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ABSTRACT: 

The United States’ involvement in the Syrian civil war could be described as ambiguous. At first, 

President Obama told the world that the US would not interfere in the Syrian turmoil right after the 

Arab Spring. Yet, a few years later military aid is shipped to the opposition and bombing campaigns 

are conducted in Syria. The purpose of this study is to examine and discuss the actions of the United 

States in the Syrian civil war through a qualitative case study, drawing upon two theoretical 

approaches: The ubiquitous realism and liberalism. These theories describe different approaches to 

how actors in the international arena might be understood. Findings of this study indicate that the 

theories of both realism and liberalism can help to explain a number of aspects of US action in Syria. 

The different answers from the theories are predominantly in line with each theoretical description; 

both theories lend support to the view that that the intervention against the Islamic State could be 

interpreted as an act to enhance US national security. In addition, this study aims to contribute to 

the cumulative process of understanding the security strategies of the United States of America. 
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1. Inledning  

Inbördeskriget i Syrien startade 2011 och pågår fortfarande (våren 2018). USA började sin 

inblandning i konflikten sommaren 2013. Hösten året därpå påbörjade USA officiellt sitt stöd 

till vissa parter i inbördeskriget.1  

Uppsatsen ämnar undersöka USA:s säkerhetsstrategiska agerande kring inbördeskriget i Syrien. 

Det teoretiska ramverk som har valts för att förstå USA:s agerande i Syrien är liberalism och 

realism. Nye och Welch beskriver teorierna som begreppsliga verktygslådor där vissa 

grundläggande antaganden och begrepp gör det möjligt för oss att förklara det vi ser. Teorierna 

har använts länge och är väl beprövade för att förstå eller skildra säkerhetspolitik och strategi.2 

Realismen och liberalismen kan också härledas från tidigare forskning, bland annat Miller och 

Choi som använder teorierna för att skapa förståelse kring USA:s säkerhetsstrategiska 

agerande.3 Den här undersökningen ämnar bidra till forskningsläget kring USA:s 

säkerhetsstrategiska agerande och resonerande, genom att studera ett fall som inte teoretiskt 

granskats utifrån de två teorierna innan.  

1.1 Problemformulering  

Den arabiska våren svepte genom mellanöstern 2011. Likt föregångarna i Tunisien gick det 

syriska folket ut på gatorna i protest mot diktaturen i landet. Regimen Assad i Syrien slog 

tillbaka våldsamt mot demonstranterna, våldet eskalerade och framåt hösten var inbördeskriget 

ett faktum.4 Dåvarande president Obama sade sensommaren 2011 att USA inte kommer lägga 

sig i Syriens val av ledare och att USA inte kommer ingripa i Syrien.5 

Ytterligare motsägelsefulla budskap sändes från USA bland annat angående frågan om de 

kemiska vapen regimen Assad sades använda mot rebellerna. Obama sade i ett uttalande 2012 

att en röd linje drogs vid användandet av kemiska vapen. Vilket tycks åsyfta ett ingripande eller 

agerande ifall kemiska vapen skulle användas av regimen Assad. Uttalandet från presidenten 

fick inte den avskräckande effekt som avsågs, utan några månader senare dödades över 1400 

människor i gasattacker. Trots detta skedde inget ingripande från USA mot regimen Assad.6 

  

                                                 
1 Phillips, 2016:84 & 144. 
2 Nye, et al, 2011:60-63. 
3 Choi, 2013:121-127; Miller, 2010:27 & 64-66.  
4 Phillips, 2016:40-55 & 84-85. 
5 Obama, 2011. 
6 Harris, 2018:41f; Phillips, 2016:176-181. 
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Oaktat denna tveksamhet så skickade USA år 2013 vapen och utrustning till delar av 

oppositionen i Syrien och 2014 genomfördes offensiva luftoperationer mot Islamiska Staten 

(IS) i Syrien.7 Det kan anses vara ett tvetydigt och inkonsekvent säkerhetsstrategiskt agerande 

som USA uppvisar.  

USA:s säkerhetstrategiska agerande har undersökts tidigare. Mycket av den tidigare 

forskningen har ett tydligt fokus på perioden 1990–2010. Miller och Choi genomför utförliga 

analyser kring USA:s strategier i sina artiklar. Där undersöker Miller och Choi USA:s 

strategiska agerande och klassificerar det enligt teoretiska paradigm.8 Ett mer samtida fall, har 

ej testats mot de teorier som den tidigare forskningen använt. Även USA:s inbladning i Syrien, 

som kan räknas till ett mer samtida fall har undersökts tidigare. Sterner och Rabiovich 

analyserar kriget i Syrien utifrån USA:s inblandning. Ingen av forskarna presenterar emellertid 

någon djupare analys kopplat till de tidigare nämnda teorierna.  

Forskningsproblemet som ligger till grund för uppsatsen blir således frågan om varför USA 

agerat som de gjorde under inbördeskriget i Syrien. Ett samtida fall som inte undersökts med 

samma frekvens som tidigare krig i området och därigenom borde undersökas mer. 

Undersökningen använder sig av teoretiska paradigm, något som tidigare forskning inte gjort i 

frågan om USA:s inbladning i Syrienkonflikten. Det inomvetenskapliga bidraget blir ett 

naturligt steg i den ackumulativa forskningen kring USA:s strategi och säkerhetspolitik. 

Det utomvetenskapligt bidraget blir på samma sätt också utökad kunskap och förståelse om 

USA:s strategiska agerande. Den kunskapen får emellertid särskilt värde, när Sveriges strategi 

bygger på samarbeten och säkerhet tillsammans med andra.9 USA, som utan tvekan är en av 

de mest betydelsefulla spelare på den internationella arenan, borde då vara en intressant 

samarbetspartner. Om förståelse för USA:s strategiska resonerande och agerande kan skapas 

är det användbar information för Sveriges säkerhetsstrategiska planering. För en officer eller 

politiker är det relevant kunskap för yrkesutövningen. 

  

                                                 
7 Phillips, 2016:144 & 207. 
8 Choi, 2013:121-123; Miller, 2010: 28-32. 
9 Bydén, 2017; Löfven, 2018. 
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1.2 Tidigare forskning  

I det här avsnittet kommer framförallt USA:s strategi och interventioner att behandlas och vilka 

trender inom forskningsläget som kan identifieras. Forskningsläget kring inbördeskriget i 

Syrien kommer kortfattat också att behandlas för att ge en grund att stå på mot den empiriska 

analysen.  

USA:s säkerhetsstrategi  

Miller presenterar en modell för att förstå förändringarna som inträffat i USA:s strategiska 

policy. Modellen beskriver fyra olika teoretiska ansatser som kännetecknas av olika mål och 

medel hos olika aktörer. Miller hävdar att perioden 1991–2001 var USA:s utrikespolitik och 

strategi primärt defensivt liberalistisk. Årtiondet efter elfte september-attacken skiftade 

strategin och blev offensivt liberalistisk. Artikeln drar även en slutsats eller kvalificerad 

gissning kring USA:s framtida strategi. Om inget nytt terrordåd likt elfte september drabbar 

USA eller ett nytt stort hot på den internationella arenan skulle uppstå, kommer den offensiva 

liberalismen åter att ersättas av defensiv liberalism.10 

Choi gör ett nedslag i debatten mellan de klassiska teorierna liberalism och realism. Istället för 

att teoretiskt belägga varför USA går in i länder av tillsynes humanitära skäl så gör Choi en 

kvantitativ undersökning av data från 153 länder mellan åren 1981–2005. Slutsatsen Choi drar 

är att USA använder våld och interventioner på den internationella arenan i samklang med 

liberalismens idéer. Undersökningen åskådliggör att USA intervenerar av moraliska skäl och 

upprätthållande av de liberala normerna, istället för av egoistiskt förtäckta, nationella intressen 

(jakt på olja etc.).11 Både Miller och Choi kommer, i sina respektive studier, fram till att USA:s 

agerande kring interventioner och strategi i någon form kan framställas som liberalistisk.  

I sin artikel beskriver Kathman att en dyadisk relation mellan två stater inte enskilt kan förklara 

militära interventioner i inbördeskrig. Tesen som presenteras är att om chansen för att ett 

inbördeskrig sprider sig ökar, så ökar även chansen att en tredje part ingriper. Slutsatsen 

Kathman drar efter sin undersökning är att det inte endast är de inblandade ländernas 

förhållande till varandra som bör undersökas, utan istället dynamiken mellan alla inblandade 

parter. Artikeln ger en generaliserbar modell för intervention av tredje part i inbördeskrig där 

USA är en av de undersökta aktörerna.12  

                                                 
10 Miller, 2010:27, 64-65. 
11 Choi, 2013:121-127. 
12 Kathman, 2011:851-860 & 869. 
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Likt Kathman gör Biddle, Friedman & Long en kvantitativ undersökning kring interventioner 

i inbördeskrig. Studien testar 142 inbördeskrig mot ett antal parametrar och gör utifrån det en 

sannolikhetskalkyl på interventioner. Biddle m.fl. påstår även att kriget i Irak har inverkat 

destabiliserande i området och att kriget kan bidra till att fler konflikter blossar upp i 

regionen. Framförallt om USA minskade sin militära närvaro i Irak skulle riskerna för en 

konflikt öka.13 

Haar skriver i sin flerfallstudie att inrikespolitiska åsikter spelar större roll för intervention än 

förhållanden på den internationella arenan. Haar använder Hagens ramverk. En teori som 

beskriver länken mellan utrikes och inrikespolitiska målsättningar och dess utveckling. Genom 

ramverket analyseras två fall: USA:s intervention i Bosnien 1995 och Libyen 2011. Slutsatserna 

Haar drar är att även om humanitära och moraliska avväganden influerar beslutsfattare så är det 

säkerhet och nationella intressen som väger tyngst. Bidraget artikeln ger är ett svar utifrån ett 

alternativt teoretiskt perspektiv. Istället för de välkända förklaringarna från realism och 

liberalism har Haar påvisat ytterligare en aspekt av USA:s strategi.14 

Konflikten i Syrien 

Rabiovich bryter ner orsakerna till konflikten i Syrien till tre dimensioner för att förklara 

komplexiteten. Den inhemska dimensionen, beskrivs som regimens brutala sätt att hantera de 

initiala demonstrationerna och missnöjet över maktfördelningen i landet. Den regionala 

dimensionen åsyftar hur snabbt fler länder blev indragna eller lade sig i konflikten. Den globala 

dimensionen innefattar IS uppståndelse, flyktingvågen och det som påstås vara det nya kalla-

kriget. Med ett nytt kallt krig, menar Rabiovich stormakter som stöder olika grupper i vad som 

kan liknas vid ett ombuds- eller proxykrig. I det här fallet är det USA och Ryssland som 

åsyftas.15 Dimensionerna och resultatet från artikeln kan både ge ett sätt att dekonstruera teorier 

och jämföras med undersökningens resultat.  

