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Enligt en ofta berättad historia så 
mötte USA:s dåvarande president 
William McKinley en grupp präs-

ter ett antal månader efter det att Förenta 
staterna i det spansk-amerikanska kriget 
erövrat Filippinerna. McKinley var länge 
tveksam hur han skulle agera vad gällde 
Filippinerna. Enligt Walter Millis bok The 
Martial Spirit så sade McKinley ungefär 
följande till kyrkomännen 1898:

Hold a moment longer! Not quite yet, 
gentlemen! Before you go I would like to 
say just a word about the Philippine busi-
ness…The truth is that I didn’t want the 
Philippines, and when they came to us as a 
gift from the gods, I did not know what to 
do with them…I sought counsel from all 
sides – Democrats as well as Republicans 
– but got little help….I walked the floor 
of the White House night after night until 
midnight; and I am not ashamed to tell 
you, gentlemen, that I went down on my 
knees and prayed Almighty god for light 
and guidance more than one night.

And one night it came to me this way… 
that we could not give them back to Spain 
– that would be cowardly and dishonour-
able; that we could not turn them over 
to France or Germany – our commercial 
rivals in the Orient – that would be bad bu-
siness and discreditable that we could not 
leave them to themselves – they were unfit 
for self-government – and they would 
soon have anarchy and misrule over there 
worse than Spain’s was; and that there 
was nothing left to do for us to do but to 
take them all, and to educate the Filipinos, 
and uplift and civilianize and Christianize 
them, and by God’s grace do the very best 
we could by them, as our fellow men for 
whom Christ also died. And then I went 
to be and slept soundly.1

107 år senare yttrade en annan amerikansk 
president följande ord i ett tal: 

The world has a clear interest in the spread 
of democratic values, because stable and 
free nations do not breed the ideologies 

Att sprida demokrati med vapen i hand: 
supermaktens dilemma

Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd VI 
den 25 april 2006 av professor Jan Hallenberg

1  Millis, Walter: The Martial Spirit The Riverside Press, Cambridge, MA 1931, s 383-384.
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of murder. They encourage the peaceful 
pursuit of a better life. And there are 
hopeful signs of a desire for freedom in 
the Middle East. Arab intellectuals have 
called on Arab governments to address 
the ”freedom gap” so their peoples can 
fully share in the progress of our times. 
Leaders in the region speak of a new Arab 
charter that champions internal reform, 
greater politics participation, economic 
openness, and free trade. And from Mo-
rocco to Bahrain and beyond, nations 
are taking genuine steps toward politics 
reform. A new regime in Iraq would serve 
as a dramatic and inspiring example of 
freedom for other nations in the region. 
(Applause.) 
    It is presumptuous and insulting to sug-
gest that a whole region of the world – or 
the one-fifth of humanity that is Muslim 
– is somehow untouched by the most basic 
aspirations of life. Human cultures can be 
vastly different. Yet the human heart desi-
res the same good things, everywhere on 
Earth. In our desire to be safe from brutal 
and bullying oppression, human beings 
are the same. In our desire to care for our 
children and give them a better life, we are 
the same. For these fundamental reasons, 
freedom and democracy will always and 
everywhere have greater appeal than the 
slogans of hatred and the tactics of terror. 
(Applause.) 
   Success in Iraq could also begin a new 
stage for Middle Eastern peace, and set in 
motion progress towards a truly democrat-
ic Palestinian state. (Applause.)2 

Sålunda talade den nuvarande presidenten, 
George W  Bush den 20 januari 2005 vid 
sin andra presidentinstallation.

Vi ser i dessa båda tal ett återkommande 
drag i Förenta staternas utrikes- och säker-
hetspolitik. Detta drag innehåller ett antal 
element. För det första är presidenten i 
Washington, 1898 lika väl som 2005, 
beredd att använda militärt våld för att nå 
politiska mål, i en utsträckning som är mer 
långtgående än för de flesta andra stater, 
framför allt i vår moderna era. President 
Bush uttrycker visserligen inte detta expli-
cit i citatet, men det framförs tydligt i andra 
officiella sammanhang. För det andra så ser 
sig presidenten inkarnera en mission, en 
mission att sprida demokrati. Det är USA:s 
historiska uppgift, enligt detta synsätt, att 
till andra stater söka sprida de välsignelser 
som det politiska Amerika anser sig ha i så 
unikt mått: frihet, marknadsekonomi, och 
därmed följande välstånd. Enligt detta drag 
är det inte så enkelt som att USA i sin iver 
att sprida demokratin enbart tillfredsstäl-
ler sitt eget nationella intresse. Nej, det 
är istället så att denna historiska mission 
enligt denna självbild är att spridandet av 
demokrati – i amerikansk version väl att 
märka – inte är blott i Förenta staternas 
eget intresse, utan väl så mycket i det 
nationella intresset hos den stat som blir 
föremål för denna ömma omsorg. För det 
tredje är det, i den moderna tiden efter det 
andra världskriget, inte nödvändigtvis så 
att Förenta staterna måste inhämta tillstånd 

2  Talet är tillgängligt på http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/01/20050120-1.html 
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från någon annan, till exempel Förenta na-
tionernas säkerhetsråd, innan landet ger sig 
ut på en kulturmission av detta slag. 

Ett försök till förklaring
Hur kan vi då förklara att Förenta staterna 
på ett sätt som enligt min mening avviker 
från det i andra utvecklade länder är så 
villiga att använda militärt våld för att 
sprida sin modell av demokrati? Det är 
huvudfrågan i denna artikel. En andra 
fråga är: vilka konsekvenser kan USA:s 
tendens att tillgripa militärt våld för att 
lösa säkerhetspolitiska problem med hjälp 
av militärt våld få för det transatlantiska 
säkerhetspolitiska samarbetet? Detta är 
av särskilt intresse i en situation där de 
allra flesta västeuropeiska allierade har en 
annan mening vad gäller legitimiteten i att 
fatta beslut om tillgripandet av militärt våld 
även utan sanktion av FN:s säkerhetsråd.

