

hjälpande aktör till att istället fokusera endast på amerikanska intressen, en 

väg som kan leda till amerikanska vinster. Genom att sluta agera i konflikter 

i länder som inte direkt berör USA:s säkerhet menar Trump att den 

amerikanska säkerheten kan maximeras. Inte genom att agera världspolis 

utan att istället endast agera när den nationella säkerheten utmanas ”When we 

commit American troops to battle, we must do so only when a vital national 
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interest is at stake” (Trump, 2019). Den defensiva neorealismen menar att 

stater inte bör agera på ett sätt som kan utmana maktbalansen i 

världssystemet. Militära aktioner som inte utgår ifrån att skydda den 

nationella säkerheten kan därför enligt den defensiva neorealismen riskera en 

ökad hotbild (Snyder, 1991). Detta innebär enligt den defensiva neorealismen 

att aggression kan innebära en säkerhetsrisk. Den offensiva neorealismen 

argumenterar istället att en stats säkerhet och makt bör maximeras. Därför 

bör inte en stat såsom USA blanda sig i konflikter som kan resultera att den 

egna staten försvagas eller att säkerheten riskeras. Tvärtom bör fokuset ligga 

på att rusta upp försvaret och så långt det går maximera statens makt 

(Mearscheimer, 2001, s.34). Avslutningsvis menar Trump att USA:s roll som 

inofficiell världspolis inte är hållbar. Han menar såtillvida att USA inte har 

någon skyldighet att hjälpa andra stater utan att allierade måste bidra till 

försvarsallianser för att kunna ta del av det som alliansen har att erbjuda. Att 

USA drar tillbaks sina trupper från norra Syrien blir så tillvida ett steg i en 

riktning där USA endast agerar om det lönar sig ur ett ekonomiskt och 

säkerhetspolitiskt perspektiv ”The job of our military is not to police the 

world.  Other nations must step up and do their fair share” (Trump, 2019). 

4.3.2 Analys merkantilism/protektionism 

Trump talar tidigt i talet om hur sanktionerna i Turkiet är ett handelspolitiskt 

verktyg som USA kan använda sig av ifall Turkiet inte uppfyller de 

förväntningar som USA har. Trump fortsätter talet och beskriver hur han 

beordrat om att sanktionerna på Turkiet nu ska lyftas i hopp om att Turkiet 

efterlever de krav som är ställda ”So the sanctions will be lifted unless 

something happens that we’re not happy with” (Trump, 2019). Trump 

uttrycker hur USA genom sanktioner och tullavgifter har makten att försvaga 

Turkiet så till den grad att Turkiet kan förväntas uppfylla de avtal som enligt 
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Trump skyddar kurdernas säkerhet ”we reserve the right to re-impose 

crippling sanctions, including substantially increased tariffs on steel and all 

other products coming out of Turkey” (Trump, 2019). Fortsättningsvis 

beskriver Trump hur regionens olja har säkrats av USA och att det är USA 

som avgör vad som i framtiden ska göras med den oljan. I och med den olja 

som finns i regionen ser Trump en anledning till att låta en del av de 

amerikanska trupperna stanna kvar i området. Enligt protektionismen är 

insamlingen och importerirngen av råvaror som sedan går att förädla och 

exportera till ett bättre pris något som kan legitimera import av varor. Bakom 

Trumps beslut om att dra tillbaks stora delar av den amerikanska militären 

ligger enligt Trump en ambition om att göra stora ekonomiska besparingar. 

Det som Trump menar är att USA genom tillbakadragandet av armén 

undviker att riskera amerikanska soldaters liv samt oförutsedda ekonomiska 

konsekvenser som kan uppstå under krig ”Most importantly, we have avoided 

another costly military intervention that could’ve led to disastrous, far-

reaching consequences” (Trump, 2019). Enligt Trump har USA spenderat 

åtta triljoner amerikanska dollar på militära aktioner i mellanöstern, pengar 

som enligt Trump har varit bortkastade. De människoliv som har spillts och 

den förödelse som konflikterna i mellanöstern är enligt Trump en mardröm 

”It really is a nightmare of misery” (Trump, 2019). Det som följt konflikten i 

mellanöstern är en flyktingvåg, en massimmigration något som enligt Trump 

har kommit att innebära att även terrorismen har spridit sig runtom i världen 

”importing the terrorism and the threat of terrorism right to our own 

shores” (Trump, 2019) . Trump menar därför att migrationspolitiken måste 

kontrolleras hårdare och att det inte är USA som ska ta smällen för andra 

länders misslyckade migrationspolitik. Trump menar såtillvida att svaga 

gränser och stora invandringsvågor innebär att en stats säkerhet riskeras”My 

administration understands that immigration security is national 
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security” (Trump, 2019). Protektionismen menar att en ökad invandring kan 

innebära en risk för statens ekonomi. Jobbtillfällen bör i första hand skapas 

och drivas inom landets gränser. Med en ökad invandring medföljer även en 

ökad konkurrens vilken riskerar att ett lands ekonomi utmanas. Den 

defensiva merkantilismen är i detta fallet tydlig med hur ett lands ekonomi 

måste skyddas från konkurrens och hur konkurrens direkt kan vara negativ 

för handelsbalansen (Heywood, 2014, s.99) Därför bör handeln  skyddas från 

extern konkurrens (Magnusson, 1999, s.181).  