Sterner påvisar den initiala amerikanska tveksamheten och tvetydigheten kring vad för budskap 

USA ville sprida till regimen Assad, angående användandet av kemiska stridsmedel. USA 

visade sig mycket motvilliga att agera mot de övergrepp som skedde i Syrien. Sterner beskriver 

också de misslyckade försöken till avskräckning, vilket kan ha lett till minskad trovärdighet för 

USA.16  Sterner ger förklaringsfaktorer till USA:s agerande i Syrien men saknar teoriförankring.    

                                                 
13 Biddle, et al, 2012:85-88. 
14 Haar, 2015:289-305. 
15 Rabinovich, 2017:44-47. 
16 Sterner, 2014:407-411 & 415-419. 
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Sammanfattning forskningsläge 

Sammanfattningsvis beskriver forskningen USA:s strategiska agerande. Styrkan med 

forskningsläget är variationen av undersökningar. Forskningsläget består av studier som 

antingen beskriver och generaliserar kring USA:s strategi eller studier där teorier förklarar och 

klassificerar USA:s agerande.  

Den tidigare forskningen har även ett tydligt fokus på äldre interventioner och militära 

konflikter. Forskningen har primärt berört perioden tidigt 90-tal till 2011. Att undersöka ett mer 

samtida fall kan komplettera den tidigare forskningen. Särskilt om liknande teoretiska ansatser 

används, då kan analyser och slutsatser jämföras med den tidigare forskningen. Inbördeskriget 

i Syrien pågår fortfarande17. Den forskning som gjorts studerar de inledande skedena av kriget 

och ingen av artiklarna beskriver händelserna under den nya administrationens tid vid makten. 

Forskningen är beskrivande till sin karaktär istället för förklarande eller förstående.  

Flera av artiklarna har betydande teoretiska grunder till sina argument eller så försöker 

författarna påvisa vilken teori som bäst kan förklara USA:s agerande. Således kan en teoretisk 

grund även härledas från den tidigare forskningen. Flera av artiklarna använder teorierna 

realism och liberalism. Den kunskapslucka som kan identifieras är ett mer samtida fall kring 

USA:s säkerhetsstrategiska agerande eller militärt ingripanden.  

Konflikten i Syrien har också undersökts i tidigare forskning. Även USA:s roll och vilka 

bakomliggande orsaker som kan ha motiverat USA:s agerande i konflikten har studerats. Det 

den tidigare forskningen saknar är teoretiska perspektiv. Detta motiverar ytterligare uppsatsens 

teoretiska granskning av USA:s agerande i Syrien. 

1.3 Syfte och frågeställning  

I problemformuleringen och den tidigare forskningen konstaterades det att USA:s 

säkerhetsstrategi behöver en mer samtida granskning och att USA:s agerande i Syrien inte 

undersökts med en teoretiskt grund. Undersökningens bidrag blir därav en teoretisk granskning 

av USA:s agerande kring inbördeskriget i Syrien. 

                                                 
17 BBC, 2018. 
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Syftet med undersökningen är att undersöka hur teorierna liberalism och realism kan förklara 

vilka bakomliggande orsaker som kan ha motiverat USA:s agerande. Undersökningen ämnar 

också öka förståelsen kring USA:s säkerhetsstrategiska tänkande och komplettera tidigare 

forskning på området. Syftet motiveras genom brister i forskningsläget kring USA:s 

säkerhetsstrategi. Det uppnås genom att teoretiskt förklara USA:s agerande i Syrien. 

Undersökningen realiseras genom teorierna realism och liberalism, vilka identifierar och 

påvisar förklaringar till USA:s agerande i Syrien. Utifrån problemformulering, tidigare 

forskning och angivet syfte har följande forskningsfrågor formulerats:  

- Hur kan realismen förklara USA:s agerande i inbördeskriget i Syrien? 

- Hur kan liberalismen förklara USA:s agerande i inbördeskriget i Syrien? 

1.4 Disposition 

I kapitel två presenteras undersökningens metod. Där avhandlas forskningsdesign, 

datainhämtning, material och etik. I kapitel tre redogörs det för liberalism och realism samt en 

operationalisering av teorierna. Det fjärde och femte kapitlet innehåller analysen där empirin 

granskas utifrån teorierna. I det sjätte kapitlet presenteras slutligen svaret på 

forskningsfrågorna. Därefter följer en diskussion kring resultaten utifrån koppling till tidigare 

forskning, teori och metodval, identifierade forskningsbehov samt relevans för yrkesutövning. 
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2. Metod  

I kapitlet metod presenteras inledningsvis undersökningens forskningsdesign. Därefter, 

kommer datainsamlingen beskrivas tillsammans med materialet som granskas källkritiskt. 

Slutligen diskuteras forskningsetik. Under varje rubrik diskuteras och motiveras överväganden 

och vägval. 

2.1 Forskningsdesign  

Frågan som uppsatsen ämnar besvara är hur USA:s agerande i Syrien kan förklaras utifrån två 

perspektiv eller teorier och inte endast beskriva USA:s agerande. Undersökningen förklarar en 

särskild händelse med hjälp av ett teoretiskt ramverk och närmar sig förståelse i dess ambition. 

Problemet som undersöks är teoretiskt grundat och inte empiriskt.  

Det är händelsen eller fallet som är det intressanta och teoriernas funktion i undersökningen är 

att förstå och tolka fallet. För att svara på forskningsfrågan anses en enfallstudie vara lämplig 

då studien ämnar förklara ett komplext socialt fenomen.18 Valet av att endast studera ett fall kan 

göras då fallet i sig är sällsynt eller unikt. Samt att relevansen av fallet skjuter mot det som ska 

undersökas.19 Fallet är relevant då USA:s agerande i Syrien inte tidigare undersökts genom de 

valda teorierna, vilket gör fallet unikt. Relevansen kan då bedömas till god och en enfallstudie 

motiveras. Möjligheterna undersökningen får genom att använda enfallstudie som 

angreppsvinkel eller forskningsstrategi är att mycket information om samma fenomen kan 

undersökas. Genom det uppnås ett djup och undersökningen kan identifiera sådant som mer 

generella studier missar.20 

 En enfallstudie lämpar sig väl för att undersöka komplexa och abstrakta fenomen som strategi, 

stater och politik. Likaså för att undersöka de kausala mekanismer som verkar bakom en 

händelse eller identifiera nya som inte tidigare utforskats. Vidare kan det konceptuella eller 

teoretiska hålla hög validitet då generaliseringar eller förenklingar inte behöver göras kring 

teorier i samma utsträckning som i exempelvis statistiska analyser. Därför kan de indikatorer 

som används på ett rimligt sätt representera teorierna utan att förenklas. Det görs för att öka 

studiens validitet.21  

                                                 
18 Yin, 2009:2-21. 
19 Yin, 2009:46-51. 
20 Johannessen & Tufte, 2003:56. 
21 George & Bennett, 2005:19-21. 
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Att bara ett fall undersöks medför en brist på generaliserbarhet bortom det specifika fallet.22 

Det kommer att lyftas ytterligare i diskussionen i det avslutande kapitlet. Undersökningen är 

teorikonsumerande. Det vill säga att förklaringsfaktorer har valts ut i förväg. Fallet sätts också 

i centrum till skillnad från teorin.23 I och med att det är fallet i sig som ska förklaras så fungerar 

teorin som glasögon eller teleskop att titta på empirin genom. Teorierna får representera givna 

sanningar, de oberoende variablerna. Andra möjliga sätt att granska USA:s agerande kan vara 

en flerfallstudie där fallet Syrien jämförs med exempelvis Libyen. Ett samtida fall där en 

intervention av USA (tillsammans med FN m.fl.) också genomfördes. I en flerfallstudie blir 

möjligheten till generaliseringar kring USA:s agerande större.24 Då blir det emellertid 

skillnaderna mellan fallen som kommer identifieras snarare än det unika i Syrien.   

För att på ett adekvat sätt analysera USA:s agerande i Syrien kommer uppsatsen bara undersöka 

president Obamas mandatperiod. Det motiveras genom att den nya administrationen är mitt 

uppe i konflikten och nya utvecklingar i Syrien sker dagligen.25 Forskningen på området har 

inte granskat den nya administrationens agerande (se kapitel 1.2, tidigare forskning). 

2.2 Kvalitativ textanalys  

För datainsamlingen används skriftliga källor. Det görs på grund av den inneboende styrkan 

hos skriftliga källor. Yin beskriver skriftliga källors styrkor som detaljrikedom i skildringen av 

en händelse, stabilitet och bredd i det som kan redogöras för. Nackdelarna med datainsamling 

från skriftliga källor är svårigheten att få tillgång till rätt materiel och möjlighet till partiskhet 

från forskaren. Då bara viss litteratur eller dokumentation medvetet eller omedvetet används, 

vilket kan ge en skev eller begränsad bild.26 För att undvika det kommer undersökningen nyttja 

ett flertal källor som beskriver samma händelse och genom det bygga bort partiskhet. Det som 

i metodliteraturen brukar kallas tendens.  