För en statsvetare, med inriktning inter-
nationella relationer som jag själv finns 
det olika sätt att söka närma sig en veten-
skaplig förklaring på denna artikels huvud-
fråga. En utgångspunkt till den kommande 
analysen återfinns i den berömda bok som 
Kenneth Waltz gav ut första gången 1954.3  
I boken söker Waltz besvara frågan: hur 
kan vi förklara att det alltjämnt utbryter 
(mellanstatliga) krig? I sitt sätt att angripa 
analysen, och försöken till svar på denna 
fråga, skiljer Waltz mellan tre analysnivåer. 
Den lägsta illustreras ofta med den be-
römda sentensen ”War begins in the minds 

of men.” Detta är den första analysnivån, 
den invididuella. På den andra analysnivån 
den statliga söker Waltz förklaringen till 
att det så ofta tenderar att utbryta krig i det 
internationella systemet i enskilda staters 
egenskaper. Han exemplifierar med Hitlers 
Tyskland och Stalins Sovjetunionen. Den 
tredje analysnivån är systemnivån. I denna 
artikel inriktar jag mig på den andra ana-
lysnivån, den statliga. Detta betyder inte att 
jag inte anser att främst systemnivån också 
är av värde för att försöka förklara USA:s 
agerande i detta avseende, vilket jag åter-
kommer till i slutet av denna artikel. Men 
artikelns huvudsakliga fokus ligger på den 
statliga nivån, eftersom denna också, enligt 
min övertygelse, bidrar till vår förståelse av 
USA:s speciella egenskaper i de avseenden 
som analyseras här. 

 Det finns tre olika typer av faktorer som 
kan tänkas bidra till att förklara Förenta 
staternas agerande i det avseende som 
jag här analyserar. För det första har den 
amerikanska politiska kulturen en del 
särdrag, särdrag som skiljer den från den 
politiska kulturen i de flesta västeuropeiska 
länder, och som inte minst spelar en roll 
vid fattandet av utrikes- och säkerhets-
politiska beslut. För det andra finns det i 
dagens USA ett par övergripande synsätt 
på vilken roll landet bör spela internatio-
nellt där spridandet av demokratin har en 
viktig del. Det finns tydliga kopplingar 
mellan dessa båda typer av förklaringar, 
men jag tycker ändå att de också förtjänar 

3  Waltz, Kenneth: Man, the State and War, a theoretical analysis Columbia University Press, New York 
1959.



49

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT        

3-20073-2007

att framhållas var för sig, att de har en 
viss förklaringskraft som särskiljer dem. 
För det tredje tänker jag också ta upp en 
tredje typ av förklaring till det fenomen jag 
undersöker. Den återfinns i undertiteln till 
en tämligen nyutkommen bok av Andrew 
Bacevich, som numera är akademiker vid 
Boston University, men som tidigare varit 
yrkesofficer och är Vietnamveteran. Un-
dertiteln är ”How Americans Are Seduced 
by War.” Kan det med andra ord vara så att 
det finns en fascination inför själva kriget i 
den amerikanska folksjälen och att denna 
fascination på något sätt förklarar varför 
landet så ofta tar till militära medel för att 
nå sina politiska mål.

Den första förklaringsmodellen jag 
tänkte ange gäller alltså särdrag i den 
amerikanska politiska kulturen. Enligt min 
uppfattning har dessa särdrag bäst analy-
serats av statsvetaren Stanley Hoffmann, 
främst i hans bok Gulliver’s Troubles or 
the Setting of American Foreign Policy.4 
Det är inte möjligt att i detta sammanhang 
ge någon riktig överblick över Hoffmanns 
mångfacetterade argumentation. Vad jag i 
stället kommer att göra är att välja några 
centrala drag i denna argumentation som 
passar för min egen analys i denna arti-
kel. 

En utgångspunkt för Hoffmanns resone-
mang om ”America’s style” inom utrikes-

4  Hoffmann, Stanley: Gulliver’s Troubles; or, the Setting of American Foreign Policy Published for the 
Council on Foreign Relations by McGraw-Hill, New York 1968.

På väg att sprida demokratin till Irak? Uppladdning inför Operation Iraqi Freedom mars 
2003.  Foto: US Marine Corps Image Archive
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politiken är att denna i stor utsträckning 
styrs av ett antal grundläggande principer, 
snarare än av mer oideologiska handlings-
linjer eller traditioner som typiskt sett styr 
europeiska stater i deras utrikespolitiska 
agerande. Två väsentliga aspekter av dessa 
principer bör nämnas här: ”their supposed 
transcendence of national interests (i e 
they are not designed to further peculiarly 
American ambitions or interests, even if 
their success has that result).”5 Dessa prin-
ciper är alltså inte någonting så krasst som 
principer som är formulerade eller följda 
därför att just USA skulle tjäna på deras 
följande, de är till hela mänsklighetens 
fromma. För det andra så går dessa prin-
ciper inom utrikespolitiken ”beyond the 
narrow universe of interstate maneuvers, 
and express general views of man and so-
ciety.”6 Principerna är m a o applicerbara 
på alla typer av mänskliga aktiviteter, inte 
blott på utrikespolitik. 

