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Nästan alla är tyckare när det gäller 
USA. Få uttalar sig dock med samma 

trygga tonfall, byggt på stabil kunskap, 
som ledamoten Jan Hallenberg. Ingalunda 
ensam i Akademien om sitt starka intresse 
för den amerikanska supermakten har han 
inte minst i nyhetsmedierna framträtt som 
god kännare av dess säkerhetspolitik. Med 
The Quest for Control har han skrivit en 
läsarvänlig lärobok i ämnet. Det måste 
hälsas med glädje.

Omslaget pryds av en örn som symbolen 
för USA:s maktutövning. Men den speglar 
också författarens ambition/förmåga. Det 
stora ämnet tacklas med ett veritabelt 
örnperspektiv.

Hallenberg har gjort sig känd som en 
pålitlig bedömare utan dragning till djärva 
infall och fantasirika hypoteser. Också den 
nya boken har sin styrka i det vardagliga 
tonfallet. Med en avundsvärd förmåga att 
ta vara på ett begränsat utrymme sprider 
författaren insikter om frågor som har 

präglat vår värld sedan krigsslutet 1945. 
Utifrån Förenta staternas maktpolitiska 
engagemang har han åstadkommit en 
krisernas krönika, med hänsyn till super
maktens betydelse faktiskt ett bidrag till en 
global betraktelse. Så statskunskapsprofes
sor Hallenberg är har han visat sig också 
behärska ett stort historiskt material.

Det är fråga om något långt mer än en 
förenklat kronologisk betraktelse över sex 
decenniers händelseutveckling. Läsaren 
som efterfrågar synteser kan tillgodogöra 
sig statsvetaren Hallenbergs teoretiska 
resonemang, andra som gillar författarens 
klara ställningstaganden letar heller inte 
förgäves, och i studentlitteraturen om USA 
och dess globala roll borde boken bli en 
snabbt tummad volym.

Här tecknas i ett tidigt kapitel sådant som 
USA:s framväxt som världsmakt, dess väx
lande hållning till FN (i mycket en skapelse 
ur Franklin Roosevelts vision) och attity
den till fredsbevarande operationer, med 
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supermakten i nyckelrollen i både Korea
kriget och Kuwaitkriget fyrtio år senare. 
De transatlantiska relationerna skildras i 
ett följande kapitel som inrymmer förhål
landet till Sovjetunionen, kärnvapnen och 
blockpolitiken, NATO under motsvarande 
långa period och rustningsproblematiken. 
Två utförliga kapitel behandlar världen 
efter terrordåden den 11 september 2001 
och krigen i Afghanistan respektive Irak, 
inklusive den historiska bakgrunden. 

Ett inrikespolitiskt amerikanskt per
spektiv återfinns i Hallenbergs kapitel om 
försvaret av det hotade hemlandet, Home
land Security, och behandlingen av fångar 
i ”kriget mot terrorismen”, innan boken 
landar i de utmaningar som vi idag förknip
par med Iran, Nordkorea, Indien och Kina, 
likaledes med förklarande historiska tillba
kablickar. Det hela knyts ihop i slutkapitlet 
med slutsatser och framtidsperspektiv. Alla 
kapitel kompletteras, på bästa läroboksma
nér, med litteraturanvisningar. 

Centralt i framställningen står USA 
självt eller, rättare sagt, Vita huset, bland 
annat mot bakgrunden av den amerikanska 
författningens segt överlevande betydelse. 
Supermaktens roll i vår tid skulle i och för 
sig kunna skildras mer eller mindre syste
matiskt utifrån en analys av konkurrerande 
institutioner. Hallenbergs bok handlar om 
säkerhetspolitik. Vad han har valt att skriva 
är helt enkelt en bok om presidenten och 
presidentmakten. Greppet blir därmed 
renlinjigt och sammanhållet.

Hallenberg slår fast att presidenten är 
den centrala aktören i amerikansk säker

hetspolitik. Det är hans säkerhetspolitik 
som skildras. En första utgångspunkt är, 
med ett otympligt ord, säkerhetiserings-
teorin, i det här fallet presidentens förmåga 
att kontrollera säkerhetspolitiken. Den 
anknyter, mer språkligt hanterlig, till dag
ordningsteorin, enligt vilken presidenten 
använder sin initiativrätt till att övertyga 
det amerikanska folket om vilka som är de 
säkerhetspolitiska problemen och om att 
han har förslagen till hur de ska lösas.