Forskningsfrågorna undrar hur två teorier kan förklara USA:s agerande i Syrien. Det ger en 

deduktiv ansats, där slutsatserna tydligt härleds från det teoretiska. För att hitta svaret i det 

skriftliga materialet analyseras innehållet i texterna.  En analys av texterna kan genomföras med 

en kvalitativ innehållsanalys. Det medger att kärnan i en text hittas genom noggrann 

genomläsning. Det låter forskaren hitta det som vid första anblicken ligger dolt under ytan.27   

                                                 
22 Denscombe, 2016:104. 
23 Esaiasson, et al, 2017:89. 
24 Yin, 2009:59-61. 
25 BBC, 2018. 
26 Yin, 2009:101-105. 
27 Esaiasson, et al. 2017:211-217; Johannessen & Tufte, 2003:109f. 
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I texterna om Syrien och USA:s strategi kommer sällan de teoretiska förklaringarna att skrivas 

explicit utan måste tolkas ur texten. Det motiverar en kvalitativ ansats för den här 

undersökningen. I en kvalitativ ansats kommer insamlingen och analysen av materialet till 

stor del bygga på författarens egen tolkning. De medför en risk att materialet kan missförstås 

eller tolkas felaktigt av författaren på grund av individens egen förförståelse eller tidigare 

upplevelser. Då kan objektiviteten av arbetet ifrågasättas. För att motverka det behöver 

författaren vara kritisk och hålla en hög transparens. Arbetet ska också medge intersubjektiv 

prövbarhet. Det krävs en tydlighet hur och genom vilka kriterier tolkningen har gjorts.28 För 

att åstadkomma det kommer tolkningarna och resonemangen som förs explicit beskrivas. 

2.3 Material och källkritik 

Material inhämtat från skriftliga källor har tidigare konstaterats som det lämpligaste 

tillvägagångsättet. Alternativt kan individer från Obamaadministrationen intervjuas. Där kan 

emellertid sekretess och tillgänglighet försvåra datainsamlingen. Likaså i Syrien, där 

inbördeskrig fortfarande råder är intervjuer eller undersökningar på fältet både svårt och farligt. 

Tillgången på materialet är ett problem. Då de mest intressanta dokumenten från USA:s 

statsapparat angående säkerhetsstrategier ej är tillgängliga. Trots det har viss information 

offentliggjorts av USA, vilket den här undersökningen kommer använda. 

De källor som används i undersökningen kan delas in i två kategorier. Det ena är USA:s 

National Security Strategy (NSS) dokument. Det andra är sekundärkällor om inbördeskriget i 

Syrien. NSS är officiella dokument som släpps av USA:s regeringen med en inriktning mot hur 

strategi och utrikespolitiken skall föras. NSS kommer användas som en representation av 

USA:s säkerhetsstrategiska resonemang. De dokument som är aktuella från 

Obamaadministrationen är utgåvorna från 2010 och 2015. NSS 2010 var aktiv när USA började 

ingripa i Syrien. Dokumenten ger utryck för USA:s säkerhetsstrategi som den var just då i 

tiden.29 NSS 2015 kommer användas för att komplettera den tidigare utgåvan och kontrollera 

vad som ändrats och vilka tillägg som gjorts. Dokumenten är en primärkälla på USA:s 

säkerhetsstrategier och har valts för att den ger en god men grov bild av USA:s strategiska 

resonemang.  

  

                                                 
28 Esaiasson, et al. 2017:226-233. 
29 The White House, 2010; The White House, 2015. 
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NSS är onekligen tendentiöst och inte oberoende. Ett dokument skrivet för att förmedla en viss 

bild utåt från USA:s regering ger troligtvis ett vinklat perspektiv. Trots det blir en primärkälla 

direkt från aktören användbar då det är aktören själv som ska förklaras. Så länge en medvetenhet 

om källornas brister finns med i resonemanget kan de bidra till undersökningen.30 Äkthet och 

samtidighet kan bedömas som god, då de är hämtade direkt från regeringens hemsida med 

tydliga publiceringsdatum. Trots fördelarna med NSS så är frågan hur representativt NSS i 

praktiken faktiskt är för USA:s säkerhetsstrategiska agerande. NSS bör oavsett kunna ge en 

inriktning för det säkerhetsstrategiska resonemanget då dokumenten beskriver den högsta 

strategiska nivån.  

För att möjliggöra en analys mot själva fallet används sekundärkällor om inbördeskriget i 

Syrien. Det medger att mer specifika data mot det undersökningen letar efter kan användas, 

vilket komplimenterar primärkällorna med kunskap om inbördeskriget. Sekundärkällorna är 

inte baserade på NSS vilket gör dem användbara.31 De sekundärkällor som använts är skrivna 

av Baczko, Harris, Lund och Phillips. källorna är sammanställningar av intervjuer, rapporter 

och observationer. Risken med sekundärkällorna är tradering, när primärkällor har vandrat och 

återges av en sekundärkälla som återberättar eller tolkar ursprungskällan felaktigt.32 För att 

motverka det kommer flera källor användas tillsammans för att styrka resonemangen. Fyra olika 

källor har använts för att möjliggöra triangulering med empirin, samt för att stärka och bekräfta 

det som påstås.  

Samma metod säkerställer att källorna är oberoende då berättelserna kan återberättas av 

ytterligare källor.33 Det skapar även en god empirisk bas till undersökningen. Samtidigheten för 

källorna anses som god, då samtliga sekundärkällor har skrivits mellan åren 2014–2018. 

Händelserna i Syrien och källornas nedtecknande ligger mycket nära varandra i tiden.34 

 

 

                                                 
30 Esaiasson, et al. 2017:294-297. 
31 Esaiasson, et al. 2017:297ff. 
32 Esaiasson, et al. 2017:292f. 
33 Yin, 2009:114-117. 
34 Esaiasson, et al. 2017:294f. 
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2.4 Forskningsetik 

Då undersökningen enbart arbetar med litteratur som material finns ingen eller mycket liten risk 

för skada eller kränkning av samhällets medlemmar. Etiska överväganden finns emellertid i 

behandlingen och representationen av materialet. 

Det vetenskapliga tillvägagångsättet ska karaktäriseras av objektivitet, saklighet och balans. 

Forskaren ska inte ta ställning, utan hålla sig till det som faktiskt kan beläggas. Forskaren ska 

inte heller medvetet förvrängt fakta eller slutsatser.35 Då beslutsfattares uppfattning av 

verkligheten kan påverkas genom forskning och studier blir etiken nödvändig.36 I frågor om 

strategi och krigföring blir det synnerligen viktig. Då de i yttersta fall kan resultera i felaktiga 

beslut om människors liv. 

Undersökningen kommer även kantas av avvägningar och tolkningar då en kvalitativ ansats 

valts.37 Det sätter stort krav på mig som författare att vara objektiv och säkerställa att analyserna 

och resultatet inte förvrängs, då min subjektiva uppfattning och tolkning kan påverka resultatet. 

För att möjliggöra det kräver undersökningen god transparens. De källor som beskriver, 

förklarar och underbygger analysen kommer refereras till i litteraturen. Valen som görs i 

undersökningen motiveras för att exponera underliggande resonemang. Det möjliggör även för 

läsaren att kritisk granska undersökningen, vilket är en av vetenskapens grundpremisser.38 Även 

plagiat motverkas med hjälp av ett transparent förhållningsätt.39 

  

                                                 
35 Ejvegård, 2009:17-20.  
36 Johannessen & Tufte, 2003:59-63. 
37 Johannessen & Tufte, 2003:71f. 
38 Ekengren & Hinnfors, 2012:114.  
39 Wager & Wiffen, 2011:132. 
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3. Teori  

I teorikapitlet redogörs de teoretiska perspektiv som ska förklara USA:s agerande. Först 

presenteras Westbergs påverkansfaktorer eller strategins element. Därefter beskrivs de två 

teorierna utifrån elementen. Slutligen skapas ett analysverktyg genom operationaliseringen. 

3.1 Säkerhetsstrategier 

För att förstå USA:s agerande gentemot Syrien vill vi förstå den amerikanska 

säkerhetsstrategin. Westbergs tankar kring säkerhetsstrategi kommer i den här uppsatsen 

användas för att skapa ett användbart teoretiskt analysverktyg att granska empirin utifrån. 

Teorierna kommer brytas ned genom Westbergs element från abstrakta koncept till 

granskningsbara enheter.  

Det finns flera sätt att beskriva staters agerande. Waltz analyserar internationella relationer och 

säkerhetsstrategier genom tre bilder: det mänskliga beteendet, statens struktur och relationerna 

mellan stater.40 Nye och Welch använder liknande nivåer för att analysera staters agerande; 

individ, stats och systemnivån.41  

Westberg tar analysen ett steg längre och bryter ner strategin i element. Elementen är mål, 

medel, metoder och miljö. Elementen kommer användas på samma sätt i denna uppsats. De 

kommer att agera variabler att testa empirin mot. Westbergs modell används för att den ger 

tydliga möjligheter att klassificera och beskriva de teorier som valts. Även Edström använder 

samma modell för att skildra realismen.42 Genom Westbergs och Edströms studier påvisas att 

modellen är beprövad och hur teorierna kan användas enligt strategins element. Westbergs 

modell väljs också över de tidigare presenterade då Westberg inte berör individnivån. Något 

som undersökningen inte kommer beröra.    

Med Mål åsyftas de mål som enskild aktör satt upp, mål som den politiska ledningen definierat. 

Medel syftar till de maktmedel som en stat besitter eller håller på att utveckla. Exempelvis 

militära, diplomatiska eller ekonomiska medel att påverka andra aktörer med. Metoder beskrivs 

som hur olika maktmedel används eller utvecklas. Miljö är de externa omvärldsfaktorer som 

påverkar utformningen av strategi. Miljön består av relationer till andra aktörer, 

säkerhetssamarbeten och interaktionsmönster mellan aktörer.43  

                                                 
40 Waltz, 2001:12-14. 
41 Nye, et al, 2011:51-60. 
42 Edström, 2016:532-535. 
43 Westberg, 2015:21-27. 
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Forskningsfrågorna och syftet med undersökningen söker att teoretiskt förklara USA:s 

agerande i Syrien. Uppsatsen vill svara på hur teorierna kan förklara USA:s agerande, inte hur 

det faktiskt har genomförts. Då kan medel och metoder avgränsas bort eftersom de beskriver 

hur och med vilka medel stater agerar. Därmed berör undersökningen inte hur USA:s 

agerande i Syrien tog skepnad, vilket inte är undersökningens syfte. Undersökningen kommer 

därigenom bara titta på miljö och mål. Det motiveras eftersom frågorna söker de teoretiskt 

bakomliggande orsakerna till agerandet, varför USA agerade, inte på vilket sätt.  