5. Sammanfattning 

I det har avsnittet följer en diskussion om hur talen har sett ut. Därefter följer 

ett avsnitt om förslag och ideér till eventuell framtida forskning. 

Avslutningsvis följer en kort slutsats i vilken uppsatsens frågor tydligt 

besvaras. Uppsatsen avslutas till sist med en referenslista.  

5.1 Diskussion 

Talen som utgjorde grunden för analysen skiljde sig åt i sin strukturella 

uppbyggnad. Det var tydligt hur Trumps tal till FN riktade sig direkt till 

världens ledare medan det andra talet som Trump höll om läget i norra Syrien 

riktade sig till amerikanska medborgare men kom att få ett medialt 

genomslag världen över. I båda talen gick det att tolka Trumps idéer och 

tankar, detta utifrån den teori som låg till grund för analysen. Utifrån den 

operationalisering som jag gjorde i analysen kunde jag utläsa mönster av hur 

Trump agerar utrikespolitiskt. Trumps utrikespolitiska hemvist visade sig 

passa bättre in på den offensiva neorealismen än på den defensiva 

neorealismen. I talen tar Trump ställning för att öka den amerikanska makten 

och dess position i världssystemet. Trumps strävan efter att maximera USA:s 

makt, rusta upp det amerikanska försvaret och bli den mäktigaste staten i 
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världssystemet passar in på idealtypen för den offensiva neorealismen som 

presenterades i analysschema 1. Idealtypen av den offensiva neorealismen 

visade hur stater bäst säkerställer sin säkerhet genom att maximera sin makt. 

En stat kan aldrig klassas som helt säker om den inte uppnår en hegemonisk 

status vilket är orsaken till att den offensiva realismen hävdar att stater måste 

prioritera sin egna säkerhet. Den defensiva neorealismen hävdar å sin sida på 

hur en statlig hegemonisk status skapar ett säkerhetsdilemma vilket äventyrar 

den statliga säkerheten. Till skillnad från den defensiva neorealismen menar 

den offensiva neorealismen att ett status quo eller en maktbalans är ett 

omöjligt ideal. Detta till grund av att staters egenintresse och girighet alltid 

kommer först vilket medför en osäkerhet mellan stater (Mearscheimer, 2001, 

s.34). Analysen kom även fram till att Trump använder ett visst 

protektionistiskt tillvägagångssätt i sin handelspolitik. Likt protektionismen 

vill Trump genom handelstullar, registrerings och importavgifter begränsa 

extern konkurrens för att istället fokusera på att ha en stark nationell handel. 

I talet till FN uttrycker Trump hur konkurrensen från Kina är ett problem 

som måste begränsas genom handelstullar och tullavgifter. Protektionismen 

vill så långt det går undvika konkurrens från andra stater och menar att 

extern konkurrens bör begränsas. Trump menar att konkurrensen från stater 

såsom Kina försvagar USA och försämrar den amerikanska ekonomin. 

Därför måste den begränsas med straffavgifter och handelstullar. Analysen 

har visat på hur protektionismen och dess historia präglas av värderingar som 

påminner om realismen. Både realismen och protektionismen värdesätter 

statlig säkerhet och överlevnad och på många sätt kan därför protektionismen 

användas som ett realistiskt handelspolitiskt verktyg för att försäkra statlig 

säkerhet. Analysen kom fram till att Trumps utrikespolitiska riktning har 

tydliga influenser av offensiv neorealism och protektionism.  
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5.2 Framtida forskning 

Det hade varit intressant att i framtida forskning se att resultatet från den här 

undersökningen skulle kunna ligga till grund för ett framtida uppsatsprojekt. 

Med den teori som presenterats i den här uppsatsen skulle det vara intressant 

att försöka göra kvalificerade gissningar av Trumps framtida utrikespolitiska 

handlingar. Något som också hade varit nyttigt i eventuell framtida forskning 

hade varit användandet av fler IR teorier , detta hade möjliggjort för en 

bredare bild av talens ideér.  

6. Slutsats 

Den här uppsatsen har utgått från problemformuleringen vilken 

utrikespolitisk hemvist president Donald Trump har. Uppsatsens 

huvudfrågeställning utgjordes utav: 

• Vilken är Donald Trumps utrikespolitiska huvudlinje utifrån offensiv och 

defensiv realism? 

Resultatet som analysen visade var att Trumps utrikespolitiska huvudlinje 

visade störst tendenser till att vara offensivt neorealistisk. Idéerna som 

återfanns i de två talen som utgjorde det empiriska materialet i 

undersökningen visade på hur Trump strävar efter att utöka USA:s militära 

försvar. Trumps vilja till att vara den mäktigaste staten i världssystemet 

passar in på den offensiva neorealismen. Det går dock inte att fastställa om 

Trumps utrikespolitiska hemvist endast hör hemma i den offensiva 

neorealismen utan att även analysera samma material med andra IR teorier.  

För att komplettera huvudfrågeställningen och få en bredare förståelse för 

Trumps utrikespolitik ställde uppsatsen även en kompletterande fråga:  

• Är Trumps handelspolitiska strategi protektionistisk?  
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Det resultat som analysen visade var hur Trumps utrikespolitiska 

handelspolitik influeras av protektionismen. Trumps vilja till att undvika 

extern konkurrens och begränsa importen av varor genom handelstullar och 

registreringsavgifter är tydligt protektionistiskt.  
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