Dessa principer leder i sin tur till ett 
antal särdrag i det praktiska utförandet 
av USA:s utrikes- och säkerhetspolitik. 
Två av dessa ter sig särskilt applicerbara 
i denna artikel För det första ”America’s 
principles…distort perceptions and analy-
sis because they oversimplify complicated 
situations”7. För den som professionellt 
studerat internationella relationer under 
mer än 25 år framstår det som ett oveder-
sägligt särdrag för främst säkerhetspoli-

tiska krissituationer att de kännetecknas 
av just en mycket stor komplexitet. Att på 
dessa typiskt sett komplicerade situationer 
tillämpa för alltid tillämpliga principer är 
alltför enkelt, för att uttrycka saken milt. 
För det andra leder principernas styrande 
roll för USA:s utrikes-och säkerhetspolitik 
till att amerikanska beslutsfattare ”reason 
by analogy…Analytical reasoning singles 
out, in the two complex events being com-
pared, features that are common to both, 
and suggests that since they were essential 
in the first case, they must be decisive in 
the second.”8 Den amerikanske utrikespo-
litiske beslutsfattaren tenderar, det har vi 
många belägg för, att i en utrikespolitisk 
situation hitta en tidigare kris med likheter 
och gör sedan ofta ett stort nummer av just 
analogierna. I ett av de senaste numren av 
tidskriften Foreign Affairs anspelar titeln 
på en av artiklarna på just denna tendens, 
den heter nämligen ”Seeing Baghdad, 
Thinking Saigon.”9 Hoffmann varnar för 
tendensen att driva analogierna alldeles för 
långt. Var kris och vart krig har sina egna 
säregna drag, det kan föra USA farligt fel 
att dra för stora växlar på förenklade ana-
logier som beslutsfattarna sedan tar stor 
hänsyn till när de agerar.

Ett sista särdrag för Washington vill 
jag nämna i vad som blott kan vara ett 
axplock ur Hoffmanns mångfacetterade 
analys. Den är att amerikansk utrikes-

5  Ibid s 115.
6  Ibid.
7  Ibid s 129.
8  Ibid. s 135.
9  Biddle, Stephen: ”Seeing Bagdhad, Thinking Saigon,” Foreign Affairs, 85: 2 (Mars/april 2006), ss 2-11.
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politik kännetecknas av vad Hoffmann 
kallar ”the engineering approach”10 ett 
slags kvasivetenskapligt förhållningssätt 
enligt vilket man delar upp komplicerade 
politiska problem i enklare beståndsdelar 
och sedan tillämpar olika typer av prak-
tiska instrument på dessa problem med 
vars hjälp man kan hantera problemet på 
ett förenklat sätt. Ett exempel kan vara 
det modellraseri som kännetecknade den 
amerikanska försvarspolitiken under Ro-
bert McNamara på 60-talet när alla typer 
av försvarspolitiska policyproblem skulle 
kunna lösas med hjälp av modelltänkande 
och där varje policyområdes framgång 
skulle kunna mätas med hjälp av enkla 
kvantitativa mått. Hoffmann exemplifierar 
också med uppbyggnaden av det amer-
ikanska ekonomiska systemet som varit 
så oerhört framgångsrikt och som också 
givit näring åt en ”can do”-mentalitet, en 
känsla av att ett problem alltid går att lösa 
bara man satsar tillräckligt mycket resurser 
på det. Denna känsla kan, i förlängningen, 
leda till vad Hoffmann kallar ”the illusion 
of omnipotence”11 den förenklade och 
felaktiga föreställningen att för den mäk-
tigaste staten i historien går alla problem, 
inklusive utrikespolitiska, inte bara att 
hantera utan också att lösa.

Av Stanley Hoffmanns klassiska bok 
kan vi alltså lära oss att USA som utrikes-
och säkerhetspolitisk aktör har ett par 
säregna drag, drag som enligt mitt sätt att 
se är tillämpbara på såväl det USA som 

Hoffmann analyserade på 60-talet, som 
på dagens USA.

Jag vill nu föra in ytterligare ett ana-
lytiskt element i mitt försök att förklara 
varför dagens USA har en större tendens 
att tillgripa militärt våld än vad i varje 
fall dess europeiska allierade har. Den har 
att göra med den livliga debatt som förs i 
Förenta Staterna efter det kalla krigets slut 
om vilken global strategi som Washing-
ton bör tillämpa i dagens internationella 
system. Det finns ett sätt att studera dessa 
rivaliserande strategier, strategier som i 
USA kallas ”Grand Strategies”, och det 
analyssättet kallas tankeskolor. Den typen 
av analys går ut på att analytikern renodlar 
de specifika dragen i vart och ett av ett antal 
rivaliserande tankesystem. Det är då inte 
nödvändigtvis så att någon enskild person 
renodlat står för någon av tankeskolorna, 
inte heller så att någon enskild politikers 
strategi kan analyseras med hjälp av en 
enskild tankeskola, utan i normalfallet är 
en tankeskola ett logiskt sammanhängande 
antal teser om hur USA bör förhålla sig 
till världen. I dess praktiska tillämpning 
gör vi dock ofta förenklingen att använda 
en tankeskola när vi analyserar en viss 
politikers eller analytikers sätt att förhålla 
sig till USA:s globala roll. 

Ett fruktbart sätt att kategorisera debat-
ten i dagens Förenta staterna i detta avse-
ende det är att skilja mellan fem alternativa 
tankeskolor. 

Av de fem tankeskolorna i figur 1 är det 

10 Op cit, fotnot 4 s 146.
11  Ibid. s 160.
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de tre längst till höger på uppställningen 
som är av särskilt intresse för denna artikel. 
I alla tre fallen ingår som en säkerhetspoli-
tisk målsättning spridandet av demokrati. 
Däremot kan de skilja sig väsentligt när 
det gäller med hjälp av vilka medel detta 
mål skall uppnås.

