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Abstract 

University: Växjö University, School of Social Sciences, Department of Political Science 
Level: Master thesis 
Title: The National Security Strategy of the United States of America – What is behind it? 
Author: Agneta Backlund 
Supervisor: Lennart Bergfeldt, PhD 
 
The purpose of this study is twofold: First, to inquire how the George W. Bush administration 
plans to keep America safe from external threats and second – based on the assumption that 
neoconservatives have influenced the Bush administration – examine how neoconservative 
ideas have influenced this strategy to protect America. The research questions are as follows: 

 What is the content of the Bush administration’s security strategy?  
 How are neoconservative ideas reflected in this security strategy? 

 
To answer the first question, the main points of two studied documents were summarized. The 
summarized documents were the two versions of the National Security Strategy of the United 
States of America that the George W Bush administration has released during its tenure. These 
documents state the official security strategy of the United States and give a general view over 
the threats against America and how the administration plans to deal with these threats. To 
answer the second question the author studied literature about neoconservatism and gained 
valuable knowledge about the neoconservatives, which resulted in the creation of an 
analyzing instrument. This analyzing instrument was later applied on the empirical material 
that was gathered by answering the first question and in turn answered the second question.  
 
The result of the study is that the Bush administration believes that by spreading freedom and 
fighting tyranny around the world, America will become safer. To accomplish this, the 
administration will employ the full array of political, economic, diplomatic and other tools at 
their disposal. Neoconservative influences on the strategy were found repeatedly – one of the 
most obvious influences being the administration’s adoption of the principle of preemptive 
strikes against enemies.    
 
 
Keywords: Neoconservatism, American security strategy, Bush administration, Democracy 
promotion, War on terror  
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INTRODUKTION
 

1 

 
 
 

I detta kapitel presenteras ämnet, vidare formuleras uppsatsens syfte och frågeställningar. 
Avslutningsvis gås uppsatsens upplägg igenom. 

 
 
 

1 Introduktion 

Den elfte september 2001 är en dag som de flesta av oss minns. Terroristattackerna i New 
York och Washington DC sändes live över hela världen och det var många frågor som 
diskuterades av kommentatorerna strax efter attackerna: Hur många dog? Vilka låg bakom? 
En av de största frågorna var: Hur kommer USA att agera ute i världen efter detta? 

Den elfte september blev en vågbrytare i amerikanernas säkerhetstänkande. Amerikanerna 
hade inte blivit attackerade på egen mark sedan japanerna attackerade Pearl Harbor den 
sjunde december 19411 och de hade dittills känt sig trygga av att vara omgivna av två hav. 
Inom loppet av en dag försvann denna trygghet.  
 
President Bush har både inrikes och utrikes blivit hårt kritiserad för den försvarspolitik som 
hans administration tillämpat efter terroristattackerna – en försvarspolitik som i 
administrationens ögon är nödvändig för att försvara den amerikanska befolkningen. En 
grupp som kallas för de neokonservativa2  anklagas för att ha ”kapat” administrationens 
säkerhetspolitik efter den elfte september 2001: 
 

[…] neoconservatives are seen to be wielding more influence than ever before. For it is they who, 
notoriously, are alleged to have transformed George W. Bush beyond all recognition. At their 
hands, the President who as a candidate had envisioned a ’humble’ America – one that would 
reduce foreign deployments and avoid nation-building – became a warrior chieftain who has 
already toppled two foreign governments and has laid down an ultimatum to others warning of a 
similar fate.3  
 

Med anledning av denna anklagelse kommer det i denna uppsats antas att de 
neokonservativa har influerat president Bushs säkerhetsstrategi.  
 
 

                                                 
1 Nationalencyklopedins Internettjänst, 2006. Pearl Harbor. 
2 En gruppering inom den amerikanska politiska högern. Se vidare 3.1. 
3 Irwin Stelzer, The Neocon Reader (New York: Grove Press, 2004), s. 243. 
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Administrationen har som tidigare nämnts blivit väldigt hårt kritiserad för dess förda politik. 
Därför vill jag i denna uppsats undersöka både Bushadministrationens säkerhetsstrategi och 
de neokonservativa idéerna som ligger bakom. Bushadministrationens säkerhetsstrategi är 
viktig eftersom USA har en dominerande ställning i det internationella systemet. Detta 
innebär att den amerikanska regeringens beslut om hur USA ska hantera yttre hot påverkar 
resten av det internationella systemet. Politiska övertygelser färgar människors syn på 
världen och påverkar vilka mål och medel som anses vara de rätta i samhället. 
Neokonservatismen är för många okänd och därmed värd att beskåda närmare, speciellt 
eftersom den influerar politiken i världens mäktigaste land.   

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att belysa förbindelsen mellan Bushadministrationens 
säkerhetsstrategi och neokonservatismen. För att uppnå detta syfte behöver följande 
frågeställningar besvaras: 

 Vad för säkerhetsstrategi4 förespråkas av George W. Bushadministrationen? 
 Hur återspeglas neokonservativa tankar i denna säkerhetsstrategi? 

1.2 Disposition 
Upplägget i uppsatsen är följande: 

Kapitel 1 - Introduktion av ämnet, samt uppsatsens syfte och frågeställningar. 
Kapitel 2 - Studiens tillvägagångssätt och de metod- och materialval som har gjorts för att 

uppnå syftet med uppsatsen redogörs. 
Kapitel 3 - Neokonservativa ståndpunkter presenteras som mynnar ut i en analysmodell. 

Denna analysmodell appliceras senare på det empiriska materialet.  
Kapitel 4 - USA:s officiella säkerhetsstrategi redogörs och i kapitlet ämnas den första 

frågeställningen att besvaras.   
Kapitel 5 - Kapitel tre – genom analysmodellen – binds samman med kapitel fyra och ger svar 

på den andra frågeställningen. 
Kapitel 6 - Svaren på de båda frågeställningarna sammanfattas. 
Kapitel 7 - Författarens slutkommentar. 
Kapitel 8 - Referenslista över det material som har använts till uppsatsen. 

 

                                                 
4 För avgränsning se vidare 2.2. 
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I detta kapitel redogörs studiens tillvägagångssätt och de metod- och materialval som har 
gjorts för att uppnå syftet med uppsatsen. 

 
 
 

2 Metod 

2.1 Studiens tillvägagångssätt 
Denna studie är en deskriptiv kvalitativ studie. Det teoretiska underlaget tas fram genom en 
kvalitativ litteraturstudie där det väsentliga innehållet tas ut ur materialet efter noggrann 
läsning, eftersom vissa delar är viktigare än andra.5 Det innehåll som i första hand studeras är 
det manifesta innehållet6 och i andra hand det latenta innehållet7 i alla de texter som används 
till detta arbete. Studerandet av det latenta innehållet kommer att undvikas i möjligaste mån 
för att undvika mångtydiga tolkningar. En avsikt med detta arbete är att undersöka hur 
neokonservativa tankar avspeglas i den nuvarande amerikanska säkerhetsstrategin, vilket 
innebär att idéer inom neokonservatismen måste identifieras. Bergström och Boréus skriver i 
sin bok Textens mening och makt att ”En idé kan betraktas som en tankekonstruktion som till 
skillnad från de flyktigare intrycken eller attityderna utmärks av en viss kontinuitet.”8 Genom 
att läsa in sig på neokonservatismen har författaren blivit bekant med dess ståndpunkter och 
således fått kunskap om vilka idéer 9  som är ständigt förekommande. Dessa idéer som 
identifieras leder sedan till konstruktionen av en analysmodell som kommer att appliceras på 
det empiriska materialet.  

Att utföra en kvalitativ studie leder till att det ges stort utrymme åt författaren att tolka 
innehållet subjektivt. Detta innebär att en stor medvetenhet måste finnas hos forskaren om 
detta och de risker som det medför. Dock kan en författare aldrig vara helt objektiv inför ett 
material eftersom varje människa har en förförståelse som påverkar dennes tolkningar. Detta 
kommer att finnas i åtanke hos författaren under uppsatsens gång. I försök att minska 
tolkningsutrymmet avses variablerna att göras så tydliga som möjligt så att inga feltolkningar 
                                                 
5 Peter Esaiasson – Mikael Gilljam – Henrik Oscarsson – Lena Wängnerud, Metodpraktikan – Konsten att 

studera samhälle, individ och marknad, andra upplagan (Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2003), s. 233. 
6 Det som är klart framträdande. Hämtat från Nationalencyklopedins Internettjänst, 2006. Manifest. 
7 Det som är dolt. Hämtat från Nationalencyklopedins Internettjänst, 2006. Latent. 
8 Göran Bergström – Kristina Boréus, Textens mening och makt – Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 

diskursanalys, andra upplagan (Lund: Studentlitteratur, 2005), s. 149. 
9 Idéer, ståndpunkter, åsikter och tankar är fyra ord som kommer att användas omväxlande eftersom författaren 

anser att de fyra orden har liknande innebörd. 
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kan uppstå, samt kommer en dubbelkodning ske av det empiriska materialet i form av att 
författaren jämför sina tolkningar av materialet vid två olika tillfällen för att se om tolkningen 
är densamma vid skilda tillfällen. Under konstruktionen av analysmodellen diskuteras denna 
med ett fåtal kurskamrater för att ta reda på hur variablerna kan tolkas.    

2.2 Val av dokument10 
De dokument som har valts att användas i denna studie är National Security Strategy 2002 
och National Security Strategy (NSS 11 ) 2006. Anledningen till detta val är att de har 
publicerats av den amerikanske presidentens nationella säkerhetsråd som är ett rådgivande 
organ för presidenten i främst utrikes-, försvars- och nationella säkerhetsfrågor. Syftet med 
säkerhetsrådet är, förutom rådgivande, att koordinera den amerikanska utrikes- och 
säkerhetspolitiken bland de olika departementen. 12  NSS-dokumentet är en rapport som 
presidenten, enligt Goldwater-Nichols Act från 1986, ska delge kongressen årligen. Rapporten 
ska lägga fram USA:s säkerhetsstrategi och bland annat klargöra de intressen och mål som är 
centralt viktiga för den nationella säkerheten. Förslag ska anges på hur USA kan använda 
främst sin politiska, ekonomiska och militära makt för att skydda, främja och uppnå de mål 
som har satts upp i rapporten, i både ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv.13 

Eftersom ett delsyfte är att undersöka hur Bushadministrationen planerar att göra USA säkrare 
från fiender är denna rapport lämplig att studera därför att den fungerar som en övergripande 
guide för regeringen och kongressen, vilket ger en överblick över de hot som administrationen 
ser mot landet samt hur dessa hot ska hanteras.   

Som tidigare nämnts uppger Goldwater-Nichols Act att presidenten årligen ska delge 
kongressen en NSS-rapport. Så varför har rapporterna från 2002 och 2006 valts? Svaret är att 
Bushadministrationen inte har skrivit en rapport varje år utan beslutat att säkerhetsstrategin 
2002 har varit gångbar fram till 2006. NSS 2006 hänvisar endast till NSS 2002 och i artikeln 
Bush Restates Terror Strategy14 i Washington Post nämns NSS 2006 av författaren som “the 
long-overdue document” som utvecklar den originella säkerhetsstrategin i NSS 2002. Dessa 
två dokument används således därför att de är de enda NSS-rapporterna som 
Bushadministrationen producerat. Eftersom NSS 2006 vidareutvecklar NSS 2002 används 
båda dokumenten då detta innebär att en mer komplett bild av säkerhetsstrategin ges än om 
endast en av dem skulle användas. Dokumenten kan i vissa fall vara väldigt detaljerade med 

                                                 
10 Detta avsnitt behandlar validitetsaspekten – att författaren mäter det som avses att mätas. 
11 National Security Strategy förkortas hädanefter NSS, vilket är en officiell förkortning. 
12 Nationalencyklopedins Internettjänst, 2006. Nationella säkerhetsrådet; The White House, 2006. History of the 

National Security Council, 1947-1997.  
13 National Defense University, 2006. Goldwater-Nichols Department of Defense Reorganization Act of 1986. s. 

42. 
14 Peter Baker, 06-03-16. Bush Restates Terror Strategy. 
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exempelvis konkreta exempel på pågående samarbeten med andra länder, vilket kommer att 
undvikas att tas upp i empirin eftersom det är de bärande idéerna som är intressanta.    