Att teorierna i undersökningen är beprövade och har använts länge konstaterades tidigare. Det 

gör att en uppsjö av varianter på teorierna har skapats genom åren. Allt från neoliberalism till 

offensiv realism vilket kan göra att presentationen av teorierna blir otydlig och problematisk då 

åtskilliga infallsvinklar förekommer. Det som kommer användas i undersökningen är en meta-

teori eller de grundläggande axiom som realismen och liberalismen är konstruerade kring. Med 

det åsyftas de minsta gemensamma nämnarna eller grundvalarna i teorierna. Teorierna inhämtas 

därför från litteratur som ger övergripande beskrivningar av teorierna, inte från välkända 

tänkare vilka ofta är nischade åt någon av underkategorierna. 

3.2 Strategins element 

Nedanför redogörs för varje teori sedd genom strategins element. Elementen kommer agera 

variabler i den kommande undersökningen. 

3.2.1 Realismen  

Miljö 

Realismen beskriver det internationella systemet som anarkistiskt. Det vill säga att det inte finns 

någon överordnad internationell auktoritet som kan påtvinga staten sin vilja. Det är inte ett 

okontrollerbart kaos utan en avsaknad av en tydlig, kontrollerande auktoritet i det 

internationella systemet. Stater i system är rationella och makten mellan dem är det avgörande 

för säkerheten. Makt kan i korta drag översättas till en aktör eller stats möjligheter och resurser 

att skapa militära styrkor. Stater med mer makt kan i förlängningen skapa sig större och mer 

komplexa militära styrkor. I ett anarkistiskt system är det statens själv som kan skapa makt och 

genom makten uppfylla sina uppsatta mål och säkerställa sin egen säkerhet. Krig och 

maktprojicering är inte de enda sätten stater interagerar med varandra men det är de 

dominerande.44  

                                                 
44 Collins, 2016:14-17. 
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Den internationella miljö enligt realismens som i korta drag beskrivits ovan leder till osäkerhet, 

egoism och rivalitet mellan stater. Inom systemet råder en ständig tävlan mellan stater som 

försöker öka sin makt och förbättra sin position. Den anarkistiska karaktären av systemet gör 

att stater inte tar hänsyn till sina rivaler utan mer än gärna kliver över andra för att nå sina mål. 

Det ökar möjligheten för konflikter mellan stater. Rivaliteten som råder mellan stater gör även 

samarbeten svårt att åstadkomma. Möjligheten och vetskapen att en stat beter sig på liknande 

sätt präglar interaktionen mellan stater, vilket leder till osäkerhet och ett egoistiskt 

uppträdande.45  

Staterna är de huvudsakliga aktörerna enligt realismen. En stat bedöms av realister som en 

rationell aktör. Det vill säga att de handlar i linje med deras motiv och kapacitet. Stater agerar 

strategiskt och noga beräknat utefter hur andra stater kommer reagera. En stat bedöms heller 

inte utifrån den inomstatliga variation som utan tvivel finns, utan efter den makt och de 

förmågor staten besitter. Statens makt är knuten till ett maktmonopol. Staten ses som en enad 

enhet och fraktioner inom staten ses inte som legitima aktörer.46 

Mål  

Enligt realism är makt och säkerhet det ultimata målet, även om det kan ske på olika sätt. Varje 

stat bör försöka maximera sin egen makt så mycket det går. Det är makten som låter en stat 

försvara sig och skapa säkerhet. Även om det i praktiken är omöjligt så bör staten sträva efter 

hegemoni. Det kommer i sin tur att vara det bästa sättet att faktiskt trygga sin egen säkerhet och 

överlevnad. Säkerheten är också statens huvudsakliga mål. Makten i sig kan anses sakna eget 

värde. Då det är säkerheten som makten ger som är det viktiga. Säkerheten behövs mot andra 

aktörer som onekligen kommer försöka influera eller påverka staten. Den makt som en stat 

lyckas skapa medger även inflytande över andra stater. Inflytande blir också ett mål stater söker, 

då det i sin tur också leder till ökad makt. 47  

Somliga realister påstår däremot att mer makt än vad som krävs för överlevnad inte behöver 

eftersträvas. Stater kommer inte sträva efter mer makt då de kan förändra den instabila 

maktbalansen. Då är det överlevnad, suveränitet och oberoende som är statens egentliga mål. 

Överlevnad för staten som aktör blir det absolut viktigaste. För att det ska uppnås i praktiken 

krävs det även att staten får fortsätta att vara suverän och oberoende.48 

                                                 
45 Bayalis, et al, 2014:101-107. Collins, 2016:18f. 
46 Bayalis, et al, 2014:101-107; Collins, 2016:15-19. 
47 Bavalis, el al, 2014:106-109; Collins, 2016:19f. 
48 Bavalis, el al, 2014:106-109; Collins, 2016:60-62. 
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Att ingen annan stat påtvingar staten sitt inflytande och sin vilja.  Det är en rädsla eller strävan 

efter dominans som driver stater mot dess mål. Strävan efter makt och säkerhet går enligt 

realismen under en annan moral än vad som annars används. Framförallt överlevnad men 

även suveränitet och oberoende ska uppnås till varje pris.49 

3.2.2 Liberalismen 

Miljö 

Till skillnad från realismen beskrivs liberalismen som optimistisk och teorin ser ljust på en 

framtid där stater och aktörer på internationella arenan samarbetar. Krig och konflikter är inte 

den dominerande interaktionen mellan stater. Samarbeten och ömsesidig gagn är de rimligaste 

alternativen enligt liberalismen.50 Staten är fortfarande en av de viktigaste aktörerna men 

internationella institutioner, humanitära organisationer och multinationella företag är också 

betydelsefulla. De internationella institutionerna skapar en stabilitet och hjälper till att forma 

förväntningar. Det ger även en möjlighet att lösa konflikter utan att ta till våld.51   

Systemet kan beskrivas som anarkistiskt likt realismen. Det finns emellertid en avgörande 

skillnad. Liberalister tror att internationella institutioner, den ökade globaliseringen och 

samarbeten skapar möjligheter att hantera anarkin utan att krig är oundvikligt.52 Stater som 

handlar och samarbetar blir mer och mer beroende av varandra och tjänar på det utbyte som 

finns. Interdependens som det även kallas, sägs leda till ökad fred. Det blir helt enkelt för 

kostsamt att bryta det utbyte som sker med den andra staten för att motivera konflikter. Ett 

exempel är EU, som började formas efter andra världskriget med syftet att öka ekonomiska 

samarbeten i Europa och genom det minska krig.53 

Ett ytterligare sätt att hantera anarkin är de internationella lagarna och normerna. Länder 

kommer gemensamt försöka upprätthålla dem för att skapa balans och säkerhet i systemet.  Till 

skillnad från realismen hävdar liberalismen att det finnas auktoriteter som mäktar upprätthålla 

lagarna och skapa balans. Auktoriteter är institutioner, lagar och normer. Internationella lagar 

är gemensamt accepterade sedvänjor. Normer är sedvanerättsliga idéer, praxis eller 

överenskommelser som stater enats om, exempelvis folkrätt eller mänskliga rättigheter. Den 

största aktören som beslutar om liknande ting är medlemsländerna i FN.54 

                                                 
49 Bavalis, el al, 2014:107-109; Nye, et al, 2011:60-62. 
50 Bavalis, et al, 2014:114-116; Collins, 2016:31. 
51 Collins, 2016:31-35; Nye, et al, 2011:65f. 
52 Bavalis, et al, 2014:119-134. 
53 Bavalis, et al, 2014:119; Collins, 2016:32f. 
54 Nye, et al, 2011:47 & 198-208. 
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Mål 

Den demokratiska freden är ett av liberalismens huvudkoncept. Moderna, liberala demokratiska 

stater har visat sig benägna att inte kriga mot varandra. Liberalistiska företrädare propagerar för 

att sprida denna typ av styrelseskick för att öka den internationella säkerheten. Vissa stater har 

till och med gått i krig för att sprida demokratin. Demokratin knyts väl tillsammans med 

värderingarna kring de mänskliga rättigheterna. Om ett land styrs med demokratiska principer, 

där yttrandefrihet finns, kommer många medborgare försöka stoppa eventuella krig i den 

inrikespolitiska debatten innan krigen har brutit ut.55  

Mänskliga rättigheter och dess upprätthållande har redan beskrivits som en del av liberalismen. 

Missbruk av de mänskliga rättigheterna och diskriminering är viktiga drivkrafter för att 

upprätthålla de demokratiska värderingar många liberalistiska stater är grundade på. Både stater 

och organisationer strävar efter att upprätthålla rättigheterna och sätta press på aktörer som inte 

gör det. Upprätthållandet av de tidigare nämnda internationella lagarna och normerna blir för 

liberalismen ett tydligt mål som leder till säkerhet. Om konsensus, tydliga regler och ett ramverk 

finns, kan de användas för att medla mellan aktörer och konflikter kan därmed undvikas. På 

samma sätt som mänskliga rättigheter, lagar och normer är en del av den liberalistiska miljön, 

är det även mål för stater. 56 

Liberalismen förespråkar öppna förhållanden både inrikes och utrikes, för att öka flödet av 

information, varor och idéer. Genom det kommer välståndet öka. Produktion och skapande av 

välstånd anses gå snabbast genom individuella aktörer eller företag genom en öppen marknad 

och globalisering. Om liknande processer får fortgå kommer stater och aktörer bygga upp ett 

gemensamt beroende av varandra, som tidigare benämnts som interdependens. Det kommer 

enligt liberalismen minska risken för att konflikter blir våldsamma och att de löses med 

förlikning eller diplomati. Freden möjliggör utökad handeln och utbyte skapar möjligheter för 

samtal och möten, vilket i sin tur gör att misstron mot andra stater minskar och säkerheten 

ökar.57 

Staters säkerhet är också viktigt enligt liberalismen. Säkerheten skapas med hjälp av de tidigare 

presenterade liberalistiska idéerna och inte bara genom makt som realismen förespråkar. Krig 

och konflikter kan även motiveras av liberala idéer.58  

                                                 
55 Collins, 2016:36-37. 
56 Collins, 2016:34; Nye, et al, 2011:47. 
57 Collins, 2013:30-33.  
58 Bavalis, et al, 2014:114-119. 
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3.3 Operationalisering av teori 

Operationalisering gör forskningsfrågorna mätbara. Då översätts de teoretiska begreppen till 

något empiriskt mätbart. Från det generellt teoretiska till det empiriskt konkreta.59 Tidigare i 

teorikapitlet har de två teoretiska paradigmen dekonstruerats enligt Westbergs analysnivåer 

som agerar variabler i undersökningen. Indikatorerna har arbetats fram utifrån variablerna mål 

och miljö.60  

Indikatorerna har skapats på samma sätt som Edström använde Westbergs analysnivåer i sin 

artikel om realismen.61 Samma tillvägagångsätt kommer i den här undersökningen att användas 

på både realismen och liberalismen. Att använda ett beprövat analysverktyg kvalitetssäkrar 

undersökningen och ger en möjlighet att jämföra fenomenet med liknande forskning på ett 

adekvat sätt.62 Att använda tidigare forskares operationalisering ökar också undersökningens 

reliabilitet. Då operationaliseringen inte är skapad av mina egen möjligt subjektiva tankar, utan 

av beprövade begrepp och analysdimensioner. Det gör också undersökningen reproducerbar 

och ökar begreppsvaliditeten.63 

Begreppsvaliditeten, att de operationaliserade indikatorerna överensstämmer med de teoretiska 

definitionerna är viktigt.64 Särskilt i den här undersökningen som söker teoretiskt belagda svar. 