Charles Krauthammer uttrycker i sin 
artikel ”The Unipolar Moment Revisited” 
tydligt en del centrala kontraster mellan ett 
par av dessa tankeskolor:  

For many Americans, multilateralism is no 
pretense. On the contrary: It has become 
the very core of the liberal internationalist 
school of American foreign policy. In the 
October 2002 debate authorizing the use 
of force in Iraq, the Democratic chairman 
of the Senate Armed Services Commit-
tee, Carl Levin, proposed authorizing the 
president to act only with prior approval 
from the UN Security Council. Senator 
Edward Kennedy put it succinctly while 
addressing the Johns Hopkins School 
of Advanced International Studies on 
September 27: ”I’m waiting for the final 
recommendation of the Security Council 
before I’m going to say how I’m going 
to vote.”
   This logic is deeply puzzling. How 
exactly does the Security Council confer 
moral authority on American action? The 
Security Council is a committee of great 
powers, heirs to the victors in the Second 
World War. They manage the world in 
their own interest. The Security Council 

is, on the very rare occasions when it actu-
ally works, realpolitik by committee. But 
by what logic is it a repository of interna-
tional morality? How does the approval 
of France and Russia, acting clearly and 
rationally in pursuit of their own interests 
in Iraq (largely oil and investment), confer 
legitimacy on an invasion?12

Krauthammer eget synsätt placerar honom 
tydligt inom någon av de båda tanke-
skolorna till höger på min uppställning.  
Krauthammer har ofta klassats som en av 
de ”neo-konservativa” tänkarna som låg 
bakom kriget i Irak. Han menar själv att 
det bland de neo-konservativa finns två 
synsätt vad gäller demokratispridning. För 
den skola som Krauthammer kallar ”demo-
cratic globalism” skall demokratin alltid 
spridas, med alla tänkbara medel. George 
W Bush och Tony Blair är enligt Kraut-
hammer förespråkare för detta synsätt.

Krauthammer kallar sig ”democratic 
realist.” I en artikel publicerad 2004 skri-
ver han: 

 Hence the central axiom of democratic 
realism: 

We will support democracy everywhere, 
but we will commit blood and treasure 
only in places where there is a strategic 
necessity – meaning, places central to the 
larger war against the existential enemy, 
the enemy that poses a global mortal threat 
to freedom.13

12  Krauthammer, Charles: “The Unipolar Moment Revisited”, The National Interest, Winter 2002/2003, s 
11.

13  Krauthammer, Charles: “Democratic Realism”, The National Interest, Fall 2004.
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Givet Krauthammers uppfattning i denna 
centrala fråga ligger han, i denna medve-
tet något förenklade framställning, inom 
skolan ”primacy” i figur 1. Som antytts 
ovan använder jag i denna artikel tanke-
skoleanalysen på ett tämligen översiktligt 
sätt för att illustrera den användbarhet som 
den enligt min mening har för att analysera 
vissa aspekter av dagens utrikes- och sä-
kerhetspolitik i Förenta staterna. 

Under debatten efter Irakkriget har en 
tredje typ av försök till förklaring förts 
fram. Jag talar här naturligtvis inte om alla 
de mer eller mindre vansinniga ”teorier” 
som ständigt framförs om USA och dess 
internationella beteende, kanske särskilt 
vad gäller frågor av säkerhetspolitisk och 
militär karaktär. Nej, jag syftar förstås 
istället på teorier eller synsätt som över 
huvud taget går att seriöst överväga när 
vi söker analysera tendensen i USA:s 
säkerhetspolitik att tillgripa militärt våld. 
Andrew Bacevich har framfört något som 
kan liknas vid ett sådant synsätt i sin bok 
The New American Militarism.14  Bacevich 
framför i början av boken sin huvudtes i 
kortfattad form:

To state the matter bluntly, Americans in 
our own time have fallen prey to milita-
rism, manifesting itself in a romanticized 
view of soldiers, a tendency to see military 
power as the truest measure of national 
greatness, and outsized expectations re-
garding the efficacy of force. To a degree 
without precedence in American his-

tory, Americans have come to define the 
nation’s strength and well-being in terms 
of military preparedness, military action 
and the fostering of…military ideals. 

Det ligger en del i detta resonemang. 
Personligen har jag dock svårt att se att 
de åsikter som här presenteras verkligen 
förklarar det som jag vill förklara i denna 
artikel. Däremot visar Bacevich i sin ana-
lys på fenomen som uppträder när väl en 
amerikansk administration lyckats sälja 
sitt krig till huvuddelen av den amerikan-
ska befolkningen. Då uppträder närmast 
en militaristisk yra som har drag som väl 
fångas av Bacevich. De tidiga veckorna 
efter Irakkrigets utbrott i mars 2003 är blott 
ett exempel på detta.

Men det är en sak att karakterisera ett 
nationellt stämningsläge, vilket är vad 
Bacevich gör i den här kortfattat redovi-
sade analysen. Det är en annan att bidra 
till att förklara fenomenet stark tendens 
till att tillgripa militära medel för att lösa 
säkerhetspolitiska problem, vilket är 
syftet med denna artikel. För att förklara 
detta fenomen kommer jag istället att i det 
följande kort diskutera hur mina två första 
slag av förklaringar, Stanley Hoffmanns 
mångfacetterade analys av USA som utri-
kes- och säkerhetspolitisk aktör, respektive 
det jag kallade tankeskolor, kan bidra till 
att förklara varför Bushadministrationen 
agerade som den gjorde i Irakkriget. Dessa 
resonemang ligger därefter till grund för att 

14  Bacevich,  Andrew: The New American Militarism: How Americans Are Seduced by War, Oxford University 
Press, New York/Oxford, 2005, s 2. 
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söka förutspå hur USA kan tänkas använda 
militärt våld i framtiden.