2.3 Teman i fokus 
Efter en snabb genomläsning av NSS-dokumenten står det klart att det förekommer två 
övergripande teman i dokumenten – säkerhet och demokrati. Eftersom dessa två teman är 
övergripande och en av frågeställningar innebär att neokonservatismen påverkan på NSS-
dokumenten ska undersökas, kommer därför presentationen av neokonservatismen att 
fokusera på hur de neokonservativa resonerar kring demokrati och allra främst säkerhet. De 
neokonservativa ägnar sig åt både inrikespolitik och utrikespolitik, men eftersom empirin 
består av två dokument som handlar om hur USA ska hantera yttre hot, så fokuseras det 
endast på vad de neokonservativa anser om dessa teman i relation till USA:s 
utrikes/säkerhetspolitik.          

2.4 Kategorier och variabler i analysmodellen15 
Eftersom neokonservatismens påverkan på USA:s säkerhetsstrategi kommer att undersökas 
krävs ett analysinstrument som möjliggör detta. Analysinstrumentet presenteras i slutet av 
teorikapitlet eftersom den baseras på teorin. I analysmodellen används tre kategorier – USA:s 
relation till omvärlden, USA:s försvar, och USA:s värderingar. Dessa tre kategorier har 
skapats därför att de är tre områden som diskuteras frekvent både inom och utanför 
neokonservatismen. Ståndpunkter inom neokonservatismen väljs sedan ut och sorteras in 
under dessa kategorier och blir därmed de variabler som kommer att eftersökas i empirin. De 
variabler som sorteras in i kategorierna har valts ut genom att ur den allmänna texten eller 
citat från teorin direkt bryta ut variabeln. Nedan ges ett exempel på ett citat som används i 
teorin och visar hur variabeln ”Om inte USA formar världsordningen, så kommer andra att 
göra detta och det kommer inte att reflektera vare sig USA:s intressen eller värderingar.” har 
skapats genom en textutbrytning: 

Meningsbärande text 
In the post-Cold War era, the maintenance of a decent and hospitable international order requires 
continued American leadership in resisting, and where possible undermining rising dictators and 
hostile ideologies; in supporting American interests and liberal democracies principles; and in 
providing assistance to those struggling against the more extreme manifestations of human evil. If 
America refrains from shaping this order, we can be sure that others will shape it in ways that 
reflect neither our interests nor our values. This does not mean that the United States must root out 
evil wherever and whenever it rears its head. […] No foreign policy doctrine can provide precise 

                                                 
15 Detta avsnitt behandlar reliabilitetsaspekten – att författaren mäter på ett tillförlitligt sätt. Hur variablerna har 

valts ut till analysmodellen redogörs därmed för att öka arbetets reliabilitet. 



METOD 
 

 6 

and unvarying answers to the question of where, when and how the United States ought to 
intervene abroad. 

Kondenserad text 
If America refrains from shaping this order, we can be sure that others will shape it in ways that 
reflect neither our interests nor our values. This does not mean that the United States must root out 
evil wherever and whenever it rears its head. 

 
 
 

Variabel 
If America refrains from shaping this order, we can be sure that others will shape it in ways that 
reflect neither our interests nor our values. 

2.5 Material och källkritik 
Materialet till teorikapitlet har samlats in från olika böcker och artiklar. Fokus ligger på de 
förespråkare som är mest framträdande och nämnts eller förekommit frekvent i den litteratur 
om neokonservatismen som författaren har läst, dessa är främst William Kristol, Robert 
Kagan, Charles Krauthammer och Francis Fukuyama.  
 
Dataunderlaget i empirikapitlet består av två primärkällor – NSS 2002 och NSS 2006 – som 
tillkännager den amerikanska administrationens officiella säkerhetsstrategi. Valet av dessa 
dokument har motiverats tidigare i 2.2 och dokumenten har nedladdats från Vita Husets 
officiella hemsida.   

2.5.1 Böcker 

Huvudparten av materialet till teorikapitlet kommer från fyra böcker; 
America Alone – The Neo-Conservatives and the Global Order skriven av Stefan Halper och 
Jonathan Clarke och Imperial Designs – Neoconservatism and the New Pax Americana av 
Gary Dorrien är två böcker från 2004 som valts att användas därför att båda ger en 
genomgående redogörelse för neokonservatismen från dess begynnelse till idag. Halper och 
Clarke är båda konservativa och har haft neokonservativa arbetskollegor – Halper arbetade 
till exempel i Vita Huset och utrikesdepartementet under Nixon, Ford och Reagan 
administrationerna. Halper och Clarke är väldigt öppna i sin introduktion om sina åsikter – de 
anser att den neokonservativa modellen för att relatera till omvärlden är ohållbar och redogör 
för dess konsekvenser samt erbjuder ett annat alternativ. Även Dorrien redogör för 
neokonservativa tankar men är kritisk till detta tänkande. Trots att författarna är kritiska till 
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det neokonservativa tänkandet är intrycket att författarnas redogörelse för 
neokonservatismens idéer är neutral och att författarnas kritiska åsikter redovisas på ett 
tydligt sätt. Eftersom den information som författarna ger dock kan vara vinklad så sker en 
jämförelse mellan dessa böcker och andra källor för att öka tillförlitligheten gällande 
materialet om neokonservatismen. 
 
I dessa två ovannämnda böcker kommer författarnas personliga åsikter om 
neokonservatismen och dess anhängare ignoreras, eftersom det inte är det som skall 
undersökas i denna uppsats – för att uppnå det andra delsyftet måste neokonservativa idéer 
beskrivas, vilket innebär att det är de neokonservativas idéer i sig som har betydelse och inte 
värderingar om dessa idéer är bra eller dåliga. Dessa böcker används således för att de ger 
allmän information om neokonservatismen på ett överskådligt sätt. 
 
Boken The Neocon Reader, redigerad av Irwin Stelzer – som bland annat har arbetat för den 
konservativa tankesmedjan American Enterprise Institute – är utgiven 2004 och består av en 
samling av olika texter skrivna av neokonservativa, sympatisörer och oliktänkare. Tre texter 
används i uppsatsen från denna bok; Irwin Stelzers introduktion som diskuterar allmänt om 
neokonservatism och de texter som är inkluderade i boken, Max Boots kapitel som handlar 
om myter om neokonservatism och sist men inte minst den essä som används i störst 
utsträckning av dessa texter – National Interest and Global Responsibility som är skriven av 
William Kristol och Robert Kagan. Kristol och Kagan är två av de mest kända anhängarna av 
neokonservatismen och är båda grundare till den mest inflytelserika neokonservativa 
tankesmedjan i Washington DC – Project for the New American Century (PNAC).16 Denna 
text används i störst utsträckning därför att den ger en klar bild av de tankar och policies som 
de neokonservativa förespråkar.       
 
Den fjärde boken som används är Francis Fukuyamas After the Neocons – America at the 
Crossroads som är utgiven 2006. Fukuyama har länge identifierat sig själv som 
neokonservativ men har nu efter invasionen av Irak dragit slutsatsen att neokonservatismen 
har utvecklats till något som han inte längre kan stödja. I boken skriver han bland annat om 
neokonservativa principer och vad han anser har ”gått fel” samt skisserar en alternativ väg för 
USA att relatera till världen. Eftersom Fukuyama är en före detta neokonservativ är han själv 
väldigt medveten om de principer som förekommer inom neokonservatismen och hans bok är 
inte bara användbar på grund av detta, utan även hans sätt att skriva på är välstrukturerat. 

                                                 
16 Project for the New American Century, 2005. Robert Kagan; Project for the New American Century, 2005. 

William Kristol.   
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2.5.2 Artikel 

Charles Krauthammer är en framträdande neokonservativ politisk kommentator i USA17 som 
kom till författarens kännedom via en kandidatuppsats: Bevara Pax Americana – En 
organisations strävan för att bevara den US-amerikanska hegemonin, skriven av Frédéric 
M'Foutiga och Karolina Nordh18. Under ett av Krauthammers föredrag satt Francis Fukuyama 
i publiken och efter talet kritiserade Fukuyama dennes åsikter. Krauthammer besvarar denna 
kritik i artikeln, In Defense of Democratic Realism, som kommer att användas i denna uppsats. 
Meningsutbytet mellan Fukuyama och Krauthammer kommer inte att behandlas i uppsatsen, 
men artikeln är väldigt användbar eftersom Krauthammer med kraft försvarar sina 
neokonservativa ståndpunkter. 

2.5.3 Internetkällor 

En del av materialet har hämtats från internet och eftersom det är extra viktigt att vara 
källkritisk när information tagits från internet har ansträngningar gjorts för att använda 
officiella hemsidor i så stor utsträckning som möjligt. I de få fall där detta inte har kunnat ske, 
har flera källor jämförts för att kontrollera att materialet är tillförlitligt.    

                                                 
17 Time.com, 2006. Charles Krauthammer Biography. 
18 Examinerad hösten 2004 vid institutionen för samhällsvetenskap, Växjö universitet. 
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Det har nu blivit dags att ge sig ut i det neokonservativa landskapet. Nedan presenteras 
neokonservativa ståndpunkter som mynnar ut i en analysmodell som senare kommer att 

appliceras på det empiriska materialet. 
 
 
 

3 Neokonservatism 

3.1 Definition av ”de neokonservativa” 
Uppmärksamheten i detta kapitel ägnas åt en grupp som kallas för de neokonservativa och 
det är därmed viktigt att definiera denna grupp. Det finns dock en svårighet att definiera dem 
som grupp. Vad som leder till denna svårighet är det faktum att de inte tillhör någon speciell 
gemensam organisation. Neokonservatismen ses som en övertygelse – de neokonservativa 
har ingen ”Bibel” utan neokonservatismen är mer som en meningsinriktning där de 
neokonservativa skiljer sig åt sinsemellan, men har ändå några gemensamma punkter som de 
enas om. Gary Dorrien skriver i sin bok Imperial Designs: Neoconservatism and the New 
Pax Americana att de neokonservativa tankarna har spridit sig i USA och tagit över så många 
institut, tankesmedjor, tidningsmagasin och påverkat nationell republikansk politik till den 
grad att neokonservatismen kan kallas en rörelse.19  

Författaren är medveten om att denna beskrivning av de neokonservativa kan ses som vag, 
men har förhoppning om att presentationen av neokonservatismen nedan kommer att visa 
vilka idéer som förekommer inom denna ”övertygelse” och därmed ge en klarare bild över 
vad det innebär att vara neokonservativ. När det kommer till den amerikanska 
utrikespolitiken har en splittring inom gruppen skett när det gäller under vilka 
omständigheter USA ska ingripa i ett annat land. Eftersom avsikten är att redogöra allmänt 
för neokonservativa idéer kommer fokus att ligga på de idéer som de båda lägren har 
gemensamt, så denna splittring kommer endast att behandlas kort i kapitlet eftersom den inte 
har en större betydelse för arbetet. Benämningen ”de neokonservativa” används således som 
en gemensam benämning för båda lägren inom neokonservatismen om inget annat anges.   
   

                                                 
19 Gary Dorrien, Imperial Designs – Neoconservatism and the New Pax Americana (New York: Routledge, 

2004), s. 16. 
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3.2 Neokonservatismens rötter och utveckling 
Idag har flera neokonservativa personer inflytelserika positioner inom den amerikanska 
politiska eliten men i början var inte de neokonservativa involverade inom politiken, utan de 
befann sig i stor utsträckning inom den akademiska världen. Under 1930-talet i New York 
samlades en grupp antikommunistiska socialister för att diskutera sin anti-Stalinism och 
några av dem som deltog i diskussionerna – Irving Kristol, Seymour Martin Lipset och 
Daniel Patrick Moynihan – anses nu vara upphovsmakare till neokonservatismen.20  

De tidiga neokonservativa förespråkarna var negativa till andras försök att placera in dem på 
den politiska skalan eftersom de var en blandad sammansatt grupp som kom från olika 
politiska läger – socialistiska, liberala och konservativa – och ville därför inte placeras in i ett 
ideologiskt fack.21 Även i dag förekommer skillnader mellan de neokonservativa, men nu är 
det tydligt att de neokonservativa har under deras utveckling flyttat sig från vänster till höger 
på den politiska skalan. Det var de neokonservativas syn på USA:s utrikespolitik som gjorde 
att de skiljde sig från resten av vänstern och som till slut ledde till deras förflyttning till 
högern. I de neokonservativas ögon höll USA på att förlora kampen mot kommunismen 
under det Kalla kriget därför att de amerikanska ledarna inte var tillräckligt aggressiva mot 
Sovjet, vilket ledde till att USA gav upp makt till Sovjet steg för steg. Denna syn på USA:s 
situation passade inte in inom det demokratiska partiet. Efter övergången från vänstern till 
högern började gruppen att kallas för neokonservativa vilket de inte tyckte om, men med 
tiden accepterade de namnet eftersom det legitimerade deras tillhörighet inom det 
republikanska partiet – men samtidigt skilde dem åt från andra konservativa former.22 Flera 
neokonservativa undviker dock efter Irakkriget 2003 benämningen ”neokonservativ” 
eftersom det har blivit ett skällsord och vem som helst som anses vara hökaktig kallas 
neokonservativ – den nuvarande chefen för Världsbanken, Paul Wolfowitz, föredrar till 
exempel att kalla sig själv ”Scoop Jackson23 republikan”.  
 