Att teorierna är välanvända och beprövade ger god möjlighet till det. För att ytterligare undvika 

en subjektiv felaktig tolkning har variablernas innebörd för respektive teori beskrivits med flera 

källor. Att flera källor har använts för att beskriva teorierna och hur indikatorerna har skapats 

bör ökar begreppsvaliditeten. Då stöd från olika källor beskriver hur teorierna ska förstås.  

Variabeltänk används som ett redskap för att hantera variationsrikedom och komplexitet. Det 

disciplinerar även arbete och medger den transparens som tidigare identifierats som en 

förutsättning.65 Den beroende variabeln i fallet blir USA:s agerande. De oberoende är hur teorin 

förklarar agerandet. De oberoende variablerna konkretiseras ned till indikatorer och genom dem 

kan teorierna förklara USA:s agerande i Syrien. De kausala mekanismerna, de egentliga 

förklaringarna som kan klargöra USA:s agerande, är hämtade ur teorierna.66  

                                                 
59 Johannessen & Tufte, 2003:44-46. 
60 Westberg, 2015:21-26. 
61 Edström, 2016:532-535. 
62 Johannessen & Tufte, 2003:46. 
63 Esaiasson et al. 2017:59-61. 
64 Esaiasson et al. 2017:59-61. 
65 Esaiasson et al. 2017:45-57. 
66 Esaiasson et al. 2017:79-81. 
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Ett analysverktyg har skapats för varje teori: 

Realism  

Variabler  Indikatorer Identifierade indikatorer kring USA:s agerande i 

Syrien. 

M
il

jö
 

Den internationella miljön kan 

karaktäriseras av, osäkerhet 

egoism och rivalitet.  

 

 

Stater är de huvudsakliga 

aktörerna.  

 

 

M
å
l 

Stater strävar efter säkerhet, 

makt, och inflytande.  

 

 

Ytterligare mål för stater är 

överlevnad, upprätthålla 

suveränitet och oberoende. 

 

 

Tabell 1. Analysverktyg, realism 

 

Liberalismen  

Variabler  Indikatorer Identifierade indikatorer kring USA:s agerande i 

Syrien. 

M
il

jö
 

Liberalismen ser internationella 

institutioner, ej bara stater som 

inflytelserika aktörer. 

 

Internationella lagar, normer och 

internationella samarbeten har stor 

betydelse. 

 

 

M
å
l 

Aktörer strävar efter att uppehålla 

och följa mänskliga rättigheter och 

internationella lagar och normer. 

 

 

Ytterligare mål för stater är fred, 

demokrati, ekonomisk utveckling 

och säkerhet. 

  

 

Tabell 2. Analysverktyg, Liberalism 
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4. Realism - analys 

4.1 Realism - miljö  

Miljön som omgärdar USA:s ingripande kan beskrivas av realismen i termer av rivalitet, vilket 

enligt realismen kan bidra till konflikter (se kapitel 3.2.1 realism). USA:s rivalitet kan kopplas 

primärt mot Ryssland. Ryssland stödde regimen Assad och USA ställde sig på rebellernas 

sida.67  

Rysslands stöd till regimen Assad realiserades dels genom att säkerställa att ett vapenembargo 

från FN inte röstades igenom. Dels genom att skicka utrustning, pengar och personal som kunde 

bemanna eller utbilda på utrustningen till regimen.68 2015 upprättade Ryssland en militär 

flygbas i Syrien med kapacitet till offensiva luftoperationer. Den ryska interventionen kom som 

ett direkt svar på rebellgruppernas framgångar.69 Ryssland har även lagt veto i FN:s 

säkerhetstråd och blockerat flera resolutioner som fördömer eller tillämpar sanktioner mot 

regimen Assad.70 Även resolutioner som ämnade avväpna den syriska regimen på kemiska 

vapen och resolutioner om hjälpsändningar till Syrien blockerades initialt med veto.71 Således 

kan viss rivalitet indikeras mellan olika aktörer i säkerhetsrådet angående frågan om Syrien. 

USA har från början av revolutionen 2011 varit mycket kritiska mot regimen Assad. 

Obamaadministrationen frös den syriska regeringens tillgångar i USA och presidenten sade 

sommaren 2011 att Assad antingen måste reformera landet demokratisk eller kliva åt sidan.72 

Som tidigare nämnt har USA också starkt kritiserat användandet av kemiska vapen. Det gick 

så långt att Obama offentligt hotade om en röd linje som inte fick passeras vid användandet av 

dylika vapen.73 Sedan 2013 har USA även aktivt stött vissa rebellgrupper med utrustning. 

Stödet ökade när interventionen mot IS började 2014.74 Här påvisas att USA och Ryssland har 

stött olika parter i konflikten. 

  

                                                 
67 Lund, 2014:155f; Phillips, 2016:144 & 206-208. 
68 Phillips, 2016:148f. 
69 Phillips, 2016:213-217. 
70 Lund, 2014:175f; Phillips, 2016:68 & 92.  
71 Baczko, et al, 2018:151; Lund, 2014:175f. 
72 Lund, 2014:155f.  
73 Baczko, et al, 2018:150. 
74 Phillips, 2016:144 & 206-208. 
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Det finns inga spår av motsättningar mot Ryssland i NSS 2010. Istället beskrivs en önskan att 

utöka samarbetet med Ryssland.75 Det går att se tydliga förändringar till NSS 2015. I den 

utgåvan framställs Ryssland på ett helt annat sätt. Uttryckligen skriver att USA vill stoppa 

ytterligare ryska aggressionerna och cyberhot via bland annat sanktioner.76   

I materialet finns ingen explicit som tyder på att relationen till Ryssland kan ha provocerat USA 

till ingripandet. Rivalitet mellan länderna identifieras av dels Rysslands behandling i NSS 2015, 

dels i de olika fraktionerna i Syrien som stormakterna stöder. Det kan även identifieras genom 

blockader i FN och säkerhetsrådet. Resonemanget ovan påvisar rivalitet i miljön mellan USA 

och Ryssland, vilket enligt teorin kan bidra till konfliktens utveckling eller brist på lösning (se 

kapitel 3.2.1 realism). Utifrån realismen kan situationen som omgärdar USA:s agerande i Syrien 

möjligtvis även skildras i termer av osäkerhet och egoism. Det har emellertid inte identifierats 

i materialet. 

För att avsätta Assad, oavsett om det skulle ske militärt eller genom fredlig övergång, krävdes 

en trovärdig ersättare. Den opposition som reste sig i den arabiska våren 2011 var delad mellan 

olika religiösa och politiska åskådningar. Försök att skapa en enda opposition mot Assad 

gjordes. Försöken lyckades emellertid inte ena de många olika grupperingar och folkslagen utan 

konkurrensen slet till slut isär försöken till enighet.77  

USA utarbetade initialt planer för att utrusta och träna delar av de syriska rebellerna som ansågs 

vara USA-vänliga. Planen hann aldrig genomföras då den bedömdes för riskabel. Planens 

övergivande och splittringen hos rebellerna kan påvisa en brist på en tydlig aktör för USA att 

stödja i kampen mot Assad.78 Realismen ser statliga aktörer som de huvudsakliga i den 

internationella miljön (se kapitel 3.2.1 realism). Ur det perspektivet kan bristen på en statlig 

eller möjligtvis trovärdig opposition bedömas som mycket viktigt vid samarbeten eller stöd.  

Den svaga oppositionen bör inte heller haft en möjlighet att aspirera till att bli en statlig aktör. 

Det kan ha gjort oppositionen mindre attraktiva att agera tillsammans med eller att stödja. 

Bristen på en trovärdig, enad eller statlig aktör att stödja kan ha gjort att de konsekvenser och 

hjälphandlingar som USA planerade uteblev. 

  

                                                 
75 The White House, 2010:43-45. 
76 The White House, 2015:25. 
77 Lund, 2014:503-513; Philips, 2016:105-110. 
78 Philips, 2016:143f. 



Oscar Jonsson Wastesson  2018-05-09   

OP SA 15-18  

23 

 

4.2 Realism - mål 

I NSS 2010 beskriver USA tydligt sina mål kopplade mot al-Qaida och säkerhet. I NSS 2010 

skrivs det att det inte räcker med att trygga det egna landets gränser, utan USA ämnar slå mot 

al-Qaida för att undanröja deras kapacitet att hota eller skada USA. Uttryckligen beskriver NSS 

2010 ett krig mot al-Qaida och dess partners.79 NSS 2010 som var giltig innan USA:s ingripande 

i Syrien ger i mycket tydliga ordalag utryck för det säkerhetshot som al-Qaida utgjorde för 

USA. Al-Qaida är den enda motståndaren som uttryckligen beskrivs i dokumentet. Det tyder 

på att USA uppfattar våldsam extremism och terror som ett stort hot mot säkerheten. NSS 2010 

nämner varken IS eller Syrien men inbördeskriget hade varken brutit ut eller IS vuxit sig starka 

vid dokumentets publicering. 