Utgångspunkt nummer två är vilken 
säkerhetspolitisk roll som USA bör spela, 
dess Grand Strategy. Här redovisar Hal
lenberg fyra rolluppfattningar. 

Enligt den första, av författaren benämnd 
neoisolationism, ska USA vara så litet in
ternationellt aktiv som möjligt; NATO kan 
avskaffas, USA har ingen nytt av sådana 
allianser. I riktning mot mer aktivism rör 
sig vad Hallenberg betecknar som selektivt 
engagemang; urvalet av handlingar görs 
noggrant av den säkerhetspolitiska led
ningen inom ramen för att bevara rådande 
maktstruktur.

Syftet med en tredje rolluppfattning, 
samarbetsinriktad internationalism, fram
går tämligen klart av namnet. Den fjärde 
kallar Hallenberg för dominans. En mycket 
aktiv supermakt ska här vara tydligt globalt 
ledande inom säkerhetspolitiken, andra 
stater kan ställa in sig som stödtrupper.

Vilka är då de övergripande säkerhetspo
litiska målen för USA? Från forskarfältet 
lånar Hallenberg följande fem framträ
dande nationella intressen: 1) förhindra 
angrepp mot det egna territoriet; 2) för
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hindra storkrig i Europa och Asien; 3) 
bevara säker tillgång till olja till hanterliga 
priser; 4) bevara ett öppet internationellt 
ekonomiskt system; 5) sprida demokrati 
och mänskliga rättigheter, hindra folkmord 
och massmord.

På olika sätt använder Hallenberg sedan 
de två teorierna, säkerhetiseringen och roll
uppfattningarna, i de empiriska kapitlen. I 
ett av de längsta, om Afghanistan, ser han 
kriget från hösten 2001 som en framgång 
när det gäller förre presidenten George W 
Bushs förmåga att kontrollera den natio
nella säkerhetspolitiska agendan och vara 
dominerande också på den internationella. 
Men han medger att utvecklingen på senare 
år inger farhågor att vunna framgångar kan 
komma att urholkas ännu mer än vad som 
var fallet senhösten 2008. President Barack 
Obamas vånda hör till ett skede efter det 
att boken skrevs färdig.

Om kriget i Irak skriver Hallenberg att 
det knappast finns ett tydligare exempel på 
presidentens makt över den säkerhetspo
litiska dagordningen i USA och en fram
gångsrik säkerhetisering. Men kriget har 
utvecklats till vad författaren kallar ”det 
största säkerhetspolitiska misslyckandet i 
USA:s historia”. I slutet av kapitlet skärps 
formuleringen ytterligare, då han ansluter 
sig till omdömet att hanteringen särskilt 
under de första fyra åren efter Saddam 
Husseins fall är den största ”katastrofen”. 
Här heter det att ”USA:s anseende har 
försvagats på ett slående sätt”.

Ifråga om det nya säkerhetspolitiska po
licyområdet, hemlandets säkerhet, duckar 

Hallenberg inte för en diskussion kring 
den kontroversiella Patriot Act eller för 
behandlingen av fångar tanga under ”kriget 
mot terrorismen”. Bushadministrationens 
agerande förtjänar tveklöst allvarlig kritik, 
skriver han, men kvar finns ett par syn
nerligen svåra avvägningsfrågor för den 
nya presidenten. Den ena gäller hur USA 
ska behandla fångar som misstänks vara 
medlemmar i eller allierade med alQaida. 
Den andra rör hur Obama ska behandla 
en person som trovärdigt misstänks för 
att planera ett stort terrordåd i USA. Här 
är det något oklart vad Hallenberg vill ha 
sagt utöver att presidenten kan få kritik 
hur han än gör.

När det sedan gäller dagens säkerhetspo
litiska utmaningar konstaterar författaren 
att ett Iran med kärnvapen är oacceptabelt 
för Förenta staterna. ”Vid flera tillfällen 
efter 2003 verkade en amerikansk attack 
med flygplan och kryssningsmissiler 
relativt sannolik”, skriver Hallenberg, li
tet överraskande eftersom han själv har 
framträtt som en skeptiker mot sådana 
överväganden. Mest sannolikt anser han att 
Obama med diplomati försöker finna kom
promisser, en utgång som är ”långt ifrån 
given men den är inte heller utesluten”.

Ett Nordkorea med kärnvapen är inte 
mer lättsmält för USA. Här har förhand
lingsdiplomati prövats i olika omgångar. 
I Clintons fall mötte Vita huset motstånd 
mot att enligt avtal leverera olja till nord
koreanerna, d v s presidenten hade problem 
med att implementera en av administra
tionen beslutad ordning. Presidentens 
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strävan efter kontroll över en central del 
av säkerhetspolitiken misslyckades i varje 
fall delvis.