Stanley Hoffmanns resonemang är 
mycket tydligt applicerbart på Förenta 
staternas agerande i Irak på åtminstone två 
punkter. För det första är Irakkriget för mig 
en tydlig illustration på vad Hoffmann kal-
lar ”the engineering approach”, alltså före-
ställningen att komplexa frågor, av typen 
omdanandet av ett komplicerat och från 
USA fundamentalt annorlunda samhälle 
som Irak är fullt möjlig om bara denna 
omdaning splittras upp i ett antal tydligt 
urskiljbara delfrågor. Nära sammankopplat 
till detta är naturligtvis ”the illusion of om-
nipotence” – tanken att för supermakten är 
ingenting omöjligt, inklusive omdanandet 
av det irakiska samhället. 

Irakkriget kan också förstås utifrån ett 
samspel mellan flera tankeskolor inom 
amerikansk utrikespolitik – liberal interna-
tionalism, ”primacy ”och ”empire” – som 
alla stöder målsättningen demokratisering 
som en central del av Washingtons utri-
kes- och säkerhetspolitiska strategier, och 
som dessutom är ense om att just Irak är 
ett utomordentligt lämpligt fall där denna 
allmänna målsättning kunde och skulle 
praktiskt tillämpas. Det är sannolikt att 
det faktum att Irakkriget sålunda skulle 
kunna förstås utifrån olika tankeskolor 
har bidragit till den förvirring vi känner då 
vi försöker analysera vilka målsättningar 
USA hade med detta krig. Där samsas ju 
nämligen just målsättningen att sprida 
demokratin med andra målsättningar av ty-
pen att markera USA:s handlingskraft och 
förmåga efter 11 september, och en trots 

allt sannolik fruktan för de massförstörel-
sevapen som de amerikanska politikerna 
nog ändå trodde på när uppmarschen mot 
Irak inleddes. Det är för övrigt illustrativt 
för stämningsläget i USA under 2002 och 
2003 att många av dem som närmast hade 
en uppfattning som motsvarar liberal in-
ternationalism på uppställningen här ändå 
kunde acceptera att målet spridandet av 
demokrati i Irak var viktigare än att USA 
aldrig fick ett explicit mandat från FN:s 
säkerhetsråd för att tillgripa militärt våld 
mot Saddams regim. 

Irakkriget illustrerar också en sidotes i 
denna artikel: det är typiskt sett omöjligt 
att isolera en enda faktor, eller strävandet 
efter att uppnå en enda målsättning, som 
förklarar USA:s beslut att gå i krig. I den 
bok om Irakkriget där jag är en av redak-
törerna The Iraq War: European Perspec-
tives on Politics, Strategy and Operations, 
analyser jag just vilka målsättningar som 
Bushadministrationen sannolikt hade med 
Irakkriget 2003. Vi bör avstå från mo-
nokausala förklaringar till komplicerade 
beslut i supermaktens utrikes- och säker-
hetspolitik, i normalfallet är förklaringen 
mer komplicerad än så. 

Med dessa korta illustrationer om hur 
mina två första förklaringsmodeller kan 
tillämpas för att förklara beslutet att gå i 
krig i Irak vill jag gå från att analysera det 
enskilda beslutet att störta Saddams regim, 
till de mer generella säkerhetspolitiska 
strategier som Bushadministrationen dri-
ver eller säger sig driva. I början  av arti-
keln citerades George W Bushs tal vid hans 
andra installation som president, vilket 
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han höll den 20 januari 2005. Presidenten 
framhöll där att det var en grundläggande 
målsättning för hans administration att 
sprida demokratiska värderingar. Bush 
stöder sin huvudtes, att spridningen av 
demokrati är i USA:s och världens intresse, 
med stödargumentet: “It is presumptuous 
and insulting to suggest that a whole region 
of the world – or the one-fifth of humanity 
that is Muslim – is somehow untouched by 
the most basic aspirations of life.”15 Det är 
svårt att tänka sig tydligare illustrationer 
på Hoffmanns båda observationer om hur 
amerikanska utrikespolitiska principer 
alltid har ett berättigande långt bortom och 
ovanför något så simpelt som amerikanska 
intressen, och om hur dessa principer avser 
den mänskliga naturen i sin helhet, och inte 
blott internationella förhållanden. 

Bushdoktrinen är också en tydlig il-
lustration på Hoffmanns tes om analogi-
ernas betydelse. Bush drar ofta paralleller 
mellan vad som hänt och händer i Irak 
efter mars 2003 och hur USA lyckades 
med nationsbyggande i såväl Tyskland 
som Japan efter andra världskriget. Det 
faktum att själva uppgiften som USA har 
i Irak, sett i sitt allra bredaste perspektiv, 
liknar nationsbyggandet som lyckades 
i Tyskland respektive Japan, innebär ju 
inte nödvändigtvis att de tre situationerna 
liknar varandra mer än just på detta allra 
mest övergripande plan. Snarare är det så 
att den uppgift som USA hade för 60 år 

sedan var fundamentalt annorlunda än den 
landet har idag.