Under sjuttiotalet började den andra generationen av neokonservativa att ge sig till känna i 
maktens centrum: Washington DC. De avlägsnade sig från sina rötter inom den akademiska 
världen och avancerade uppåt inom Washingtons maktcentrum.24 

Under Ronald Reagans ämbetsperioder innehade flera neokonservativa som till exempel 
Robert Kagan, William Kristol, Richard Perle och Paul Wolfowitz högt uppsatta positioner 
                                                 
20 Stefan Halper – Jonathan Clarke, America Alone – The Neo-Conservatives and the Global Order (Cambridge: 

Cambridge University Press, 2004), s. 44. 
21 Halper – Clarke, s. 48. 
22 Dorrien, s. 10-11; Halper – Clarke, s. 57. 
23 Henry ”Scoop” Jackson var en demokratisk senator som spenderade 43 år i kongressen innan han dog 1983. 

Han ledde oppositionen mot Nixons och Fords détente-policy mot Sovjetunionen och många neokonservativa, 
som till exempel Richard Perle, samlades runt Jackson. Hämtat från Stelzer, s. 46-47; Henry M. Jackson 
Foundation, 2005. About Senator Jackson. 

24 Halper – Clarke, s. 67. 
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inom administrationen och de neokonservativa har sedan dess fortsatt att inneha viktiga 
positioner i efterföljande republikanska administrationer – under George W. Bushs första 
ämbetsperiod var exempelvis Wolfowitz vice försvarsminister under Donald Rumsfeld.25 

Denna generation av neokonservativa bytte således arena för sina idéer och letade sig till 
maktens korridorer där de själva kunde påverka politiken och sätta neokonservativa idéer i 
verket. De trodde på ”[…] growth, intervention, unilateralism, optimism, and the universality 
of the American idea.”26 

3.3 Wilsonism 
Personer som anser att den amerikanska utrikespolitiken ska vägledas av främjandet av 
amerikanska ideal och inte enbart skyddandet av strategiska och ekonomiska intressen kallas 
ofta Wilsonians efter den amerikanske presidenten Woodrow Wilson 27 , eftersom han 
omfamnade denna syn på utrikespolitiken. 28  Wilson ville göra om världen till det 
demokratiska USA:s avbild. Han ansåg att multinationella institutioner som exempelvis 
Nationernas Förbund skulle vara forum för främjandet av landets ideal och att landets 
huvudsakliga policyinstrument skulle vara internationella lagar. Personer som delar Wilsons 
tilltro till multilaterala organisationer, som exempelvis den tidigare amerikanske presidenten 
Jimmy Carter, kallas för ”soft Wilsonians”. De neokonservativa kallas och kallar sig ibland 
för ”hard Wilsonians”. De anser att Wilson var hopplöst naiv och håller med om hans mål 
men inte medel.  De betonar att de inte i första hand förlitar sig på våld för att sprida 
demokratiska värderingar, men att militärt våld kan användas när andra medel inte fungerar. 
De anser att det bästa sättet att leva är i frihet, med ett demokratiskt styrelsesätt och att alla 
människor eftersträvar frihet. Om västvärlden sprider demokrati över jordklotet försäkras 
upprätthållandet av en fredlig världsordning. Irwin Stelzer sammanfattar de neokonservativas 
position som ” […] diplomacy if possible, force if necessary; the UN if possible, ad hoc 
coalitions or unilateral action if necessary.”29 De neokonservativas idoler istället för Wilson 
är Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt, Harry Truman och Ronald Reagan som alla, 
enligt de neokonservativa, framgångsrikt använde USA:s makt för ett högre syfte.30 

3.4 Inriktning inom amerikansk utrikespolitik 
Enligt Francis Fukuyama finns det fyra olika inriktningar inom amerikansk utrikespolitik, 
varav neokonservatism är en av dem. De övriga tre är:  

                                                 
25 Dorrien, s. 10; United States Department of Defense, 2003. Paul Wolfowitz. 
26 Dorrien, s. 17. 
27 Woodrow Wilson tillhörde demokraterna och var president i USA mellan 1913-1921. Hämtat från The White 

House, 2005. Woodrow Wilson. 
28 Stelzer, s. 49. 
29 Stelzer, s. 10. 
30 Stelzer, s. 9-11, 49. 
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[…] ”realists” in the tradition of Henry Kissinger, who respect power and tend to downplay the 
internal nature of other regimes and human rights concerns […] liberal internationalists who hope 
to transcend power politics altogether and move to an international order based on law and 
institutions and […] American nationalists, who tend to take a narrow, security-related view of 
American national interests, distrust multilateralism, and in their more extreme manifestations 
tend toward nativism31 and isolationism.32 

 
De neokonservativa skiljer sig från de tre andra inriktningarna, men delar även vissa 
gemensamma ståndpunkter med de övriga. Enligt Fukuyama finns det fyra principer som de 
neokonservativa i hög grad enas om och de är de följande: 
 

 De neokonservativa anser att utrikespolitiken måste reflektera liberala demokratiers 
värderingar och till skillnad från realisterna som respekterar staters suveränitet och 
endast bryr sig om staters externa beteende, så anser de neokonservativa att även vad 
som pågår inom andra länder är av betydelse. Det interna systemet inom ett land har 
betydelse för de neokonservativa därför att liberala demokratier tenderar att respektera 
mänskliga rättigheter och är mindre aggressiva mot andra länder än vad diktaturer är. 
Därför är det viktigt att befria människor från tyranni och att förespråka demokrati i 
världen.33  

 
 De neokonservativa anses vara mer beredda att stödja idén om nationsbyggande än 

andra politiska grupperingar inom högern, men enligt Fukuyama finns det även en 
misstro mot överambitiös social ingenjörskonst 34  hos de neokonservativa. Detta 
reflekteras i Krauthammers artikel, In Defense of Democratic Realism, där han bland 
annat diskuterar invasionen av Irak. Krauthammer har stöttat invasionen av Irak ända 
från början därför att han anser att det är viktigt att försöka förändra arabvärlden 
eftersom det politiska förtrycket, religiösa intoleransen och fattigdom lett till den 
antiamerikanism som visade sig den 11 september 2001. Han påpekar i artikeln att 
USA har tidigare både lyckats (Tyskland, Japan, Sydkorea) och misslyckats (Haiti, 
Somalia) med att återuppbygga främmande länder och förvandla dem till demokratier. 
Krauthammer skriver att USA har gjort allvarliga misstag i Irak och att amerikanerna 
kan misslyckas, men att det är för tidigt att förutspå landets framtid.35 Ett citat från 
Krauthammer;”I have written before, during and after the war that the task was 

                                                 
31 “A policy of favoring native inhabitants as opposed to immigrants”. Hämtat från Merriam-Webster Online 

Dictionary, 2006. Nativism. 
32 Francis Fukuyama, After the Neocons – America at the Crossroads (London: Profile Books Ltd, 2006), s. 7. 
33 Fukuyama, s. 9, 48, 114. 
34 Social ingenjörskonst = ”planerad samhällelig förändring och förbättring […] Tanken är att samhällen - allt 

från övergripande förhållanden till familjers och individers situation - kan förbättras genom noggrann 
planering och rationella åtgärder.” Hämtat från Nationalencyklopedins Internettjänst, 2006. Social 
ingenjörskonst. 

35 Charles Krauthammer, 2004. In Defense of Democratic Realism. s. 9-10. 
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enormous, the risk great and failure possible – but that the undertaking was 
necessary.”36, speglar de neokonservativas tro att nationsbyggande kan vara nödvändigt 
i vissa fall för att gynna nationens intressen, men att ett sådant åtagande även är 
riskfyllt och kan misslyckas.     

 
 Eftersom USA är det dominerande landet i världen innebär det att landet har ett 

speciellt ansvar inom säkerhetssfären och de neokonservativa anser att USA:s makt kan 
användas för moraliska ändamål. Till skillnad från amerikanska nationalister som 
tenderar att förespråka att USA ska isolera sig från världen, så anser de att USA måste 
fortsätta att vara engagerade i internationella angelägenheter.37 

 
 De neokonservativa är skeptiska till att internationella lagar och institutioner kan 

legitimt och effektivt uppnå säkerhet eller rättvisa. De liberala internationalisterna tror 
att maktpolitik kan övergå och ersättas av internationella lagar, vilket de 
neokonservativa samt realisterna inte håller med om. De anser istället att internationella 
lagar är alldeles för svaga för att upprätthålla lagar och hindra aggressioner. De 
neokonservativa är väldigt kritiska till FN som skiljedomare eller upprätthållare av 
internationell rättvisa.38 Dock skriver Fukuyama att: 

 
Distrust of the UN, does not, for most neoconservatives, extend to all forms of multilateral 
cooperation; most are favourably disposed to the NATO alliance, for example, and believe in 
collective action based on shared democratic principles.39 

 
Den kritiska inställningen mot FN och stödet för andra multilaterala samarbeten är även något 
som neokonservatisten Max Boot kommenterar i sin essä Myths about neoconservatism i The 
Neocon Reader. Boot menar att de neokonservativas skepticism mot internationella 
institutioner inte innebär att de neokonservativa föredrar en ”go it alone” attityd. Enligt 
honom har de neokonservativa ingenting emot allianser därför att de prioriterar USA:s globala 
ledarskap högt och vet att detta ledarskap kostar (i form av exempelvis fredsbevarande 
uppdrag eller nationsbyggande) vilket innebär att landet måste ha allierade som delar bördan. 
De neokonservativa är dock less på att USA går med på internationella avtal som är 
bristfälliga eller ger vetorätt över amerikanska aktioner till exempelvis institutioner som FN 
av hänsyn till multilateral harmoni. En ytterligare anledning till att de är väldigt skeptiska mot 
just FN är enligt Boot intrycket att institutionen sporrar antiamerikanism – ett intryck som 
även många andra inom den politiska högern delar.40  

                                                 
36 Krauthammer, s. 9. 
37 Fukuyama, s. 48. 
38 Fukuyama, s. 49. 
39 Fukuyama, s. 49. 
40 Stelzer, s. 50. 
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De ovannämnda principerna är inte unika för de neokonservativa utan de delas av andra 
viktiga grupper inom den amerikanska politiken. En utrikespolitik som är internationalistisk 
och demokratibaserad är något som det demokratiska partiet omfamnar; tron att USA:s makt 
kan användas för att uppnå moraliska syften och skepticism mot internationella institutioner 
är något som de neokonservativa delar med realisterna och pessimism mot social 
ingenjörkonst är något som delas med den traditionella högern. Vad som enligt Fukuyama gör 
att neokonservatismen representerar ett särskilt synsätt inom utrikespolitiken är att dessa 
principer samlas i ett enda paket.41   

3.5 Splittring inom neokonservatismen 
Efter Kalla krigets slut och Sovjetunionens bortgång uppstod en debatt inom 
neokonservatismen: Vad skulle den amerikanska utrikespolitiken nu baseras på? Två läger 
uppstod – ena lägret ansåg att USA skulle bära rollen som demokratins korsbärare ute i 
världen och förespråkade amerikansk aktivism, medan det andra lägret ansåg att USA skulle 
agera huvudsakligen utifrån en snävare definition av nationella intressen.42  

Båda lägren förespråkar spridandet av demokrati som både ett mål och medel i amerikansk 
utrikespolitik – demokratier är mindre stridslystna mot grannländer och generellt sett mer 
fredliga. Spridandet av demokrati – inte endast i avseende av fria val – utan även begränsat 
styre, minoritetsskydd, medborgerliga rättigheter, rättsäkerhet och marknadsekonomi, anses 
därför vara ett oumbärligt medel för att säkra landets intressen.43 Joshua Muravchik, som 
tillhör det första lägret44, anser att USA ska inte underkuva andra länder för att demokratisera 
dem, men landet ska inte heller ha ett generellt förbud mot att använda militära interventioner 
för att ändra det interna systemet i ett annat land. 45  Även det andra lägret stödjer 
interventioner men eftersom de definierar USA:s intressen snävare, vilket innebär att de inte 
är lika idealistiska som det första lägret, anser de – Krauthammer är en av dessa – att ett 
villkor för interventioner ska alltid vara att det sker på grund av geopolitisk nödvändighet.46  
 