Att USA behandlar den uppstigande 
stormakten Indien med silkesvantar ser 
Hallenberg som ett försök till motvikt mot 
Kina som utmanare av amerikanska intres
sen. Med det avtal som ingicks 2006 godtar 
USA Indiens gradvisa inträde i ickesprid
ningsavtalet samtidigt som Washington vill 
införa allt starkare sanktioner mot en annan 
stat, Iran, som har skrivit under avtalet. 
Detta finner författaren ”problematiskt”. 

Särskilt uppseendeväckande är att 
medan Indiens civila kärnkraftshantering 
inspekteras av atomenergiorganet IAEA 
är så inte fallet med kärnvapenprogram
met. Utifrån sitt kontrollperspektiv ser 
Hallenberg likafullt genomförandet av 
avtalet som en framgång för Bushadminis
trationens säkerhetspolitik, fast framtiden 
får utvisa om dess kalkyler om förbättrade 
möjligheter till framgångsrikt maktbalans
spel i Asien förverkligas.

Ännu mer i blickfältet är förstås USA:s 
relationer med Kina, och ländernas ömse
sidiga ekonomiska beroende. Om landets 
växande makt fortsätter uppstår enligt 
Hallenberg frågan om ett drygt sextio år 
gammalt globalt samarbetssystem kan fort
sätta att fungera med en i vissa hänseenden 
dominerande roll för USA. Ska följden bli 
att vi nalkas ett duopol mellan USA och 
Kina, ett G 2?

Hallenberg skriver om tre frågor som 
styr relationerna mellan länderna. När det 
gäller den säkerhetspolitiska frågan om 

Taiwan finner han det ”oerhört svårt att 
tänka sig att USA i en krissituation skulle 
överge en allierad som landet stött i mer 
än 50 år”. Att inte ställa upp skulle skapa 
synnerligen allvarliga följder för USA:s 
trovärdighet bland andra allierade, heter 
det. 

De ekonomiska relationerna tror Hal
lenberg innebär att den starka utrikes och 
säkerhetspolitiska kopplingen USA–Väst
europa successivt ersätts av en koppling 
till Asien och framför allt Kina; en global 
maktförskjutning. Slutligen: hur ska ett 
länge självmedvetet USA hantera en stat 
som söker sin rättmätiga globala ställning? 
Här finns både risker och nya möjligheter. 
Hallenbergs omdöme är att Bushadminis
trationen i huvudsak har hanterat kompli
cerade relationer väl.

Vad krävs då av en amerikansk presi
dents säkerhetspolitiska hantering? Hal
lenberg skiljer på frågor där presidenten 
1) inte behöver vara så aktiv med att 
säkerhetisera, 2) där liten aktivitet krävs 
och 3) måste vara mycket aktiv.

I säkerhetspolitik typ 1 blir frågan 
omedelbart säkerhetiserad. Exempel är 
förstås det japanska anfallet mot Pearl 
Harbor 1941, men även enligt Hallenberg 
terrordåden 2001. Kunde inte presidenten 
i det senare fallet ha valt att lagföra och 
juridiskt bekämpa angriparna och de som 
stödde dem? Nej, anser författaren. Som 
han ser det ”betraktade presidenten natur
ligen terrorattackerna den 11 september 
som en militär utmaning mot världens enda 
militära supermakt”. Ur det perspektivet 
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var en militär attack mot Afghanistan 
nödvändig ”och den övriga betoningen av 
militära motåtgärder också naturlig”. Här 
var presidentens kontroll i varje fall till en 
början utomordentligt stark.

Med säkerhetspolitik typ 2 avser Hallen
berg frågor som finns på den säkerhetspo
litiska agendan under lång tid. Här räknar 
författaren upp a) den transatlantiska 
länken; b) kopplingen till Sydkorea inklu
sive problemet Nordkorea; c) åtagandet 
att garantera Israels fortsatta existens; d) 
förhållandet till Kina. Här har presidenten 
normalt initiativrätten och bedriver säker
hetspolitiken dag för dag. Men i och med 
att det inte rör sig om engångsfrågor har 
kongressen möjligheter att skaffa sig ett 
inflytande, allteftersom frågorna regelbun
det återkommer.