Det torde väl också vara uppenbart att 
det åtagande som Bushs andra installa-
tionstal indikerar är oerhört långtgående. 
USA skall, enligt Bush, främja demokratin 
alltid och överallt. Dock finns det, mer än 
i de första mer övergripande uttalandena 
efter den 11 september, denna gång mer 
återhållsamhet i de generella anspråken 
vad gäller spridandet av demokrati. Bush 
betonar år 2005 mycket tydligare att 

Freedom, by its nature, must be chosen, 
and defended by citizens, and sustained 
by the rule of law and the protection of 
minorities. And when the soul of a nation 
finally speaks, the institutions that arise 
may reflect customs and traditions very 
different from our own. America will 
not impose our own style of government 
on the unwilling. Our goal instead is to 
help others find their own voice, attain 
their own freedom, and make their own 
way.16 

I detta tal finner vi sålunda nedtonade 
anspråk vad gäller vilken direkt roll USA 
under George W Bush tänker sig att spela 
vid spridandet av demokrati år 2005 och 
framåt. Frågan är vad detta innebär när 
den verbala politiken skall översättas till 
agerande på marken. Det är dock upp-
enbart att presidenten i detta sitt andra 
installationstal anspelar på centrala drag 

15  http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/01/20050120-1.html
16  http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/01/20050120-1.html
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i den utrikespolitiska diskurs som varit 
traditionell i USA under decennier. Dock är 
presidenten, i varje fall vad gäller talet från 
den 20 januari 2005, tämligen svävande om 
vi skall försöka karakterisera hans budskap 
i termer av de tre tankeskolor som ligger 
närmast till hands. Det är uppenbart att 
spridandet av demokrati är oerhört centralt 
för Bush, men denna målsättning är också 
central för såväl ”liberal internationalism”, 
”primacy”, som ”empire”. 

Den centrala roll som spridandet av de-
mokrati har som målsättning i den andra 
George W Bush-administrationen framgår 
också av ett annat centralt säkerhetspo-
litiskt budskap, nämligen den ”National 
Security Strategy” som administrationen 
publicerade i mars 2006.17 Detta är den 
andra publikationen av detta slag under 
Bushadministrationen, den första kom 
i september 2002. Dessa nationella sä-
kerhetsstrategier är en följd av lagstift-
ning från 1980-talet, ”the Goldwater 
– Nicolls Act” som ålägger presidenten 
att med jämna mellanrum till kongressen 
översända just en översikt av sin globala 
säkerhetspolitiska strategi.

På sidan 1 i denna publikation, under 
rubriken ”Overview of America’s National 
Security Strategy” så står det:

It is the policy of the United States to seek 
and support democratic movements and 
institutions in every nation and culture, 
with the ultimate goal of ending tyranny 

in our world…The goal of our statecraft is 
to help create a world of democratic, well-
governed states that can meet the needs 
of their citizens and conduct themselves 
responsibly in the international system. 
This is the best way to provide enduring 
security to the American people.18

Det är inte svårt att på dessa rader applicera 
ett par av Stanley Hoffmanns analytiska 
element. Vad är kampen för demokratins 
spridande här om inte angivandet av högt-
flygande principer för landets utrikes- och 
säkerhetspolitik, principer som självfallet 
är något mer högstående än blott strävandet 
efter att främja snäva nationella intressen. 
En andra reflektion utifrån Hoffmanns 
analysschema är att när en president anger 
”the ultimate goal of ending tyranny in 
the world” då ligger det nära till hands 
att tänka på hans begrepp ”the illusion of 
omnipotence.”

Samtidigt så har ju denna centrala del av 
den nya säkerhetsstrategin mycket tydlig 
resonans i alla de tre tankeskolorna med 
omfattande internationella anspråk som 
presenteras i figur 1, det vill säga ”liberal 
internationalism”, ”primacy”, respektive 
”empire”. Det nya dokumentet är dock inte 
lika enkelt att klassificera i dessa termer 
som 2002 års dokument var. Det senare 
var, enligt mitt synsätt, tämligen tydligt ett 
uttryck för ”primacy,” med vissa aspekter 
som närmast liknade vad jag här kallar 
”empire”.

17  Texten till 2006 års National Security Strategy är tillgänglig på http://www.whitehouse.gov/nsc/nss/2006/
nss2006.pdf

18  Ibid s 1. 
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Konfrontation med Iran bör också kort 
nämnas i en artikel som handlar om USA:s 
tendens att använda militär makt för att 
lösa säkerhetspolitiska problem. Denna 
fråga är har diskuterats mycket interna-
tionellt under 2006 och den har många 
aspekter.  

På sidan 20 i National Security Strategy 
2006, under rubriken ”Prevent Our Ene-
mies from Threatening Us, Our Allies, 
and Our Friends with Weapons of Mass 
Destruction” så står det följande:

We may face no greater challenge from a 
single country than from Iran. For almost 
20 years, the Iranian regime hid many of 
its key nuclear efforts from the internatio-
nal community. Yet the regime continues 
to claim that it does not seek to develop 
nuclear weapons. The Iranian regime’s 
true intentions are clearly revealed by the 
regime’s refusal to negotiate in good faith; 
its refusal to come into compliance with 
its international obligations by providing 
the IAEA access to nuclear sites and 
resolving troubling questions; and the ag-
gressive statements of its President calling 
for Israel to “be wiped off the face of the 
earth.” The United States has joined with 
our EU partners and Russia to pressure 
Iran to meet its international obligations 
and provide objective guarantees that its 
nuclear program is only for peaceful pur-
poses. This diplomatic effort must succeed 
if confrontation is to be avoided.