IS härstammar från al-Qaidas gren i Irak och var till en början allierad med dem. IS är en radikalt 

religiös terrorgrupp som bildades i kaoset efter den amerikanska invasionen av Irak.80 Vid 

början av inbördeskriget i Syrien var inte IS särskilt aktiva i Syrien men långsamt började 

materiel och personal från IS att sändas till Syrien.81 2014 upplevde IS flera militära framgångar 

i östra Syrien och etablerar sig som en aktör i regionen, efter det kontrollerade IS stora delar av 

östra Syrien och nordvästra Irak. Kalifat-utropet kombinerat med landvinningar gjorde att IS 

blev en betydelsefull aktör i området.82  

Däremot i NSS 2015 är al-Qaida inte längre ensamma som ett utpekat och namngivet 

säkerhetshot. Al-Qaida och IS beskrivs tillsammans som hot mot medborgare och allierade. Att 

besegra IS nämns som det prioriterade hotet och USA beskriver sig själva som ledande i 

kampen mot IS i Syrien.83 

USA:s hantering av al-Qaida visar att de ser mycket allvarligt på hot från liknande 

organisationer. Al-Qaida som motiverade kriget i Afghanistan.84 Det var först när IS blev 

framstående i Syrien 2014 som USA började ingripa handfast i Syrien. IS är också en radikal 

och extrem grupp likt al-Qaida.85 Det kan indikera att USA kan ha uppfattat IS som ett liknande 

hot mot säkerheten som al-Qaida.  

  

                                                 
79 The White House, 2010:4-8 & 19-22. 
80 Phillips, 2016:196-198. 
81 Baczko, et al, 2018:187. 
82 Harris, 2018:55-62; Philips, 2016:196-205. 
83 The White House, 2015:7-10 & 26. 
84 The White House, 2010:1 & 19-21.  
85 Harris, 2018:63f. 
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Både det uppfattade hotet av IS och ingripandet mot IS kan vara exempel på USA:s strävan 

efter säkerhet. Det beläggs ytterligare med IS representation i NSS 2015. NSS 2015 som blev 

aktiv efter den amerikanska interventionen 2014 kan spegla de resonemang som föranledde 

interventionen mot IS.86 Enligt realismen kan USA ha uppfattat IS som ett nytt hot mot 

säkerheten och genom det motiverat interventionen.  

Enligt realismen är makt ett mål för stater. I NSS 2010 och 2015 skrivs det att USA vill vara 

del av det internationella ledarskapet och beskriver sig själva som de ledande i den 

internationella ordningen. Det kommer genomföras med hjälp av militär makt och andra medel. 

USA skriver även till fientliga regeringar eller ledare att det kommer bli konsekvenser ifall de 

motsätter sig USA:s vilja. Det understryks av yttranden i NSS att USA vill ta ledarrollen och 

att USA aspirerar efter makt på den internationella arenan.87  

Ett försök av USA att använda sin makt kan indikeras i Obamas försök att få regimen Assad att 

sluta använda kemiska stridsmedel. Obama utfärdade en offentlig varning mot Assad i form av 

en röd linje som inte fick passeras.88 Assad valde att inte uppmärksamma hoten från USA utan 

fortsatte använda kemiska stridsmedel.89 Det kan indikeras som ett försök av USA att använda 

sin makt och sitt inflytande för att få regimen Assad att sluta använda den typen av stridsmedel. 

Misslyckandet att påverka Assad kan tolkas som att USA hade tappat något av sin makt eller 

inflytande.  

En maktförlust kombinerat med USA:s vilja att vara ledande på den internationella arenan kan 

motivera försök att stärka sin makt eller maktprojektion. USA:s intervention mot IS några 

månader senare kan tolkas som ett försök att bygga upp eller projicera sin makt och sitt 

inflytande i området. Det kan ses som en strävan efter att återta den trovärdighet USA tidigare 

tappat genom att inte leva upp till de påtryckningar som riktades mot Assad. Strävan efter makt 

kan indikeras i USA:s agerande i Syrien.  

Överlevnad, suveränitet och oberoende är ytterligare mål enligt realismen. Dessa indikatorer 

kan inte identifieras som viktiga parametrar för USA i NSS 2010 eller 2015. Det kan inte heller 

knytas som en påverkansfaktor till USA:s agerande i Syrien.  

  

                                                 
86 The White House, 2015:1-10 & 26.  
87 The White House, 2010:3-11; The White House, 2015, 23. 
88 Phillips, 2016:176. 
89 Lund, 2014:556-566; Philips, 2016:175-178. 
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4.3 Realism - slutsatser 

 

Realismen  

Variabler  Indikatorer Identifierade indikatorer kring USA:s agerande i 

Syrien. 

M
il

jö
 

Den internationella miljön 

karaktäriseras av osäkerhet. egoism 

och rivalitet.  

 

 

 

 

 

Stater är de huvudsakliga aktörerna.  

 

Olika parter har stötts av USA och Ryssland. I 

säkerhetsrådet och FN har resolutioner blockerats. I NSS 

skiftar Rysslands beskrivning från en önskan om samarbete 

till att begränsa aggressioner och hot. Relationen med 

Ryssland kan beskrivas som rivalitet. Vilket kan ha påverkat 

konflikten eller försvårat en lösning av den. 

 

 

Inga tydliga eller statliga aktörer kunde identifieras hos 

oppositionen på grund av splittring. Initial plan att beväpna 

och träna syriska rebeller uteblev. Avsaknaden av aktör kan 

förklara att stöd eller intervention uteblev från USA. 

 

Indikatorer som ej kan identifieras i empirin är egoism och 

osäkerhet.   

M
å
l 

Stater strävar efter säkerhet, makt, 

och inflytande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ytterligare mål för stater är 

överlevnad, upprätthålla suveränitet 

och oberoende. 

 

Den stora roll al-Qaida fått i den tidigare NSS och 

organisationens likhet med IS kombinerat med IS 

medverkan i NSS 2015, påvisar ett identifierat säkerhetshot 

av USA i form av IS. Det motiverat ingripandet mot IS av 

USA. 

 

USA kan ha förlorat makt, inflytande och trovärdighet 

genom det misslyckade utövandet av tvångsmakt mot 

Assad. USA:s ingripande i Syrien kan motiveras för att 

återta trovärdighet och projicera makt. 

 

 

Indikatorer som ej kan identifieras i empirin är  

överlevnad, suveränitet och oberoende. 
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5. Liberalism - analys  

5.1 Liberalism - miljö  

USA beskriver internationella institutioner likt FN som ett ramverk som medger internationell 

fred och välstånd. I NSS 2010 står det uttryckligen att ett behov att stärka de internationella 

institutionerna finns.90 Det nämns även att USA:s relation till FN inte alltid varit perfekt men 

att den kommer behöva stärkas i framtiden.91 USA vill öka de samarbeten som FN medger och 

stärka dess roll internationellt, samt arbeta inom de ramverk som FN och andra liknande 

organisationer skapar.92 

Även om FN initialt försökte få igenom ingripanden så lyckades inte säkerhetsrådet att få 

igenom en resolution mot regimen Assad.93 Som tidigare nämnts så utarbetade USA en plan att 

stödja syriska rebeller med träning och vapen. Planen blev aldrig av. Likväl skickades 

utrustning i form av kroppsskydd och förnödenheter till rebellerna 2013.94 Bristen på FN 

mandat och USA:s positiva inställning till FN kan förklara att ett ingripande mot regimen Assad 

eller det väpnade stödet till rebellerna inte blev av. På samma sätt skulle en möjlig förklaring 

till att stödet som faktiskt sändes tog så lång tid, kunna vara saknandet eller inväntandet av ett 

tydligt FN mandat. 

I NSS 2010 och 2015 framgår det tydligt att värnandet av internationella normer och lagar är 

viktigt för USA. Uttryckligen presenterar USA att de internationella lagarna och normerna är 

mycket viktigt och att USA kommer ta en aktiv och ledande roll i dess upprätthållande.95 De 

humanitära förhållandena blev värre i Syrien desto längre demonstrationerna och kriget pågick. 

Regimen Assad begick grymheter mot demonstranter, rebeller och civila. Några exempel är 

tortyr, fängslandet av meningsmotståndare och urskillningslösa bombningar mot civila.96 Även 

rebellerna utpekas som skyldiga till massakrer, gisslantagningar och misshandel. Olika 

religiösa grupper förföljdes på grund av sin tro och barn dödades.97  

  

                                                 
90 The White House, 2010:2-12 & 22. 
91 The White House, 2010:13. 
92 The White House, 2010:46. 
93 Phillips, 2016:68 & 92. 
94 Phillips, 2016:143f. 
95 The White House, 2010:7-8 & 10-13; The White House, 2015:1-3 & 10f. 
96 Baczko, et al, 2018:89; Lund, 2014:396-400. 
97 Lund, 2014:547-550. 
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IS gjorde sig även skyldig till brott genom halshuggningar, tortyr, mord och förföljelser av 

oliktänkande.98  Det var just mot IS som USA att ingrep mot i Syrien med luftanfall och stöd 

till oppositionen.99 Allt detta kan sammanfattas som att brott mot de internationella lagarna och 

normerna skedde från flera sidor i syrienkonflikten. USA skriver uttryckligen att internationella 

lagar och normer är viktiga och ska upprätthållas. Det kan ha motiverat USA att ingripa i Syrien 

mot IS. Det kan också ha motiverat Obama att fördömda regimen Assads bruk av kemiska 

stridsmedel och skicka förnödenheter till rebellerna. 

Internationella samarbeten beskrivs i båda utgåvorna av NSS som mycket viktiga för USA. 

Allianser, samarbeten och kollektiva lösningar på gemensamma problem är exempel på hur 

USA vill se utformandet av den internationella miljön.100 I inbördeskrigets Syrien kan spår av 

internationella samband påvisas. I samband med att Obama presenterade den röda linjen 

påbörjades förberedelser för ett militärt angrepp mot regimen Assad. Angreppet blev aldrig av. 

Istället skapades tillsammans med Ryssland ett förslag till säkerhetsrådet om fredlig avrustning 

av Assads kemiska vapen.101 I terrorgruppen IS hittade även många parter en gemensam fiende. 