Ett exempel som tydliggör skillnaden mellan dessa två läger var deras skilda inställning till 
Balkankrisen och huruvida USA skulle intervenera eller inte. Personer från det första lägret, 
som Kristol och Kagan, förespråkade på moraliska grunder en amerikansk intervention och 
var inte alls nöjda med president Clintons och FN:s agerande.47 Personer från det andra lägret 
resonerade som Krauthammer: ”[…] while humanitarian considerations are necessary for 

                                                 
41 Fukuyama, s. 61-62. 
42 Halper – Clarke, s. 76. 
43 Krauthammer, s. 2, 5. 
44 Det läger som förespråkar amerikansk aktivism. 
45 Halper – Clarke, s. 79-80. 
46 Krauthammer, s. 5. 
47 Stelzer, s. 50. 
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any American intervention, they are not sufficient. American intervention must always be 
strategically grounded.” 48  Detta innebar att en amerikansk intervention därmed inte var 
berättigad. Oavsett vad de i de två olika lägren ansåg om interventionen på Balkan, så lärde 
de sig enligt Halper och Clarke genom president Clintons och FN:s agerande under denna 
kris att multilateralism kan vara ineffektiv och det spädde på deras skepticism mot 
internationella institutioner.49  

3.6 Nationella intressen och globalt ansvar 
I boken The Neocon Reader är en av texterna William Kristols och Robert Kagans National 
interest and global responsibility. Denna text är skriven hösten 2000, alltså innan Irakkriget, 
och ger en bild av de tankar och policies som de neokonservativa förespråkar.  

Författarna konstaterar att efter Kalla kriget fanns det inget annat land i världen som 
matchade USA:s militära styrka. Till råga på allt stod USA i centrum för den internationella 
ekonomiska ordningen – den liberala kapitalismen och frihandeln som USA förespråkade var 
till stor del accepterad som det bästa sättet att skapa välstånd och liberal demokrati som 
förespråkades av USA spred sig till olika kontinenter. USA blev med andra ord det 
dominerande landet i världen och det stod klart för de flesta länderna i världen att USA:s 
position i världsordningen som den enda supermakten skulle vara ohotad för decennier in i 
framtiden50:  
 

For the first time in its history, the United States had the chance to shape the international system 
in ways that would enhance its security and advance its principles without opposition from a 
powerful, determined adversary.51   
 

I den nuvarande världsordningen är således amerikanskt ledarskap ytterst viktigt och Kristol 
och Kagan påpekar att USA måste förhindra att hot uppstår: 
  

In the post-Cold War era, the maintenance of a decent and hospitable international order requires 
continued American leadership in resisting, and where possible undermining rising dictators and 
hostile ideologies; in supporting American interests and liberal democracies principles; and in 
providing assistance to those struggling against the more extreme manifestations of human evil. If 
America refrains from shaping this order, we can be sure that others will shape it in ways that 
reflect neither our interests nor our values. This does not mean that the United States must root out 
evil wherever and whenever it rears its head […] No foreign policy doctrine can provide precise 

                                                 
48 Krauthammer, s. 5. 
49 Halper – Clarke, s. 90. 
50 Stelzer, s. 57. 
51 Stelzer, s. 57. 
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and unvarying answers to the question of where, when and how the United States ought to 
intervene abroad.52 
 

USA har den mest överlägsna militära makten i världen och behöver inte leta efter en fiende 
för att rättfärdiga sitt behov av en stark militär och en stark moralistisk komponent i sin 
utrikespolitik.53 Om USA vill bevara sin globala hegemoni måste landet vara berett på att 
ingripa när kriser uppstår och helst innan kriserna uppstår. Istället för att vänta på att hotfulla 
och potentiellt hotfulla länder skapar problem för USA, kan USA skapa problem för dem och 
landet måste vara välskyddat från utpressning genom kärnvapen, biologiska eller kemiska 
vapen för att kunna ha möjligheten att forma den internationella miljön efter dess intressen 
och principer.54 Det är därmed viktigt att USA behåller sin styrka för att ha en avskräckande 
effekt på sina fiender. Potentiella utmanare till USA kan avskräckas från att överhuvudtaget 
beväpna sig i första taget när de vet att USA kan snabbt och med en förödande effekt skicka 
militära styrkor till olika delar av världen. 55  Författarna är väldigt tydliga om vilket 
meddelande som de anser USA ska sända ut till landets utmanare: 
 

In Europe, in Asia and in the Middle East, the message we should be sending to potential foes 
is: ’Don’t even think about it’. That kind of deterrence offers the best recipe for lasting peace; it is 
much cheaper than fighting the wars that would follow should we fail to build such a deterrent 
capacity.56 
 

Författarna kommenterar även om hur sådana regimer som Irak bör hanteras. Auktoritära och 
totalitära regimer undermineras av de amerikanska idealens kraft och USA:s inflytande över 
den internationella ekonomin. Detta leder till regelbundna provokationer mot USA och dess 
allierade när dessa regimer vill upprätthålla deras legitimitet. Regimerna provocerar med att 
antingen förbättra sina vapenarsenaler, som exempelvis Kina och Nordkorea, eller ge sig ut 
på regionala erövringar, som exempelvis Irak och Serbien. Genom dessa aktioner försöker 
regimerna att få nationalistisk legitimitet genom att stå upp emot en extern fiende. Regimerna 
vet att de inte kan samarbeta med USA eftersom det kommer leda till att de förlorar makten. 
Författarna menar att på grund av detta går det inte att övertyga regimerna att spela enligt 
amerikanska regler57: 
 

We cannot hope to stem their aggression by appealing to their consciences and asking them to 
accept the ’norms’ of the civilized world. For those ’norms’ serve as obstacles to their ambitions 

                                                 
52 Stelzer, s. 65. 
53 Stelzer, s. 71.  
54 Stelzer, s. 68. 
55 Stelzer, s. 67. 
56 Stelzer, s. 67. 
57 Stelzer, s. 68-69. 
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and even threats to their existence. They have, and will continue to have, a clear and immutable 
interest in flouting them.58       
 

Lösningen är alltså inte att försöka muta regimerna till att följa internationella avtal om 
vapenkontroll, utan lösningen är att få regimerna på fall. Detta kan ske genom att USA 
stödjer motståndare till regimerna och/eller inför ekonomiska sanktioner och diplomatisk 
isolering. USA bör inte försöka att samexistera med tyranniska regimer som utgör ett hot mot 
landet och dess allierade utan istället söka förändring.59 
 
Att regimer som är fientliga till USA kommer att skapa allianser och försöka skilja USA från 
sina allierade är förutsägbart men det gäller också att ha i åtanke att allierade, som till 
exempel Frankrike, även kan komma att försöka motarbeta USA. Frankrike kan använda 
FN:s säkerhetsråd för att tillsammans med Ryssland och Kina diplomatiskt förhindra USA-
ledda interventioner60. Detta menar Kristol och Kagan är ett pris som amerikansk global 
överlägsenhet kostar:  
 

The main issue is not American ’arrogance’. It is the inescapable reality of American power in all 
its many forms. Those who suggest that these international resentments could somehow be 
eliminated by a more restrained American foreign policy are deluding themselves. Even a United 
States that never again intervened in a place like Kosovo or expressed disapproval of China’s 
human rights practices would still find itself the target of jealously, resentment, and in some cases 
even fear.61 
 

Med andra ord spelar det ingen roll hur restriktiv eller omfattande den amerikanska 
utrikespolitiken är, eftersom USA:s unika position inom världsordningen innebär avundsjuka, 
avsky och rädsla oavsett vad USA gör. Författarna anser att en multipolär världsordning med 
jämnare maktfördelning mellan olika inflytelserika stater som inkluderar Kina och Ryssland 
skulle innebära större fara och mindre gynnande av demokrati och individuella fri- och 
rättigheter. Den världsordning som råder, med USA som ledare, innebär en mer rättvis värld 
än något annat tänkbart alternativ.62   

3.7 Vägen till Jerusalem går genom Bagdad 
Neokonservatismen har anklagats för att vara en judisk rörelse eftersom de neokonservativa 
starkt stödjer Israel och många av de neokonservativa är judar, som exempelvis William 
Kristol, Charles Krauthammer och Richard Perle, vilket underblåser anklagelserna. De 
neokonservativa i sin tur förnekar detta kraftigt och menar att rörelsen är öppen för alla 
                                                 
58 Stelzer, s. 69. 
59 Stelzer, s. 70. 
60 Stelzer, s. 71-72. 
61 Stelzer, s. 72. 
62 Halper – Clarke, s. 74. 
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sympatisörer och har varit det sedan dess början.63 De neokonservativa är alla engagerade i 
Israels försvar och det inte är religion som enar dem, utan det är liberala demokratiska 
värderingar. Israel är den enda demokratin i Mellanöstern och många av dess fiender är även 
uttalade fiender mot USA. De neokonservativa påpekar att Israels säkerhet har varit en 
kärnfråga för varje amerikansk administration sedan Israel erkändes som stat 1949. Som ett 
bevis på att de neokonservativa inte driver endast judiska intressen påpekar till exempel 
Kristol och Kagan att de var en av grupperna som starkt förespråkade att USA skulle ingripa 
i Balkankrisen för att hindra massmördandet av muslimer.64  

De neokonservativas mål att demokratisera Mellanöstern anses vara driven av deras önskan 
att omge Israel med mer vänligt sinnade grannländer och deras uttalanden innan Irakkriget 
om att ’vägen till Jerusalem går genom Bagdad’ ses som ett bevis på detta.65 När Halper och 
Clarke kommenterar de neokonservativas motiv till stödjandet av invasionen i Irak resonerar 
de utifrån Richard Perles kommentarer i en intervju 2002: 
 

Perle’s aforementioned comment to Wattenberg about Iraq being the best place to test the 
proposition that a properly civic culture in Arab countries can lead to democratic institutions, may 
be the closest thing to an answer. It seems that the neo-conservatives, who were decisively 
influencing U.S. foreign policy in the prelude to the war, had adopted the notion of remaking the 
Middle East “neighborhood”, and Iraq seemed to offer the best prospect for initiating the effort. 
Before the war, Perle said, “There is tremendous potential to transform the region. If a tyrant like 
Saddam Hussein can be brought down, others are going to begin to think”.66  

De neokonservativa strävade länge efter ett regimskifte i Irak. De var väldigt missnöjda med 

George H.W. Bushs beslut att inte störta Hussein under Gulfkriget och även under 

Clintonadministrationens ämbetsperioder tryckte de på för att Clinton skulle ta i med 

hårdhandskarna mot Hussein. 2003 invaderade Irak av USA och under George W. Bush 

administrationens flagg har nu de neokonservativa fått sin önskan uppfylld. Tidens gång 

kommer att visa om de neokonservativas förhoppning om demokratisering i Mellanöstern 

uppfylls.  

3.8 Analysmodell  
Efter denna genomgång av neokonservatismen är det snart dags att vända sig till empirin, men 
innan dess måste en analysmodell presenteras. Valet av de nedanstående variablerna har 
grundats på det mönster som författaren upptäckt efter sin fördjupning i neokonservativa 

                                                 
63 Dorrien, s. 197; Halper – Clarke, s. 72. 
64 Halper – Clarke, s. 58; Stelzer, s. 47- 48. 
65 Stelzer, s. 7. 
66 Halper – Clarke, s. 155-156. 
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tankar, det vill säga att variablerna representerar tankar som frekvent tas upp inom den 
neokonservativa diskursen67 och kan anses vara guldkorn i neokonservatism-säcken. Dessa 
tankar har tidigare redovisats i detta kapitel. Analysmodellen appliceras på empirin genom att 
författaren letar i empirin efter ståndpunkter som är så nära uttryckt som variablerna som 
möjligt. För att åskådliggöra den neokonservativa påverkan på den officiella amerikanska 
säkerhetsstrategin under Bushadministrationens ämbetsperioder kommer således följande 
neokonservativa ståndpunkters avspegling att eftersökas i dokumenten: 

3.8.1 USA:s relation till omvärlden 

 Ren skepticism mot internationella institutioner eller stödjer dem, men kan agera ensam 
om det är nödvändigt. 