Det torde ju vara uppenbart för var och en 
som något studerat Förenta staternas utri-
kes- och säkerhetspolitik att presidenten 
med den sista meningen hotar med an-
vändningen av militärt våld för att stoppa, 

eller i varje fall försena, vad Washington 
betraktar som Irans program för att skaffa 
sig kärnvapen. Detta är förstås i stor ut-
sträckning en i många stycken traditionell 
säkerhetspolitisk konflikt mellan en global 
supermakt med vitala säkerhetspolitiska 
intressen i en synnerligen central region 
och en regional stormakt som rimligen 
söker stärka sin maktbas och sin förmåga 
att utöva inflytande. Även i detta fall kopp-
lar emellertid presidenten i sin nationella 
säkerhetsstrategi kärnvapenproblematiken 
till spridandet av demokrati, även om 
formuleringarna i dokumentet inte är glas-
klara. Det står nämligen så här:

The problems lie with the illicit behavior 
and dangerous ambition of the Iranian 
regime, not the legitimate aspirations and 
interests of the Iranian people. Our stra-
tegy is to block the threats posed by the 
regime while expanding our engagement 
and outreach to the people the regime is 
oppressing.

Administrationen föreslog under 2005 
att 85 miljoner dollar borde spenderas 
för att främja politisk förändring, demo-
kratisering, i Iran, vilket gör även denna 
säkerhetspolitiska krissituation till ett till-
fälle där, för USA:s regering, traditionella 
säkerhetspolitiska målsättningar flyter 
samman med målet spridande av demo-
krati. Det är inte möjligt att göra annat än 
spekulera i denna situation, och min spe-
kulation är att det är de säkerhetspolitiska 
aspekterna som kommer att avgöra om 
USA kommer att tillgripa en militär attack 
mot Iran eller inte. 

Presidenten och utrikesminister Rice 
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har upprepade gånger uttryckt att det som 
gäller för närvarande (detta skrives i april 
2007) är det diplomatiska spåret, där frågan 
om Irans kärnprogram är på dagordningen 
för FN:s säkerhetsråd. Iran har av FN:s  
säkerhetsråd i juli 2006 uppmanats att 
upphöra med sin anrikning av uran, i det 
kärnprogram som många misstänker syftar 
till att skaffa Iran kärnvapen. Denna resolu-
tion följdes av ny antagen av ett enhälligt 
säkerhetsråd i december 2006.  

Min personliga mening är att sannolik-
heten för att USA skall lyckas att via det 
diplomatiska spåret få Iran att följa IAEA:s 
och säkerhetsrådets krav är mycket liten. 
En central fråga för den analys som jag 
presenterat idag den är förstås: kommer 
USA att tillgripa militärt våld för att för-
hindra, eller i varje fall allvarligt försena, 
att Iran skaffar sig kärnvapen? Här har vi 
en säkerhetspolitisk fråga där presidenten 
tydligt kommitterat sig: ”jag accepterar 
inte att Iran skaffar sig kärnvapen” har han 
sagt. USA:s strategi går ut på att fullfölja 
det diplomatiska spåret, samtidigt som 
administrationen tydligt hotar med militärt 
våld om de diplomatiska påtryckningarna 
misslyckas. Här finns ju, vilket ofta mis-
sas i t ex mediaanalyser av denna process, 
ett mellanled i Förenta staternas strategi 
gentemot Iran, mellan diplomati och det 
direkta användandet av militärt våld. Det 
mellanledet kallar vi ofta ”coercion”, eller 
”strategic coercion,” strategisk påtryck-
ning. Genom att hota med det militära 
vapnet ökar USA enligt teorierna sannolik-
heten för att den iranska regimen skall böja 
sig för påtryckningarna. Helt avgörande för 

kalkylen är dock hur trovärdigt det militära 
hotet är. Det är uppenbart att i varje fall 
den iranske presidenten Ahmadinejad i 
sina tal markerar att han inte ser hotet som 
trovärdigt.

En andra fråga av relevans för denna 
artikel är den om hur USA:s europeiska 
allierade, främst medlemmarna av säker-
hetsrådet Storbritannien och Frankrike, ser 
på denna problematik. Det är uppenbart att 
dessa båda stater delar USA:s uppfattning 
att stora ansträngningar bör göras för att 
förhindra att Iran skaffar sig kärnvapen. 
Det är mycket sannolikt att dessa stater 
också skulle vara beredda att ansluta sig 
till USA i multilaterala sanktioner mot 
Iran utanför FN:s säkerhetsråd, om detta 
skulle visa sig oförmöget att besluta om 
några mer långtgående sanktioner. Men 
den stora frågan för relationen mellan 
USA och Västeuropa den är rimligen: är 
Storbritannien och/eller Frankrike beredda 
att ge direkt, operativt stöd till en amer-
ikansk militär attack gentemot Iran? Själv 
betraktar jag det som osannolikt att ens 
Storbritannien skulle ge ett sådant stöd.

Därigenom närmar vi oss en första pre-
liminär slutsats av min analys av USA och 
landets vilja att tillgripa militärt våld för 
att lösa säkerhetspolitiska problem. Det var 
uppenbarligen så att denna vilja att störta 
Saddam Hussein utan legitimation från 
FN:s säkerhetsråd ledde till svåra spän-
ningar med ett antal allierade i Västeuropa. 
Enligt en del analytiker hotades NATO:s 
framtid av krisen kring Irak. Frågan är 
nu vad Iranfrågan kan innebära i detta 
avseende framöver. Vid flera konferenser 
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som jag deltagit i har ett antal framstå-
ende experter hävdat att just Iranfrågan 
är en vital fråga för framtiden för den 
transatlantiska säkerhetspolitiska länken. 
Om frågan kan lösas i samverkan mellan 
USA och dess västeuropeiska allierade, 
gärna i form av EU, då stärks rimligen den 
transatlantiska länken. Om Iran tvärtom 
skaffar sig kärnvapen, och om detta sker 
efter att USA misslyckats att få europe-
iskt stöd för en militär attack, då riskerar 
detta att få allvarliga konsekvenser för det 
framtida transatlantiska säkerhetspolitiska 
samarbetet. 