Bushadministrationens agerande inför 
anfallet mot Irak slutligen är ett exempel 
på säkerhetspolitik typ 3, där Vita huset för 
upp en fråga på den politiska dagordningen 
och skaffar sig kontroll över densamma. 
Den följande invasionen i mars 2003 
var enligt resonemanget framgångsrikt 
säkerhetiserad i USA. Kongressen kan 
påverka agerandet om problem uppstår 
men har ändå i praktiken svårt att med 
kraft förorda en annan politik, särskilt så 
länge amerikanska soldaters liv är i fara. 
Dock kan opinionsläget förstås påverkas i 
allmänna val, och Obama fördes ju fram 
av en protestvåg mot Bush.

När det sedan gäller grand strategies kan 
i Hallenbergs analys amerikansk säkerhets
politik inte i någon stor fråga karakteriseras 

som styrd av neoislationism. Han finner 
det rimligt att beskriva politiken istället 
som pendlande mellan samarbetsinriktad 
internationalism och dominans, något som 
han förväntar sig ska gälla även framtida 
amerikanska presidenters strategier.

Kvar står i Hallenbergs uppfattning 
”både att USA:s långvariga rykte som 
världens mest framgångsrika ekonomiska 
exempel och landets förmåga att bära 
väldiga kostnader för sin säkerhetspolitik 
har försvagats”. Författaren ansluter sig 
således till dem som räknar med relativ 
amerikansk tillbakagång – i motsats t ex 
till en annan kännare av USA:s säkerhets
politik, framlidne Ingemar Dörfer. 

Hallenberg hänför de säkerhetsfrågor 
som Barack Obama nödgas hantera till de 
mest komplicerade som en ny president har 
ställts inför sedan andra världskriget. 

Irak hör dit och framför allt Afghanistan. 
Och ska det gå att förhandla med Iran med 
den misstänksamhet som råder mellan par
terna?  När det gäller Ryssland anser Hal
lenberg dock att meningsskiljaktigheterna 
inte förvärras på ett för USA besvärande 
sätt. I fallet Kina är det enligt författaren 
endast frågan om Taiwan som skulle kunna 
leda till militär konflikt.

Historisk har den amerikanska su
permakten tidvis mött misslyckanden i 
sin säkerhetspolitiskt, men inte heller i 
sådana fall har USA avstått från ny mili
tär aktivism. Men författaren tror att det 
blir svårare än tidigare för Washington 
att i långvariga operationer använda det 
militära maktinstrumentet. Hans till sy



122

KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIENS HANDLINGAR OCH TIDSKRIFT      

5-2009 5-2009

nes rimliga slutsats blir att amerikansk 
säkerhetspolitik därmed kommer att ligga 
närmare internationellt samarbete än någon 
annan strategi.

Därmed har Jan Hallenberg gått i mål 
efter att ha hunnit med ett brett konflikt
panorama. Enstaka faktafel brukar vara 
oundviklig när en författare tar för sig ett 
stort material. Att Hallenberg råkar be
nämna den amerikanska hälsovården för 
pensionärer medicaid i stället för medicare 
är en ren lapsus. USA har förstås inte slutit 
avtal med Indien kring civilt samarbete om 
kärnvapenteknologi. 

Med litet större omfång på boken skulle 
Hallenberg ha kunnat skapa utrymme för de 
viktiga och tidvis knepiga USArelationerna 
med Latinamerika och gett mer utrymme åt 
ett så centralt ämne för säkerhetspolitiken 
som oljan och energiförsörjningen. 

Kanske har Hallenberg gjort George W 
Bush till väl mycket av maktmänniska. 
Den 11 september var valet lätt, även för en 

ledare utan medvetna kontrollambitioner. 
Den följande säkerhetiseringen av Irak var 
väl knappast så mycket presidentens initia
tiv som rådgivarnas ur kretsen av neokon
servativa (ett begrepp författaren inte tar 
upp till granskning). Länge tog Bush ingen 
aktiv del i den amerikanska krigspolitiken 
i Irak. Hans enda stora – men desto större 
– personliga insats kom sent och gällde 
upptrappningen 2007 av den amerikanska 
truppinsatsen, the surge.

Randanmärkningar ifrågasätter inte Hal
lenbergs stora förmåga att bena ut frågor 
kring amerikansk säkerhetspolitik, som 
måste välkomnas av dem som söker hjälp 
att förstå tidens maktfrågor. The Quest for 
Control borde vara värd att nå en större 
språkkrets. Titeln är ju redan gångbar.

Recensenten var utrikesredaktör i Dagens 
Nyheter 1973–1998. Han är ledamot av 
KKrVA.

 