 För att USA ska lyckas med sitt globala ledarskap måste landet ha allierade som delar 
bördan. 

 Om inte USA formar världsordningen, så kommer andra att göra detta och den 
världsordningen kommer varken att reflektera USA:s intressen eller värderingar. 

 Inget annat alternativ utöver den nuvarande världsordningen med USA som ledare innebär 
en mer rättvis värld. 

 USA ska inte isolera sig utan istället vara engagerade i internationella angelägenheter. 
 Utrikespolitiken ska reflektera liberala demokratiers värderingar68. 

3.8.2 USA:s försvar 

 Andra länders interna system har betydelse och en spridning av demokrati bidrar till USA:s 
säkerhet därför att demokratier är mer fredliga. Spridandet ska inte ske i första hand med 
våld, men militärt våld kan användas när andra medel inte fungerar. En demokratisering av 
Mellanöstern eftersträvas.  

 USA bör agera förebyggande mot potentiella hot och en beredvillighet att använda militära 
medel finns. 

 USA ska behålla sin dominerande position i världsordningen och avskräcka motståndare 
från att ens få för sig att utmana USA. 

 Interventioner kan vara nödvändiga av antingen geopolitiska skäl eller moralisk skyldighet. 
 Regimskifte bör eftersträvas i länder som är hotfulla eller aggressiva mot USA eller dess 
allierade. 

 Nationsbyggande kan vara nödvändigt i vissa fall för att gynna landets intressen, men ett 
sådant åtagande är även riskfyllt. 

                                                 
67 Se även 2.4 för en beskrivning om hur variablerna har valts ut.  
68 Värderingar som förespråkar exempelvis tolerans, samarbete, kompromiss, pluralism och mänskliga 

rättigheter. Hämtat från U.S. Department of State, 2006. Defining Democracy. 
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3.8.3 USA:s värderingar 

 Värderingar som delas med andra, t.ex. alla eftersträvar att leva i frihet.  
 USA:s makt kan användas för moraliska ändamål. 
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Detta kapitel behandlar det empiriska materialet som består av en redogörelse av USA:s 
officiella säkerhetsstrategi i de två kompletterande dokumenten National Security Strategy 
2002 och 2006. I kapitlet ska den första frågeställningen – om vilken säkerhetsstrategi som 

förespråkas av George W. Bushadministrationen – besvaras. 
 
 
 

4 National Security Strategy  

President George W. Bushs introduktionsbrev till NSS 2006: 
 

America now faces a choice between the path of fear and the path of confidence. The path of fear 
– isolationism and protectionism, retreat and retrenchment – appeals to those who find our 
challenges too great and fail to see our opportunities […] This administration has chosen the path 
of confidence. We choose leadership over isolationism […] We seek to shape the world, not 
merely be shaped by it; to influence events for the better instead of being at their mercy. The path 
we have chosen is consistent with the great tradition of American foreign policy. Like the policies 
of Harry Truman and Ronald Reagan, our approach is idealistic about our national goals, and 
realistic about the means to achieve them.69 
 

Med detta citat inleds nu redogörelsen för den strategi som vägleder Bushadministrationen i 
dess strävan att skydda USA och dess folk. 

4.1 Demokrati och frihet 
Administrationen kungör att de värderingar som USA står för kommer att vara 
vägledande för regeringens politik: 

The U.S. national security strategy will be based on a distinctly American internationalism that 
reflects the union of our values and our national interests. The aim of this strategy is to help make 
the world not just safer but better. Our goals on the path to progress are clear: political and 
economic freedom, peaceful relations with other states, and respect for human dignity [...] the 
United States must defend liberty and justice because these principles are right and true for all 
people everywhere. No nation owns these aspirations, and no nation is exempt from them. Fathers 
and mothers in all societies want their children to be educated and to live free from poverty and 
violence. No people on earth yearn to be oppressed, aspire to servitude, or eagerly await the 
midnight knock of the secret police.70 

                                                 
69 NSS 2006, s. ii. 
70 NSS 2002, s. 1, 3. 
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USA kommer att aktivt verka för att sprida frihet över världen därför att ”[…] the 
fundamental character of regimes matters as much as the distribution of power among 
them.”71 Demokratiska länder styrs av regeringar som är ansvariga inför folket och förtrycker 
inte befolkningen, kontrollerar landsgränserna effektivt och driver politik och ekonomi i 
avseende att gynna befolkningen. En demokrati är ansvarsfull i sitt beteende gentemot andra 
länder och angriper inte andra demokratier. För att på lång sikt stärka stabiliteten inom det 
internationella systemet är därmed den mest effektiva taktiken att sprida demokrati, eftersom 
demokratier är de mest ansvarsfulla medlemmarna i det internationella systemet vilket leder 
till att säkerheten för USA stärks.72  
 
Eftersom diktaturer endast kan överleva i dagens värld genom att få stöd eller tolereras av 
andra länder måste den fria världen agera tillsammans för att hantera den fara som tyranner 
utgör. Den fria världen måste hjälpa nya fria länder att bygga upp fungerande demokratier73 
när diktaturer har fallit. USA kommer bland annat genom ekonomiskt bistånd och handel att 
bidra till ländernas ekonomier så att den politiska utvecklingen inte äventyras av att den 
ekonomiska utvecklingen inte håller jämna steg.74 Eftersom outvecklade demokratier kan 
vara sårbara för terroristers exploatering kommer administrationen att hjälpa de nya fria 
länderna under den svåra övergången till effektiva demokratier och inte överge dem förrän 
övergången till demokrati är säkrad.75  
  
Idag försöker exempelvis terrorister att tvinga USA att lämna Irak innan en stabil demokrati 
har etablerats därför att terroristerna tror att om de lyckas kan de etablera en fristad liknande 
den de hade i Afghanistan, men denna gång i hjärtat på en väldigt viktig geopolitisk region. 
Detta kommer inte att ske eftersom den irakiska regeringen, med hjälp av USA och 
koalitionen, kommer att vinna mot terroristerna och ”[…] the success of democracy in Iraq 
will be a launching pad for freedom’s success throughout a region that for decades has been 
a source of instability and stagnation.” 76  Alldeles för länge har för många länder i 
Mellanöstern lidit av ett ”frihetsunderskott”. Folk i Mellanöstern delar samma längtan som 
människor i resten av världen efter frihet, möjligheter, rättvisa, ordning och fred. Folkets 
längtan tar sig nu uttryck i reformrörelser och administrationen förbinder sig att stödja 
reformerarnas ansträngningar att förverkliga ett bättre liv för dem och deras region. 

                                                 
71 NSS 2006, s. 1. 
72 NSS 2006, s. i, ii, 3. 
73 Fungerande demokratier innebär att regeringarna bland annat är lyhörda för folkets vilja, respekterar 

mänskliga rättigheter, upprätthåller rättssäkerheten, tillåter oberoende media och skyddar det civila samhällets 
institutioner. Hämtat från NSS 2006, s. 4.  

74 NSS 2006, s. 4. 
75 NSS 2006, s. 7. 
76 NSS 2006, s. 13. 
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Administrationen eftersträvar en Mellanöstern med oberoende stater som är fredliga 
sinsemellan och deltar fullt ut i en öppen global marknad av varor, tjänster och idéer.77 
 
USA kommer att använda sig av politiska, ekonomiska, diplomatiska och andra medel för att 
lyckas med sitt uppdrag att sprida demokrati och bekämpa tyranni över hela världen. 
Administrationen kommer bland annat att använda sin röst och rösträtt i internationella 
institutioner, uppmärksamma brott mot mänskliga rättigheter, använda sanktioner mot 
diktaturer som drabbar ledarna och inte civilbefolkningen, stödja ickestatliga organisationer, 
uppmuntra andra länder till att ta avstånd från diktaturer och använda biståndet till att 
förespråka frihet och belöna de länder som tar steg emot ett demokratiskt styrelsesätt.78   

4.2 Bekämpning av terrorism 
Enligt Bushadministrationen bottnar dagens terrorism i fyra faktorer: 

 Politiskt utanförskap: ”Transnational terrorists are recruited from people who have no 
voice in their own government and see no legitimate way to promote change in their own 
country.” 

 Missförhållanden som kan skyllas på andra: ”The failures the terrorists feel and see 
are blamed on others, and on perceived injustices from the recent or sometimes distant 
past.” 

 Felaktig information och konspiratoriska subkulturer: “Terrorists recruit more 
effectively from populations whose information about the world is contaminated by 
falsehoods and corrupted by conspiracy theories.” 

 En ideologi som rättfärdigar mord: ”Terrorism ultimately depends upon the appeal of 
an ideology that excuses or even glorifies the deliberate killing of innocents. A proud 
religion – the religion of Islam – has been twisted and made to serve an evil end, as in 
other times and places other religions have been similarly abused.”79 

 

Enligt Bushadministrationen erbjuder demokrati botemedel till alla fyra ovannämnda faktorer: 
Istället för politiskt utanförskap får människor en möjlighet att påverka sin egen framtid; 
istället för missförhållanden som orsakar bitterhet erbjuder demokrati rättssäkerhet och 
fredliga lösningar på intressekonflikter genom kompromisser; istället för felaktig information 
erbjuder demokrati yttrandefrihet och oberoende media som avslöjar lögner, fördomar och 
propaganda och istället för en ideologi som rättfärdigar mord, innebär demokrati en respekt 
för varje människas värde och en avsky mot avsiktligt dödande av oskyldiga civila.80 Den 

                                                 
77 NSS 2006, s. 38. 
78 NSS 2002, s. 4; NSS 2006. s. 6, 7. 
79 NSS 2006, s. 10. 
80 NSS 2006, s. 10, 11. 
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långsiktiga lösningen mot terrorismen är således spridandet av demokrati och respekt för 
varje människas enskilda värde.  
 
Kriget mot den globala terrorismen är ett krig som är olikt alla andra krig som USA hittills 
deltagit i. Strategier som är baserade på endast exempelvis avskräckning – som under Kalla 
kriget – har mindre potential att lyckas i kriget mot terrorismen därför att fienden är i detta 
fall speciellt gäckande. Detta innebär att kriget måste ske på olika fronter och under en 
långvarig tid.81 USA kommer inte att ge efter för terroristers krav eller gå med på uppgörelser 
och bekämpningen kommer att fokuseras på internationella terroristorganisationer och stater 
som stödjer terrorism och försöker få tag i massförstörelsevapen. Terrorister och skurkstater 
är mer troliga än nuvarande kärnvapenmakter att använda massförstörelsevapen och de 
försöker aktivt att skaffa dessa. Detta innebär att hotet mot USA ser annorlunda ut idag än 
tidigare. Spridningen av kärnvapen är idag det största hotet mot USA:s säkerhet och 
administrationens plikt är att se till att världen farligaste vapen inte hamnar i händerna på 
världens farliga personer.  
 