Både USA, Ryssland, Assad och flera av rebellgrupperna såg IS som ett stort hot. Både USA 

och Ryssland angrep IS från luften. De stödde visserligen olika parter i konflikten men enades 

om en gemensam fiende.102 USA:s positiva inställning till internationella samarbeten kan 

förklara att internationella samarbeten skedde i Syrien mot försöket till avväpningen av Assad 

och det gemensamma angreppet mot IS.  

 

  

                                                 
98 Harris, 2018:61-53. 
99 Harris, 2018:174; Phillips, 2016:144 & 207. 
100 The White House, 2010:11 & 40-46; The White House, 2015:23-27. 
101 Philips, 2016:175-180. 
102 Philips, 2016:206-209, 238. 
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5.2 Liberalism - mål 

I NSS 2010 beskrivs tydligt USA:s syn på upprätthållandet av mänskliga rättigheter och de 

internationella lagarna. I dokumentet presenteras USA som innehavare av den största 

försvarsmakten och ekonomin, vilket ger USA en unik ledande position i världen.103 

USA säger sig stå upp för demokratiska och humanitära värderingar. USA har även godkänt 

FN konceptet ”Responsibility to protect” där medlemsländerna säger sig vara skyldiga att agera 

ifall en regering eller ledning av ett land utsätter sin befolkning för övergrepp. De värderingar 

USA lyfter fram i synnerhet är; demokrati, frihet och förbud mot tortyr. Upprätthållandet av 

lagar, internationella och nationella, samt av de konventioner som styr krigföring. Likväl vill 

USA framstå som ett gott exempel för resten av världen i dessa frågor och stå upp mot tyranni. 

USA ser spridandet av dessa värderingarna som en framgångsfaktor då värderingarna förstärker 

den internationella gemenskapen och USA:s egen trovärdighet.104 

I NSS 2015 presenteras samma bild av behovet av att upprätthålla de grundläggande mänskliga 

rättigheterna och agera när så ej är fallet. I synnerhet mot övergrepp och folkmord. Likt den 

tidigare utgåvan presenteras USA:s som en ledande aktör för att förhindra liknande 

händelser.105 I båda NSS kan upprätthållandet av mänskliga rättigheter indikeras som mål i 

säkerhetsstrategin. 

Konflikten i Syrien kan utan tvekan karaktäriseras av brott mot både mänskliga rättigheter och 

internationella lagar. Enligt en rapport från FN och Human Rights Watch så har kriget krävt 

över 470,000 döda och 1.9 miljoner skadade, många av dem civila. Över hälften av landets 

befolkning har flytt inom eller utanför landet. 80% av befolkningen lever i fattigdom och 

medellivslängden har sänkts från 70 år till 55.106  

När regimen försökte slå ned protesterna påbörjades en kampanj av massarresteringar och 

systematisk tortyr av meningsmotståndare i regimens fängelser. Regimens flygvapen har sedan 

2012 använts för att bekämpa rebeller och meningsmotståndare. Huvudsakligen har det varit 

civila som har dött i dessa attacker. Våldsamheterna gick även så långt att FN drog tillbaka sina 

observatörer från Syrien.107  

  

                                                 
103 The White House, 2010:1-10 & 48. 
104 The White House, 2010:2-10, 36 & 48. 
105 The White House, 2015:19, 22-24. 
106 Phillips, 2016:1; Human Rights Watch, Syria, Events of 2017; United Nations Office for the Coordination of 

Humanitarian Affairs, About OCHA Syria, 2018. 
107 Baczko, et al, 2018:89; Lund, 2014:396-400 & 421. 
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Regimen har även använt kemiska stridsmedel. I en attack i närheten av Damaskus dödes över 

1400 personer.108 IS är också en aktör som kan tillskrivas många fruktansvärda dåd.109 Att 

ingripa mot IS är också i linje med USA:s uttalade vilja att förhindra brott mot internationella 

lagar och mänskliga rättigheter. Terrorgruppen beskrivs även i den senare NSS 2015 som ett 

stort hot.110 

Konflikten och situationen i Syrien kan helt klart motivera interventioner av humanitär karaktär. 

Uttryckligen fördömde Obama regimen Assads bruk av kemiska vapen och förnödenheter 

sändes till rebellerna.111 USA skickade även stridsplan mot IS.112 USA:s presenterade strategi i 

både NSS 2010 och 2015 stämmer väl överens med de liberalistiska tankarna om internationella 

lagar och normer. Den humanitära situationen kan ha motiverat USA att fördöma regimen 

Assad, stödja rebellerna och intervenera mot IS. 

Likt de mänskliga rättigheterna är USA mycket tydliga i NSS 2010 med att upprätthållandet 

och spridandet av demokrati och fred är målsättningar. Likaså att stödja framförallt nyblivna 

demokratier.113 I målen för mellanöstern som USA presenterar i NSS 2015 ges en strävan efter 

stabilitet och fred. USA nämner att IS i Syrien ska besegras, konflikten ska lösas och genom 

det uppnå fred i regionen.114 USA:s uttalade vilja att besegra IS och att lösa konflikten kan 

indikera en strävan efter fred. Den uttalade viljan att lösa konflikten och skapa fred i Syrien 

genom besegrandet av IS kan ha motiverat USA:s intervention mot IS. Vilket kan förklara 

stödet till oppositionen och luftoperationerna mot IS i Syrien. 

På samma sätt som uppehållandet av humanitära rättigheter, står folkets önskan efter demokrati 

helt i linje med USA:s vilja att upprätthålla demokratiska värderingar. USA lägger stor vikt vid 

att sprida demokratin och hjälpa nyligen skapade demokratier samt erkänna fredliga 

demokratiska rörelsers legitimitet.115 I Syrien fanns det en stor opinion för demokratisering. 

Demonstrationerna i Syrien började delvis på grund av en önskan att få politisk och demokratisk 

utveckling i landet.116  

  

                                                 
108 Phillips, 2016:176-180. 
109 Harris, 2018:58, 60-64. 
110 The White House, 2010:2-10 & 36; The White House, 2015:7-19 & 22-26. 
111 Lund, 2014:557f; Phillips, 2016:143 & 176. 
112 Harris, 2018:174; Phillips, 2016:144 & 207. 
113 The White House, 2010:37f. 
114 The White House, 2015:26. 
115 The White House, 2010:4-6 & 35-48; The White House, 2015:3-5 & 19-22. 
116 Lund, 2014:152; Philips, 2016:48-50. 
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USA var från början av inbördeskriget mycket kritiska mot regimen Assad och utryckte tidigt 

att han borde avgå.117 USA var också tydliga med vilken sida de initialt stödde i 

inbördeskriget.118 Det var nödvändigtvis inte de syriska demonstranternas eller rebellernas 

önskan efter demokrati som fick USA att ingripa i Syrien. Situationen som uppstod i Syrien är 

dock i linje med hur USA presenterar sin säkerhetsstrategi i NSS, att uppmuntra och stödja 

demokratisering. Det gemensamma intresset av demokrati kan ha motiverat USA att stödja 

oppositionen och fördöma regimen Assad.  

Strävan efter säkerhet kan kopplas mot IS. Det beskrivs utförligt i NSS 2015.119 Det var även 

IS som fick USA att påbörja offensiva luftoperationer i Syrien.120 Hotet av IS presenteras 

explicit av USA och stärks ytterligare av det ingripande som skedde. Strävan efter säkerhet kan 

indikeras i USA:s agerande mot IS. 

Sammanfattningsvis kan konflikten i Syrien motivera ett humanitärt agerande. USA är också 

tydliga med vikten av att upprätthålla de internationella lagarna och normerna. Oavsett mot 

vilken aktör så kan det enligt liberalismen mycket väl ha motiverat USA att fördöma regimen 

Assad och intervenera mot IS. Strävan efter demokrati, fred och säkerhet kan identifieras i både 

empirin och USA:s värderingar. Att ekonomisk utveckling är viktigt för USA presenteras 

tydligt i båda NSS. 121 Det kan trots det inte påvisas i materialet att USA:s agerande i Syrien 

motiverats av ekonomiska skäl. Det finns stora likheter mellan liberalismen och NSS. Samtliga 

indikatorer ur liberalismen kan ordagrant identifieras i dokumenten. 

 

  

                                                 
117 Lund, 2014:155-156. 
118 Harris, 2018:31f. 
119 The White House, 2015:1, 7-10 & 26. 
120 Philips, 2016:235. 
121 The White House, 2010:passim; The White House, 2015:passim. 
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5.3 Liberalism - slutsatser 

 

Liberalismen  

Variabler  Indikatorer Identifierade indikatorer kring USA:s agerande i 

Syrien. 

M
il

jö
 

Liberalismen ser internationella 

institutioner, ej bara stater som 

inflytelserika aktörer. 

 

 

Internationella lagar, normer och 

internationella samarbeten har stor 

betydelse. 

 

USA:s vilja att följa FN:s direktiv och bristen på tydliga FN 

mandat, kan ha motiverat att det planerade stödet av 

rebellerna och ett ingripande mot regimen Assad ej blev av. 

 

 

Brott mot de internationella lagarna och normerna skedde 

från alla sidor i konflikten i Syrien. USA skriver uttryckligen 

att internationella lagar och normer är viktiga. Det kan ha 

motiverat USA att ingripa i Syrien och fördöma regimen 

Assad. Det kan också ha motiverat USA att stödja rebeller 

och intervenera mot IS. 

 

USA är mycket positiva till internationella samarbeten. Det 

kan förklara samarbetet med Ryssland över Assads kemiska 

vapen samt det samarbete som skedde mot IS med flera 

parter. 

 

M
å
l 

Aktörer strävar efter att uppehålla 

och följa mänskliga rättigheter och 

internationella lagar och normer. 

 

 

 

 

Ytterligare mål för stater är fred, 

demokrati, ekonomisk utveckling 

och säkerhet. 

  

USA är tydliga med att de ser brott mot mänskliga 

rättigheter och de internationella lagarna/normerna som 

mycket viktigt. Konflikten i Syrien kan beskrivas som 

humanitärt vidrig och brott mot internationella lagar och 

normer har identifierats. Det kan ha motiverat USA att 

ingripa i Syrien och fördöma regimen Assad.  