En möjlig alternativ strategi från USA:s 
sida i Iranfallet skulle kunna vara att 
Bushadministrationen mer aktivt arbetar 
för regimförändring – demokratisering – i 
Iran, utan att tillgripa den typ av storska-
lig militär attack som nyss diskuterades. 
Även i detta fall finns det sannolikt tydliga 
gränser för vad de västeuropeiska staterna 
kan acceptera. Både den franska och den 
brittiska regeringen har angivit att proble-
met är vad de betraktar som Irans försök 
att skaffa sig kärnvapen, inte regimen i 
sig. Vi har här att göra med en punkt där 
USA:s och EU:s olika strategier för att 
främja demokrati tydligt skiljer sig. USA 
är berett att aktivt underminera misshag-
liga regimer genom många olika typer av 
åtgärder, medan EU mer uppmuntrar intern 
demokratiutveckling utan att utöva direkta 
påtryckningar. För USA är käppen viktig i 
demokratispridning, för EU är egentligen 
endast moroten tillåten i samma syfte.

Hittills i denna artikel har jag främst 
diskuterat vad jag kallat USA:s tendens 

att tillgripa militärt våld för att lösa vad 
landets regering uppfattar som säkerhets-
politiska problem utifrån olika egenskaper 
inom nationen Förenta staterna. Så här mot 
slutet av artikeln vill jag också framhålla 
att det finns förklaringar till denna tendens 
även på systemnivå. För att citera slutka-
pitlet i boken The Iraq War: European 
Perspectives on Politics, Strategy  and 
Operations som jag skrivit tillsammans 
med Håkan Karlsson

As strategists, we would argue that in an 
international system where there is only 
one power that possesses overwhelming 
military might and where no actual or 
even potential actor will match that su-
perpower in terms of military strength 
in the near future, there are few, if any, 
restraints on the sole superpower’s use of 
its military capability. It is thus, following 
this reasoning, to be expected that such a 
superior power will feel free to utilize mi-
litary means in situations where it views 
its security as threatened. 
…As an analytical observation, we con-
clude that a continuation of the highly 
asymmetrical power distribution in the 
world that we have noted here is not 
conducive to global strategic stability. 
Presumably, the chances for more sta-
ble international relations, with a lower 
probability of superpower-initiated wars, 
would be increased by the appearance of 
an entity with sufficient military might to 
counterbalance the US. According to the 
logic of realist balance-of-power theory, 
balancing against the US is inevitable. 
Structural realists therefore suggest that 
the present international system domi-
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nated by America’s preponderant power 
is in itself unstable… If a true counter-
balancer does appear in the future, let us 
hope that such an actor will be another 
democracy or group of democracies.19

Huvuddelen av denna artikel  har handlat 
om hur USA genom att använda militärt 
våld sagt sig söka främja spridandet av 
demokrati. Som min framställning har 
visat är det svårt att skilja denna målsätt-
ning från andra mål som USA kan tänkas 
vilja främja med sina militära ingripanden. 
Det tycks mig uppenbart att det finns, och 
kommer att fortsätta att finnas, en skillnad 
mellan i vilka situationer statsledningen 
i USA kan tänkas allvarligt överväga 
att använda militärt våld för att hantera 
en säkerhetspolitisk kris, och i vilka si-
tuationer europeiska statsledningar kan 
tänkas överväga tillgripandet av samma 
medel. Denna skillnad har inneburit en 
påfrestning på det transatlantiska säker-
hetspolitiska samarbetet under George W 
Bush-administrationen. Den kommer med 

stor sannolikhet att fortsätta att utgöra en 
påfrestning även efter den 20 januari 2009, 
då George W Bush kommer att efterträdas 
som president. 

I denna artikel har jag också  påpekat att 
USA och de europeiska staterna, särskilt 
som dessa samarbetar i EU, har demokrati-
spridning som ett övergripande gemensamt 
mål. Parterna skiljer sig emellertid åt vad 
gäller vilka medel som är legitima för att nå 
målet demokratispridning. Denna skillnad 
kommer enligt min uppfattning att fortsätta 
att utgöra en påfrestning för det transatlant-
iska säkerhetspolitiska samarbetet även 
framöver. I sig självt är det emellertid inte 
sannolikt att denna skillnad ensam kommer 
att urholka det transatlantiska säkerhetspo-
litiska samarbetat, inkarnerat av NATO. 
Tillsammans med en process där USA 
alltmer använder sig av NATO som ett 
instrument för att hantera av USA ensamt 
definierade säkerhetspolitiska hot kan den 
emellertid på sikt bli en allvarlig påfrest-
ning för det transatlantiska samarbetet.
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Spreading Democracy by Force of Arms – The Super Power’s  
Own Dilemma 

Summary

This article analyses the tendency of the 
United States to use military force to at-
tain certain security goals and this to an 
extent that is greater than that of other 
Western democracies. The analysis uses an 
analytical state-level-based approach. It is 
argued that several factors peculiar to the 
United States suggest that  this nation has 
an inclination to consider using military 
force on occasions where other democratic 
nations would not do so.

Based on the analysis used in Stanley 
Hoffmann’s classic book Gulliver’s Troub-
les this analysis identifies an “engineering 
approach” as one characteristic of the U S 
and being a policy linked to, and typical 

of, its way of solving international security 
problems. According to this theory, U S 
politicians tend to believe that by logically 
splitting up a complex of problems into 
its constituent parts their country can at-
tack these problems sequentially  thereby 
solving them, not seldom by resorting to 
military force. Another such tendency is 
the “illusion of omnipotence”, the ten-
dency in U S politics to believe that for 
the strongest nation in the history of the 
world nothing is impossible. These traits 
that characterise Washington have created 
problems for the transatlantic relationship 
and they are likely to do so again.