På grund av den storskaliga skada som fienderna kan orsaka kommer USA att utöva sin rätt 
till självförsvar och agera förebyggande innan fienderna får tillfälle att begå fientliga 
handlingar. I NSS 2002 deklareras det att hot från terroristorganisationer som uppstår mot 
landet kommer att hanteras innan de når landsgränsen82:  
 

While the United States will constantly strive to enlist the support of the international community, 
we will not hesitate to act alone, if necessary, to exercise our right of self-defense by acting 
preemptively against such terrorists, to prevent them from doing harm against our people and our 
country.83     

 
Administrationen poängterar att regeringen inte kommer att använda våld för att förekomma 
alla uppkommande hot och att länder inte ska använda sig av förebyggande åtgärder som 
svepskäl för aggression.84 
 
I den senaste versionen av NSS bekräftar administrationen ånyo sitt ställningstagande för 
förebyggande agerande: 
 

Taking action need not involve military force. Our strong preference and common 
practice is to address proliferation concerns through international diplomacy, in concert 
with key allies and regional partners. If necessary, however, under long-standing 
principles of self defense, we do not rule out the use of force before attacks occur, even if 

                                                 
81 NSS 2002, s. 5. 
82 NSS 2002, s. 5-6, 13-14; NSS 2006, s. 19. 
83 NSS 2002, s. 6. 
84 NSS 2002, s. 15. 
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uncertainty remains as to the time and place of the enemy’s attack. When the 
consequences of an attack with WMD85 are potentially so devastating, we cannot afford to 
stand idly by as grave dangers materialize. This is the principle and logic of preemption. 
The place of preemption in our national security strategy remains the same. We will 
always proceed deliberately, weighing the consequences of our actions. The reasons for 
our actions will be clear, the force measured, and the cause just.86 

 
Saddam Husseins ovillighet att röja oklarheten angående massförstörelsevapen och hans 
vårdslösa beteende tvingade USA och dess allierade att agera. Administrationen anser att det 
inte finns någon tvekan om att världen är en bättre plats efter avlägsnandet av Hussein som 
var en farlig och oberäknelig diktator. Administrationen tror tveklöst på att det är bättre för 
världen om tyranner vet att de strävar efter WMD på egen risk.87 
 
USA ämnar avskräcka och avråda utmanare från att använda eller skaffa dessa sorters vapen 
överhuvudtaget och övertyga dem om att de inte kan uppnå sina mål med WMD. 
Kunskapen om att göra kärnvapen är spridd och eftersom kärnvapen har funnits i sextio år är 
det därmed mycket svårt att hindra terrorister eller skurkstater från att få tag i 
huvudkomponenter – det som är svårast för dem som avser att göra kärnvapen är att få tag i 
fissilmaterial88. Därför måste USA fokusera sig på att se till att stater inte kan producera 
fissilmaterial med avsikt att använda det till kärnvapen och förhindra transportering av detta 
material från stater som har denna kapacitet till skurkstater eller terrorister.89  
 
För att använda sig av biologiska vapen krävs det inte infrastruktur eller svårtillgängliga 
material, vilket innebär att det är svårare att förhindra att denna sorts vapen hamnar i 
terroristers ägo än kärnvapen. Strategin är därmed att begränsa tillgängligheten av material 
som är användbara för biologiska vapen och säkert förvara farliga patogener90 samt förbättra 
förmågan att upptäcka och hantera biologiska attacker. Även kemiska vapen söks aktivt av 
terrorister och som i fallet med biologiska vapen är USA:s målsättning att försvåra 
tillgängligheten till de material som krävs för att skapa dessa vapen.91 
 
Efter den elfte september har flera länder som tidigare bidrog till problemet med terrorism 
ändrat sina beteenden, men det finns fortfarande andra länder, som Syrien och Iran, som 

                                                 
85 Weapons of Mass Destruction (massförstörelsevapen) = sammanfattande benämning på kärnvapen samt 

biologiska, kemiska och radiologiska stridsmedel. Hämtat från Nationalencyklopedins Internettjänst, 2006. 
Massförstörelsevapen. 

86 NSS 2006, s. 23. 
87 NSS 2006, s. 24. 
88 Klyvbart material – uran eller plutonium – som används till kärnkraft och kärnvapen. Hämtat från Allison, 

Graham, 2004. Frequently Asked Questions about Nuclear Terrorism. 
89 NSS 2006, s. 20. 
90 Sjukdomsframkallande bakterier eller virus. Hämtat från Nationalencyklopedins Internettjänst, 2006. Patogen.  
91 NSS 2006, s. 22. 
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fortsätter att skydda och stödja terrorister.92 Förutom att Iran stödjer terrorism så hotar landet 
Israel, motarbetar demokrati i Irak och fred i Mellanöstern, förtrycker sitt eget folk och 
vägrar att öppet redovisa statusen för deras kärnvapenprogram. Deras strävan efter kärnvapen 
utgör ett hot mot USA och den amerikanska regeringens mål är att få Iran att ändra sina 
policies, öppna upp det politiska systemet och ge folket frihet. Innan detta händer kommer 
administrationen att ta alla nödvändiga steg för att skydda landets nationella och ekonomiska 
säkerhet från Irans dåliga uppträdande. Även Nordkoreas kärnvapenambitioner är oroande 
och USA strävar efter att nå en fredlig, diplomatisk lösning tillsammans med de viktiga 
grannländerna Kina, Japan, Ryssland och Sydkorea. Administrationens strävan är densamma 
som i Irans fall; att få landet att ändra sina policies, öppna upp det politiska systemet och ge 
folket frihet. Tills detta händer kommer regeringen att ta nödvändiga åtgärder för att skydda 
landet från det hot som Nordkorea utgör.93 

4.3 Regionala konflikter 
Regionala konflikter sprider sig ofta eller övergår till mänskliga tragedier eller anarki. 
Utomstående kan utnyttja detta för att nå andra mål, som till exempel al-Qaida utnyttjade 
inbördeskriget i Afghanistan, vilket innebär att även om USA inte har direkta intressen i en 
speciell konflikt, är det troligt att landets intressen påverkas över tid.  

Stridande parter kan inte tvingas på lösningar som de inte är beredda att anta, men 
utomstående kan ibland hjälpa till att skapa de förhållanden som behövs för att parterna 
själva kan agera produktivt. 94  Regionala konflikter kan orsakas av dåligt styre, yttre 
aggression, motstridande anspråk, interna revolter, stamrivaliteter och etniskt eller religiöst 
hat. Om dessa olika orsaker inte tas itu med leder de till icke-fungerande stater, humanitära 
katastrofer och okontrollerade områden som kan bli fristäder för terrorister. När det gäller 
regionala konflikter kommer administrationen att använda tre nivåer av inblandning:  
 

 Konfliktförebyggande och konfliktlösningar: Främjande av demokrati är på lång sikt 
den mest effektiva åtgärden för att förebygga eller lösa konflikter. Konflikter förekommer 
även i fungerande demokratier, men i demokratier finns det redskap som gör att konflikter 
kan lösas fredligt – antingen bilateralt eller genom att samarbeta med andra regionala 
länder eller internationella institutioner. Hjälp från utomstående kan förebygga konflikter 
eller hjälpa att lösa konflikter när de har börjat. Framgång i konfliktlösningar kan vara 
beroende av viktiga regionala aktörers ståndpunkter och därmed kan det vara produktivt 

                                                 
92 NSS 2006, s. 9. 
93 NSS 2006, s. 20-21. 
94 NSS 2006, s. 14. 
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att hantera ett problem med ett land genom att inrikta sig på den vidare regionala 
omgivningen.95 

 
 Konfliktinterventioner: Vissa konflikter kan utgöra ett sådant allvarligt hot mot USA:s 
intressen och värderingar att interventioner kan vara nödvändiga för att återupprätta fred 
och stabilitet. När det gäller folkmord har länder en moralisk skyldighet att förhindra 
förekomsten av folkmord och där förbrytarna trotsar alla försök till fredlig intervention 
kan militär intervention vara nödvändig. Detta ska helst ske med multinationella styrkor 
som arbeta tillsammans under beskydd av lämpliga regionala eller internationella 
organisationer.96 

 
 Stabilisering och återuppbyggande efter konflikters slut: Det svåra arbetet med att 
stabilisera och återuppbygga börjas efter att fred har återupprättats. Återupprättande av 
ordning och återuppbyggande måste lyckas för att fred och stabilitet ska bestå och detta 
kräver ett tidigt etablerande av lokala institutioner som välfungerande polisstyrkor och ett 
fungerande rättssystem. Administrationen har etablerat the Office of the Coordinator for 
Reconstruction and Stabilization för att bättre planera och utföra stabilisering samt 
återuppbyggande.97  

4.4 Fri marknad och handel 
Fria marknader och handel är prioriterade områden i USA:s säkerhetsstrategi. En stark 
världsekonomi förstärker USA:s nationella säkerhet eftersom den gynnar välstånd och frihet 
över världen. En människa som får uppleva ekonomisk frihet och det självbestämmande som 
det innebär, kräver även att få bestämma själv inom det politiska området. Ekonomisk frihet 
förstärker därmed politisk frihet och regeringarnas makt begränsas eftersom maktcentra och 
auktoritet diversifieras. Ekonomisk frihet möjliggör spridandet av idéer – nya sätt att tänka 
och leva exponeras genom ökad handel och utländsk investering, vilket ger medborgarna mer 
kontroll över sina egna liv.98  

Världens fattiga medborgare och underutvecklade länder måste assisteras och hjälpas att 
integreras in i den globala ekonomin. Det är varken rättvist eller säkert att halva jordens 
befolkning lever på mindre än två dollar per dag, medan andra lever i välbefinnande och 
överflöd – det är därför en moralisk skyldighet och en topprioritet av USA att hjälpa fattiga 
länder att utvecklas. För att mer effektivt förbättra villkoren för världens fattiga förbinder sig 
USA till en omfattande reformering av Världsbanken och andra multilaterala 

                                                 
95 NSS 2006, s. 15-16. 
96 NSS 2006, s. 16-17. 
97 NSS 2006, s. 16. 
98 NSS 2002, s. 23; NSS 2006, s. 25, 27. 
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utvecklingsfonder. Många fattiga länder försätts i en tung skuldbörda och för att försöka lätta 
denna börda uppmuntrar administrationen internationella finansiella institutioner att förse 
fattiga länder med bidrag istället för lån.99  
 
USA förespråkar kopplingen mellan handel och utveckling därför att handelspolitik kan 
hjälpa fattiga länder att stärka konkurrensen, sprida kunskap, få investeringar och öppna 
samhället vilket leder till tillväxt och möjligheter för utvecklingsländer.100 Utveckling i sin 
tur ”[…] reinforces diplomacy and defense, reducing long-term threats to our national 
security by helping to build stable, prosperous, and peaceful societies.”101. USA kommer att 
arbeta för att stärka sårbara stater, bistå med hjälp under kristider och hjälpa 
utvecklingsländer att göra framsteg eftersom ”[…] weak and impoverished states and 
ungoverned areas are not only a threat to their people and a burden on regional economies, 
but are also susceptible to exploitation by terrorists, tyrants, and international criminals.”102 

4.5 Relationer med andra mäktiga länder 
Centralt i administrationens säkerhetsstrategi är relationerna till de andra mest mäktiga 
länderna i världen: 

Our priority is pursuing American interests within cooperative relationships, particularly with our 
oldest and closest friends and allies. At the same time, we must seize the opportunity – unusual in 
historical terms – of an absence of fundamental conflict between the great powers. Another 
priority, therefore, is preventing the re-emergence of the great power rivalries that divided the 
world in previous eras. New times demand new approaches, flexible enough to permit effective 
action even when there are reasonable differences of opinions among friends, yet strong enough to 
confront the challenges the world faces.103 
 

Administrationen tar sina internationella åtaganden på allvar och strategier kommer att 
verkställas genom organiserade koalitioner – som är så breda som praktiskt möjligt – av 
länder som kan och är villiga att förespråka en maktbalans som gynnar frihet.104  
 
Administrationens relationer med världens stormakter kommer att vägledas av fem principer: 
 

 För att bilaterala policies ska lyckas kan inte regionala och globala realiteter ignoreras och 
därför måste relationerna sättas in i rätt sammanhang. 

 

                                                 
99 NSS 2002, s. 21-22; NSS 2006, s. 31-32. 
100 NSS 2002, s. 19. 
101 NSS 2006, s. 33. 
102 NSS 2006, s. 33. 
103 NSS 2006, s. 35. 
104 NSS 2002, s. 25. 
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 För att göra samarbeten mer permanenta, effektiva och vidsträckande måste relationerna 
stödjas av regionala och globala institutioner. Existerande institutioner kan behöva 
reformeras för att möta nya utmaningar och finns inga lämpliga institutioner måste de 
skapas. 

 
 USA kan inte låtsas att landets intressen inte påverkas av hur andra stater behandlar sina 
egna medborgare. USA:s intresse i att förespråka fungerande demokratier vilar på det 
historiska faktum att stater som styrs väl är mest benägna att uppföra sig väl.  

 
 USA strävar inte efter att diktera för andra stater de val de gör, men USA strävar efter att 
influera de grunder som valen baseras på. Om stater gör okloka val måste USA skydda sig 
tillbörligt.  

 
 USA måste vara berett på att agera ensam om så krävs, men administrationen är medveten 
om att USA inte kan åstadkomma mycket med långvarig betydelse om inte landet 
samarbetar med allierade och vänner - inget land kan bygga en säkrare, bättre värld 
ensam.105 

 
Vänners och allierades värderingar, omdömen och intressen kommer att respekteras under 
utövandet av amerikanskt ledarskap, men administrationen kommer vara berett på att agera 
självständigt när landets intressen och unika ansvar kräver det.106  
 
Den oumbärliga rollen av amerikansk militär styrka måste bekräftas och försvaret måste 
byggas upp och upprätthållas bortom utmaning: 
 

The United States must and will maintain the capability to defeat any attempt by an enemy – 
whether a state or non-state actor – to impose its will on the United States, our allies, or our 
friends. We will maintain the forces sufficient to support our obligations, and to defend freedom. 
Our forces will be strong enough to dissuade potential adversaries from pursuing a military build-
up in hopes of surpassing, or equalling, the power of the United States.107   

 
En av de största symbolerna för USA:s förpliktelse gentemot sina allierade och vänner är 
närvaron av amerikanska styrkor utomlands – genom USA:s villighet att använda styrkor i 
både eget försvar och i försvar av andra, visar USA sin beslutsamhet att upprätthålla en 
maktbalans som gynnar frihet. 108  Förutom stärkandet av militären måste även den 
amerikanska diplomatin förstärkas så att: 

                                                 
105 NSS 2002, s. v; NSS 2006, s. 36-37. 
106 NSS 2002, s. 31. 
107 NSS 2002, s. 30. 
108 NSS 2002, s. 29. 
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[…] we advocate the policies and values of the United States in a clear, accurate, and persuasive 
way to a watching and listening world. This includes actively engaging foreign audiences, 
expanding educational opportunities for Americans to learn about foreign languages and cultures 
and for foreign students and scholars to study in the United States; empowering the voices of our 
citizen ambassadors as well as those foreigners who share our commitment to a safer, more 
compassionate world […] and confronting propaganda quickly, before myths and distortions have 
time to take root in the hearts and minds of people across the world.109 
 

Detta innebär att såsom den amerikanska regeringen förlitar sig på militären för att försvara 
USA:s intressen, måste regeringen förlita sig på diplomati i samspelet med andra länder.110  

                                                 
109 NSS 2006, s. 45. 
110 NSS 2002, s. 30. 
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I detta kapitel binds teorin samman med empirin och ger svar på den andra 
frågeställningen om hur den neokonservativa påverkan avspeglas i säkerhetsstrategin när 

det gäller främst säkerhet och demokrati. 
 
 
 

5 Neokonservativ påverkan på 
säkerhetsstrategin 

5.1 USA:s relation till omvärlden 
I likhet med de neokonservativa anser administrationen att USA inte ska isolera sig från 
omvärlden vilket klargörs tydligt i president Bushs introduktionsbrev till National Security 
Strategy 2006. Där står det att istället för isolering ska USA vara engagerad i internationella 
angelägenheter. I resten av dokumenten tydliggörs även detta engagemang i omvärlden när 
regeringen nämner olika situationer där USA kan hjälpa andra länder politiskt, ekonomiskt 
och militärt. Att utrikespolitiken ska reflektera liberala demokratiers värderingar, såsom de 
neokonservativa anser att den ska göra, speglas frekvent i säkerhetsstrategin. Politisk och 
ekonomisk frihet förespråkas upprepande gånger och administrationen redogör exempelvis för 
vad som kännetecknar en fungerande demokrati. Mer om administrationens syn på demokrati 
redovisas i avsnittet 5.2 USA:s försvar, där demokrati ses som en bidragande faktor till en 
säkrare värld. De neokonservativas resonemang att om inte USA formar världsordningen 
kommer andra att göra detta, vilket kommer att innebära en världsordning som varken 
reflekterar USA:s intressen eller värderingar, går att tyda i introduktionsbrevet för NSS 2006 i 
meningen “[…] We seek to shape the world, not merely be shaped by it; to influence events 
for the better instead of being at their mercy.” 111. Administrationens avsikt att influera andra 
länders handlande klargörs även i administrationens redogörelse för de fem principer som ska 
vägleda administrationen i dess relationer till andra mäktiga länder i världen. Där tillkännages 
det att även om inte USA strävar efter att diktera för andra stater de val de gör, avser 
regeringen att influera de grunder som andra länders val baseras på.  
    
Den officiella säkerhetsstrategin avspeglar inte ren uttrycklig skepticism mot internationella 
institutioner. Tvärtom uttalas stöd för olika internationella institutioner och det betonas att 
USA avser att samarbeta med andra länder både politiskt och ekonomiskt för att öka 

                                                 
111 Se kapitel 4 National Security Strategy, s. 21; ursprungligen hämtat från NSS 2006, s. introduktion. 
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säkerheten och bekämpa terrorism både på kort och på lång sikt. Administrationen påpekar 
vid flera tillfällen det faktum att regeringen inser att USA inte kan åstadkomma långvariga, 
genomgående förändringar i världen om de inte har stöd av andra länder. Detta samarbete kan 
ske i gemensamma institutioner, som vid behov måste reformeras eller skapas för att möta nya 
utmaningar. Dock reserverar administrationen sig rätten att om det skulle vara nödvändigt så 
kan USA agera ensam eller skapa ”koalitioner av villiga”. Denna hållning reflekteras väl 
Irwin Stelzers citat om de neokonservativas inställning:” […] diplomacy if possible, force if 
necessary; the UN if possible, ad hoc coalitions or unilateral action if necessary.”112 
 
En variabel som inte avspeglas tydligt är ”Inget annat alternativ utöver den nuvarande 
världsordningen med USA som ledare innebär en mer rättvis värld”. En implicit koppling till 
denna variabel som kan hittas är administrationens mål att upprätthålla en maktbalans som 
gynnar frihet och att samarbeta med länder som kan och är villiga att stödja denna maktbalans. 
Upprätthållandet av denna maktbalans som gynnar frihet kan tolkas som att det är den 
rådande världsordningen med USA som ledare som ska upprätthållas. Dock nämns ingenting 
om att denna världsordning innebär ”en mer rättvis värld” än andra alternativ – såsom 
exempelvis en multipolär värld – utan enbart gynnandet av frihet nämns. Eftersom denna 
koppling till variabeln är implicit och kan övertolkas så kommer detta inte att diskuteras 
ytterligare, men denna möjliga koppling har redovisats för att det ändå visar att USA anser att 
den rådande världsordningen är den bästa.  

5.2 USA:s försvar 
Något som är väldigt glasklart är administrationens gemensamma ståndpunkt med de 
neokonservativa att interna system inom andra länder har betydelse och att en spridning av 
demokrati bidrar till USA:s säkerhet. Detta avspeglas i administrationens kommentarer 
att ”[…] the fundamental character of regimes matters as much as the distribution of power 
among them.”113 och att USA kan inte låtsas att amerikanska intressen inte påverkas av hur 
andra stater behandlar sina egna medborgare. Demokrati anses vara den mest överlägsna 
ideologin och det bästa styrelsesättet för folk att leva under. Spridningen av demokrati bidrar 
till USA:s säkerhet eftersom en demokrati är ansvarsfull i sitt beteende gentemot andra länder 
och angriper inte andra demokratier. Den mest effektiva taktiken är således att sprida 
demokrati eftersom demokratier är de mest ansvarsfulla medlemmarna i det internationella 
systemet och de stärker stabiliteten inom det internationella systemet. Nya och svagare 
demokratier kommer att stödjas av USA eftersom de kan var sårbara för exploatering av 
tyranner, terrorister och internationella brottslingar som i sin tur utgör ett hot mot säkerheten. 
De medel som kommer att användas för att sprida demokrati och bekämpa tyranni är politiska, 

                                                 
112 Se avsnitt 3.3 Wilsonism, s. 11; ursprungligen hämtat från Stelzer, s. 10. 
113 Se avsnitt 4.1 Demokrati och frihet, s. 22; ursprungligen hämtat från NSS 2006, s. 1. 
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ekonomiska, diplomatiska och andra medel. Att administrationen kan tänka sig att använda 
militärt våld för att sprida demokrati, som de neokonservativa anser är möjligt om än som 
sista alternativ när andra medel har misslyckats, uttrycks ej explicit i dokumenten. Militära 
medel kan dock inbegripas i administrationens kommentar om ”andra medel”. De 
neokonservativas önskan om att Mellanöstern ska reformeras och demokratiseras är en 
eftersträvan som Bushadministrationen delar. Administrationen tillkännager att de söker en 
Mellanöstern med oberoende stater som är fredliga sinsemellan och deltar fullt ut i en öppen 
global marknad. När regeringen diskuterar situationen i Irak förkunnar de att ”[…] the 
success of democracy in Iraq will be a launching pad for freedom’s success throughout a 
region that for decades has been a source of instability and stagnation.”114 vilket tydligt visar 
regeringens önskan om att Mellanöstern ska demokratiseras.  

I båda dokumenten deklarerar administrationen att de är beredda att agera förebyggande mot 
potentiella hot, speciellt från massförstörelsevapen, om regeringen anser att det är 
nödvändigt: ”[…] under long-standing principles of self defense, we do not rule out the use of 
force before attacks occur, even if uncertainty remains as to the time and place of the enemy’s 
attack.” 115 Detta visar att regeringen i likhet med de neokonservativa anser att förebyggande 
angrepp på fiender, med militära medel om nödvändigt, kan krävas för att skydda landet. 
Administrationen anser även i likhet med de neokonservativa att USA ska behålla sin position 
i världsordningen och avråda utmanare. Detta avspeglas i följande citat:  
 

The United States must and will maintain the capability to defeat any attempt by an enemy – 
whether a state or non-state actor – to impose its will on the United States, our allies, or our 
friends. We will maintain the forces sufficient to support our obligations, and to defend freedom. 
Our forces will be strong enough to dissuade potential adversaries from pursuing a military build-
up in hopes of surpassing, or equalling, the power of the United States.116   

 
Enligt de neokonservativa kan interventioner vara nödvändiga av antingen geopolitiska skäl 
eller moraliska skäl. När administrationen diskuterar tre nivåer av inblandning i regionala 
konflikter är en nivå av inblandning konfliktintervention. Administrationen motiverar detta 
med att amerikanska intressen och värderingar kan vara så allvarligt hotade av vissa konflikter 
att interventioner kan vara nödvändiga för att återupprätta fred och stabilitet. I diskussionen 
om folkmord menar administrationen att det finns en moralisk skyldighet att förhindra 
folkmord och kan inte detta ske via fredliga interventioner så kan militär intervention vara 
nödvändig, helst med multinationella styrkor. Denna inställning speglar således de 
neokonservativas inställning. 
 

                                                 
114 Se avsnitt 4.1 Demokrati och frihet, s. 22; ursprungligen hämtat från NSS 2006, s. 13. 
115 Se avsnitt 4.2 Bekämpning av terrorism, s. 24; ursprungligen hämtat från NSS 2006, s. 23. 
116 Se avsnitt 4.5 Relationer med andra mäktiga länder, s. 29; ursprungligen hämtat från NSS 2002, s. 30. 



NEOKONSERVATIV PÅVERKAN PÅ SÄKERHETSSTRATEGIN
 

 34 

Den neokonservativa ståndpunkten att regimskifte bör eftersträvas i länder som är hotfulla 
eller aggressiva mot USA eller dess allierade återfinns inte explicit i säkerhetsstrategin. Dock 
kungör administrationen att den kommer att stödja reformerare som arbetar för förändring i 
förtryckande stater som i exempelvis Mellanöstern och regeringen använder störtandet av 
Saddam Hussein som ett varnande exempel för tyranner som strävar efter WMD. När det 
gäller nationsbyggande så adresserar administrationen inte frågan direkt utan förbinder sig 
endast att hjälpa andra länder att upprätta fungerande demokratier. De kommenterar att de har 
etablerat the Office of the Coordinator for Reconstruction and Stabilization för att bättre 
planera och utföra stabilisering samt återuppbyggande i länder efter konflikters slut. 

5.3 USA:s värderingar 
Att människor runt om i världen delar samma önskningar som amerikaner kungörs tidigt i 
NSS 2002:  
 

The U.S. national security strategy will be based on a distinctly American internationalism that 
reflects the union of our values and our national interests [...] the United States must defend liberty 
and justice because these principles are right and true for all people everywhere. No nation owns 
these aspirations, and no nation is exempt from them. Fathers and mothers in all societies want 
their children to be educated and to live free from poverty and violence. No people on earth yearn 
to be oppressed, aspire to servitude, or eagerly await the midnight knock of the secret police.117 

  
Detta innebär att de värderingar som USA förespråkar inte “ägs” av USA, utan dessa 
värderingar är universella och delas av alla människor. Detta poängteras även när 
administrationen nämner sin strävan att se ett demokratiserat Mellanöstern: folk i 
Mellanöstern delar samma längtan som människor i resten av världen efter frihet, möjligheter, 
rättvisa, ordning och fred och USA kommer att stödja reformerare som vill förbättra livet för 
deras folk och region. Att USA:s makt kan användas för moraliska ändamål är något som det 
går att se en antydan till i administrationens konstaterande att det inte är rättvist eller säkert att 
halva jordens befolkning lever på mindre än två dollar per dag, och att USA har en moralisk 
skyldighet att hjälpa fattiga länder att utvecklas. Administrationen förespråkar även att 
internationella finansiella institutioner bör förse fattiga länder med bidrag istället för lån för 
att på så sätt hjälpa fattiga länder att lätta skuldbördan. 

5.4 Kort kommentar till analysen 
Hur neokonservativa tankar avspeglas i den amerikanska officiella säkerhetsstrategin har nu 
redovisats. Det bör dock påpekas att vissa av de variabler som har hittats i dokumenten och 
redovisas här är inte unika för neokonservatismen utan delas med andra politiska grupperingar. 

                                                 
117 Se avsnitt 4.1 Demokrati och frihet, s. 21; ursprungligen hämtat från NSS 2002, s. 1, 3. 
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Ett exempel på detta är inställningen till interventioner – de neokonservativa är inte de enda 
som anser att interventioner kan vara nödvändiga av antingen geopolitiska skäl eller 
moraliska skäl. Att de neokonservativa delar vissa drag med andra politiska grupperingar är 
ingenting nytt – det har tidigare nämnts i avsnittet 3.4 Inriktning inom amerikansk 
utrikespolitik där Francis Fukuyamas konstaterande om detta faktum tas upp.  
 
De variabler som har använts i uppsatsen har alla representerat drag hos neokonservatismen 
och eftersom det går att finna avspeglingar av de allra flesta variablerna så går det – förutom 
att visa hur de avspeglas, vilket har gjorts – sammantaget att konstatera att neokonservativa 
fingeravtryck finns över hela den officiella säkerhetsstrategin.   
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Nedan sammanfattas svaren på uppsatsens två frågeställningar. 
 
 
 

6 Sammanfattning 

6.1 Vilken säkerhetsstrategi förespråkas av George W. 
Bushadministrationen? 

För att göra USA säkrare från hot arbetar administrationen för att sprida demokrati och 
bekämpa tyranni över hela världen med hjälp av politiska, ekonomiska, diplomatiska och 
andra medel. Alla människor strävar efter att leva i frihet och demokrati är det bästa 
styrelsesättet att tillgodose medborgarnas väl. Eftersom demokratier är fredliga mot varandra 
stärks därmed USA:s säkerhet när demokrati sprids. Förutom politisk frihet förespråkar 
administrationen även ekonomisk frihet eftersom det gynnar spridandet av idéer som 
exponerar medborgarna för nya sätt att tänka och leva, vilket ger medborgarna mer kontroll 
över sina liv. Frihandel och fria marknader är därmed prioriterade områden i 
säkerhetsstrategin och en stark världsekonomi är viktigt för USA eftersom den gynnar 
välstånd och frihet i världen. 
 
Det största hotet mot USA är massförstörelsevapen i terroristers eller skurkstaters ägo, vilket 
administrationen kommer att arbeta för att förhindra. Eftersom massförstörelsevapen utgör 
ett sådant allvarligt hot reserverar sig administrationen rätten att agera förebyggande och 
använda våld innan en attack sker, även om det finns oklarheter om vart och när fienden 
planerar att attackera. Regionala konflikter kan utnyttjas av utomstående för att nå andra mål 
eftersom konflikterna ofta sprider sig eller övergår till mänskliga tragedier eller anarki. Detta 
innebär att även om USA inte har direkta intressen i en speciell konflikt kan landets intressen 
påverkas över tid. Administrationen kommer därmed att använda sig av tre nivåer av 
inblandning i regionala konflikter: de kommer att hjälpa till att förebygga och lösa konflikter, 
intervenera, och hjälpa till att stabilisera och återbygga efter konflikters slut. För att USA ska 
kunna försvara sig mot fiender och kunna utföra sina åtaganden i världen måste det 
amerikanska försvaret byggas upp och upprätthållas bortom utmaning och såsom regeringen 
förlitar sig på militären för att försvara amerikanska intressen måste den förlita sig på 
diplomati i samspelet med andra länder. Administrationen är medveten om att landet måste 
samarbeta med allierade och vänner för att åstadkomma något i världen som är av långvarig 
betydelse, men är även beredd på att agera ensam om så krävs.    
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6.2 Hur återspeglas neokonservativa tankar i denna 
säkerhetsstrategi? 
Neokonservativa tankar återspeglas regelbundet i den officiella säkerhetsstrategin. Exempel 
på detta är de neokonservativas resonemang att om inte USA formar världsordningen så 
kommer andra att göra detta, vilket kommer att innebära en världsordning som varken 
reflekterar USA:s intressen eller värderingar. Detta går att tyda i president Bushs 
introduktionsbrev till NSS 2006 där det står:“[…] We seek to shape the world, not merely be 
shaped by it; to influence events for the better instead of being at their mercy.” 118 . 
Administrationen klargör även att USA inte strävar efter att diktera för andra stater de val de 
gör, så avser regeringen att influera de grunder som andra länders val baseras på.  
    
Administrationen uttalar stöd för olika internationella institutioner i säkerhetsstrategin och det 
går inte att skönja den djupa skepticismen mot internationella institutioner som många 
neokonservativa känner. Administrationen påpekar vid flera tillfällen vikten av att samarbeta 
med allierade och vänner, men reserverar sig dock rätten att om det skulle vara nödvändigt så 
kan USA agera ensam eller skapa ”koalitioner av villiga”. Denna hållning reflekterar väl 
Irwin Stelzers citat om de neokonservativas inställning:” […] diplomacy if possible, force if 
necessary; the UN if possible, ad hoc coalitions or unilateral action if necessary.”119 
 
Något som är tydligt är administrationens gemensamma ståndpunkt med de neokonservativa 
att interna system inom andra länder har betydelse och att en spridning av demokrati bidrar till 
USA:s säkerhet – i säkerhetsstrategin går det att läsa att ”[…] the fundamental character of 
regimes matters as much as the distribution of power among them.”120 och att USA inte kan 
låtsas att amerikanska intressen inte påverkas av hur andra stater behandlar sina egna 
medborgare. Adminstrationens förkunnande att ”[…] the success of democracy in Iraq will be 
a launching pad for freedom’s success throughout a region that for decades has been a 
source of instability and stagnation.”121 visar att regeringen, i likhet med de neokonservativa, 
eftersträvar att Mellanöstern demokratiseras.    

Ett sista exempel på hur neokonservativa tankar avspeglas är hur administrationen har 
anammat principen om förebyggande anfall: ”[…] under long-standing principles of self 
defense, we do not rule out the use of force before attacks occur, even if uncertainty remains 
as to the time and place of the enemy’s attack.”122 . Detta är den princip i den amerikanska 
säkerhetsstrategin som har uppmärksammats mest i världen.  
                                                 
118 Se kapitel 4 National Security Strategy, s. 21; ursprungligen hämtat från NSS 2006, s. introduktion. 
119 Se avsnitt 3.3 Wilsonism, s. 11; ursprungligen hämtat från Stelzer, s. 10. 
120 Se avsnitt 4.1 Demokrati och frihet, s. 22; ursprungligen hämtat från NSS 2006, s. 1. 
121 Se avsnitt 4.1 Demokrati och frihet, s. 22; ursprungligen hämtat från NSS 2006, s. 13. 
122 Se avsnitt 4.2 Bekämpning av terrorism, s. 24; ursprungligen hämtat från NSS 2006, s. 23. 
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Författarens avslutande tankar. 
 
 
 

7 Slutkommentar 

Innan jag började med detta arbete hade jag flera gånger läst i amerikansk media om en grupp 
som kallades för ”de neokonservativa” som anklagades för att ha kapat den amerikanska 
utrikespolitiken under George W. Bushs ämbetsperioder. Eftersom president Bushs agerande 
ute i världen har blivit väldigt kritiserat blev jag därför nyfiken på vilka dessa 
neokonservativa var och vilka idéer de har om USA och dess roll i världen. Detta ledde mig 
till att skriva denna uppsats och nu efter att jag har fördjupat mig i de neokonservativas tankar 
har jag ökad förståelse för dem. Detta innebär så klart inte per automatik att jag håller med 
dem, men jag förstår nu resonemangen bakom det som de förespråkar samt den 
säkerhetsstrategi som Bushadministrationen tillämpar. 
 
Det märks i NSS 2006 att den har skrivits fyra år och ett krig senare (som fortfarande pågår) 
efter den första versionen. Under dessa fyra år har administrationen haft tid att utveckla sina 
resonemang vilket innebär att NSS 2006 är mer detaljerad än den första versionen. 
Bushadministrationen gick till krig mot Irak med rättfärdigandet att Hussein utgjorde ett 
allvarligt hot och därmed tillämpade administrationen principen om förebyggande anfall. Nu i 
efterhand när det har uppdagats att Hussein inte utgjorde det allvarliga hot som det framstod 
som, har president Bush och dennes administration fokuserat mer på hur det irakiska folket 
har befriats från en tyrann och nu vandrar på stigen mot demokrati. Amerikanska presidenter 
brukar vara stora förespråkare av demokrati, men president Bush har blivit lite av den största 
demokratiförespråkaren i världen efter Irakkriget. Detta är inte så förvånande eftersom hans 
första skäl för att legitimera Irakkriget – att Saddam Hussein hade massförstörelsevapen och 
därmed utgjorde ett allvarligt hot mot USA – inte längre håller och därmed är det vikten av att 
sprida demokrati i världen, speciellt i Mellanöstern, som nu legitimerar de amerikanska 
truppernas närvaro. På grund av detta märks Bushadministrationens tilltro till demokrati 
mycket tydligare i NSS 2006 än i NSS 2002. Det som har varit väldigt intressant under 
arbetets gång är att medan jag har fördjupat mig i neokonservatismen och Bush-
administrationens säkerhetsstrategi har jag kunnat dra paralleller till verkligheten flera gånger. 
Den självklara parallellen som jag tror de flesta gör är de neokonservativas ståndpunkt om 
förebyggande anfall, Bushadministrationens adopterande av denna princip och tillämpandet 
av denna princip som skedde i samband med störtandet av Saddam Hussein.  (Det bör dock 
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nämnas att amerikanska presidenter tidigare agerat förebyggande och att detta alternativ har 
funnits på bordet när tidigare administrationer har stått inför hot, men det är första gången 
som det står svart på vitt i ett officiellt dokument och som det har tillämpats genom att ett 
storskaligt krig har startats.) Även om denna princip kommer att fortsätta att tas med i 
framtida säkerhetsstrategier, tror jag att med tanke på hur Irakkriget utvecklat sig kommer det 
att krävas mycket mer av den nuvarande eller en framtida president för att kunna tillämpa 
denna princip igen – kanske inte när det gäller ”små” förebyggande anfall såsom en attack 
mot en iransk kärnreaktor, men storskaliga förebyggande anfall som att invadera ett 
främmande land. 
 
Medan jag har läst dokumenten har jag slagits av tanken att vi människor inte kan styra allt 
som händer och hur oväntade händelser kan omkullkasta våra planer. President Bush kunde 
nog inte föreställa sig hur terrorattackerna skulle påverka hans presidentskap och hur det 
skulle leda in honom på ett spår som han inte hade några planer på att ta. Citatet nedan 
påpekar denna oförutspådda kursändring:  
 

[…] the President who as a candidate had envisioned a ’humble’ America – one that would reduce 
foreign deployments and avoid nation-building – became a warrior chieftain who has already 
toppled two foreign governments and has laid down an ultimatum to others warning of a similar 
fate.  

 
Detta citat finns i inledningen på denna uppsats som ett exempel på att anklagelser om att 
Bush hamnat i händerna på de neokonservativa förekommer, men citatet sammanfattar även 
skillnaden mellan hur George W. Bushs avsåg att leda USA som president och det sätt som 
han faktiskt har lett USA efter den elfte september 2001. 
 
De neokonservativa med rötter i den akademiska världen förflyttade sig till maktens centrum, 
där de strävade efter att influera den amerikanska regeringens politik. Denna strävan har 
lyckats och efter den elfte september 2001 har president Bush anammat flera av de 
neokonservativas idéer. Denna neokonservativa påverkan har uppmärksammats i denna 
magisteruppsats.  
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Följande material har använts till denna uppsats. 
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