 

USA beskriver tydligt i båda NSS att främja demokrati är 

målsättningar. I Syrien började demonstrationerna och 

inbördeskriget på grund av en önskan att få demokrati. Det 

kan ha motiverat USA:s agerande, val av sida och 

fördömande av regimen Assad. 

 

Att upprätthålla freden är ytterligare ett uttalat mål. USA 

beskriver även en vilja att besegra IS och lösa konflikten för 

att uppnå fred. Det motiverar interventionen mot IS. 

 

USA skildrar IS som ett säkerhetshot och agerar mot dem. 

Det indikerar USA:s strävar efter att upprätthålla och stärka 

sin säkerhet och motiverar ingreppet mot IS. 

 

Indikatorer som ej kan identifieras i empirin om Syrien är 

ekonomisk utveckling. 
Tabell 2. Analysverktyg, Liberalism 
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6. Avslutning 

6.1 Svar på forskningsfrågor 

Syftet med undersökningen är att pröva hur teorierna liberalism och realism kan förklara vilka 

bakomliggande orsaker som kan ha motiverat USA:s agerande. Teorierna förklarar USA:s 

agerande genom två av strategins element; miljö och mål. Det ger följande svar på 

forskningsfrågorna: 

Hur kan realismen förklara USA:s agerande i inbördeskriget i Syrien? 

Utifrån realismens perspektiv kan följande agerande förklaras: 

- Relationen med Ryssland kan beskrivas som rivalitet. Vilket kan ha påverkat konflikten.  

- Inga tydliga eller statliga aktörer kunde identifieras hos oppositionen vilket kan ha gjort att 

det planerade stödet eller ingripandet från USA uteblev. 

- USA identifierar IS som ett säkerhetshot. USA strävar efter att upprätthålla och stärka sin 

säkerhet. Det motiverar en intervention mot IS. 

- USA kan ha tappat trovärdighet och makt genom det misslyckade utövandet av tvångsmakt 

mot regimen Assad. För att återta trovärdighet och projicera makt ingrep USA i Syrien. 

Hur kan liberalismen förklara USA:s agerande i inbördeskriget i Syrien? 

Utifrån liberalismen kan följande agerande förklaras: 

- USA:s vilja att följa FN:s direktiv kombinerat med bristen på tydliga FN mandat kan ha 

motiverat att det planerade ingripande mot regimen Assad ej blev av. 

- USA är tydliga med att de ser upprätthållandet av mänskliga rättigheter och de 

internationella normerna som mycket viktigt. Brotten mot de mänskliga rättigheterna, 

internationella lagarna och normerna i Syrien kan motiverat USA att ingripa mot IS i Syrien, 

stödja rebellerna och fördöma regimen Assad. 

- Den positiva inställningen till internationella samarbeten USA har kan förklara samarbetet 

med Ryssland över hanteringen av Assads kemiska stridsmedel och samarbetet mot IS med 

flera parter. 

- USA beskriver tydligt i båda NSS att upprätthålla fred och främja demokrati är mål. I Syrien 

började demonstrationerna och inbördeskriget på grund av en önskan att få demokrati. Det 

motiverar USA:s val av sida i den initiala konflikten. USA beskriver även en vilja att 

besegra IS för att lösa konflikten och skapa fred. Det kan motiverat interventionen mot IS. 

-  IS presenteras som ett säkerhetshot av USA. USA strävar efter att upprätthålla och stärka 

sin säkerhet. Det motiverar en intervention mot IS.  
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6.2 Diskussion 

6.2.1 Resultatdiskussion 

Undersökningen tog sin grund i problemformuleringen som underbygger bristen på teoretiska 

undersökningar kring USA:s säkerhetspolitik och strategi. Syftet var att teoretiskt undersöka 

och förstå USA:s säkerhetsstrategiska agerande i Syrien. Jag anser syftet vara uppfyllt då 

möjliga förklaringar till delar av USA:s agerande i Syrien har identifierats genom teorierna. 

Teoriernas förklaringar kan påvisa att det är möjligt att analysera en aktörs agerande genom de 

valda teoretiska paradigmen. 

Förklaringarna bör användas kritiskt. Då teoriernas förenklade svar nödvändigtvis inte behöver 

överensstämma med verkligheten. För att motverka det kan en kombination av flera teorier ge 

ett mer nyanserat resultat. Det kan också fördjupa förståelsen och kunskapen på området och 

om aktören. De identifierade förklaringarna kan inte ses som isolerade, självständiga 

förklaringar till USA:s agerande. Det undersökningen analyserar är också bara en ytterst 

begränsad del av USA:s säkerhetsstrategiska agerande och resonerande.  

Föga förvånande hittar teorierna förklaringar som ligger i linje med teoriernas budskap. 

Undersökningen påvisar därmed att USA:s säkerhetsstrategi inte är svart eller vitt, det går 

snarare att tolka USA:s agerande utifrån flera perspektiv. Det betyder att beroende på vilken 

teori som används för att granska ett fenomen så kommer olika förklaringar identifieras. Det 

blir särskilt angeläget vid tolkningar av säkerhetspolitik och strategi där förståelse och 

uppfattningar i de mest extrema fallen kan påverka människors liv. Då ett enskilt perspektiv 

kan framställa en situation i ett annat ljus jämfört med ett annat perspektiv.  

Etiken kring forskning på säkerhetsstrategier blir här viktig att beröra. Det är forskningen som 

delvis fastställer förståelsen och kunskapen på ett ämnesområde. Därmed bör forskning kring 

säkerhetsstrategi till viss del påverka hur ledare världen över tolkar och värderar beslut och 

information. Det innebär att forskning på området behöver granskas kritiskt innan slutsatserna 

kan användas som beslutsstöd i verkliga situationer.  

Rabiovich påstår att konflikten i Syrien kan liknas vid ett proxykrig mellan stormakterna. I 

analysen har det identifierats att olika parter har stöttats av dem. Ur realismens åskådning kan 

även rivaliteten mellan Ryssland och USA påvisas. Sterner menar att USA:s försiktiga agerande 

kring den röda linjen och uteblivandet av avskräckningen minskat USA:s trovärdighet. Samma 

fenomen har analysen enligt realismen indikerat. Likheten kan betyda att forskarna granskar 

händelsen utifrån realismen eller besitter en liknande världsåskådning. 
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Utifrån realismens perspektiv kan rivalitet och minskad trovärdighet identifieras från både den 

här undersökningen och tidigare forskning i konflikten. Ur liberalismens perspektiv blir 

istället samarbeten, mänskliga rättigheter och FN:s roll förklaringsfaktorer. Flera förklaringar 

ur olika synsätt har indikerats. Det undersökningen påvisar är att olika teorier belyser olika 

delar och att en aktör likt USA är mer komplex än vad en enstaka teori kan beskriva. Om 

USA:s agerande förminskas till endast ett perspektiv riskeras omedvetet en simplifiering av 

ett komplext fenomen.  

Sammanfattningsvis kan resultatet av undersökningen ge ytterligare en pusselbit till förståelsen 

av USA:s tvetydiga säkerhetsstrategiska agerande. Svagheten med undersökningen är att 

resultatet kommer behöva kombineras eller kompletteras med ytterligare eller tidigare studier 

för att dra mer generella slutsatser om USA:s agerande. Undersökningen ämnar också 

komplettera och bidra till det aktuella forskningsfältet om USA:s säkerhetstrategiska 

ageranden. Undersökningen stärker Sterner och Rabiovich studier genom att också visa på att 

rivalitet eller proxykrig, trovärdighet och makt kan förklara USA:s agerande ur ett perspektiv. 

Delar av resultatet ligger också väl i linje med både Miller och Chois studier. Det berörs mer i 

teoridiskussionen. 

6.2.2 Metoddiskussion  

Forskningsdesignen och materialet valdes för att möjliggöra studien att gå på djupet i 

undersökningen. Kombinationen av NSS som beskriver USA:s uttalade vilja och 

sekundärkällor som skildrar konflikten i Syrien, anser jag vara lyckad. Det ger både en uttalad 

linje om hur säkerhetsstrategin skall föras och handfasta händelser i själva konflikten. 

Tillsammans ger båda typerna av källor god balans i undersökningen. Om endast NSS hade 

använts hade mycket gått att säga om USA men väldigt lite om konflikten i Syrien. Om bara 

sekundärkällor om Syrien använts skulle materialet om USA blivit mycket tunnare. USA:s 

strategiska resonerande kan då inte heller beläggas med primärkällor, vilket skulle ha minskat 

undersökningens validitet.  

En möjlig felkälla i undersökningen är huruvida NSS är representativ för USA:s 

säkerhetstrategiska agerande. Det har berörts i materialdiskussionen men förtjänar likväl 

särskild uppmärksamhet. Jag tror det leder till mer nackdelar än fördelar att släppa dokument 

av den kalibern bara för att vilseleda. Vitbok eller white paper, syftar till att delge idéer eller 

koncept. I en demokrati likt USA är regeringen ansvarig inför sin befolkning, vilken borde 

reagera ifall något skiljer sig avsevärt från verkligheten. Oavsett om dokumenten ger en exakt 

bild av USA:s resonemang eller inte, kan dokumenten ge en grov inriktning.  
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I analysen påvisas det att USA inte slaviskt följer det som står i dokumenten. NSS är också 

mycket generella, vilket ytterligare kan stärka resonemanget om dokumentens användbarhet i 

studien.  

Valet av en enfallstudie gör att generaliserbarheten brister. Däremot, om resultatet jämförs med 

tidigare forskning, bör det vara möjligt att säga mer kring USA:s säkerhetstrategiska agerande. 

Undersökningens ämnar även att komplettera tidigare forskning. Genom tidigare eller 

ytterligare forskning kan generaliserbarhet kring USA:s agerande uppnås. 

I undersökningen avgränsades två av Westbergs element bort, metod och medel. Valet att inte 

använda alla av Westbergs element resulterade föga förvånande i att en förklaring till hur USA:s 

agerande sett ut uteblir, men det medgav undersökningen att granska övriga element betydligt 

mer noggrant. Ett alternativ hade varit att granska USA ur ett teoretiskt perspektiv med flera av 

elementen. Då hade djupare kunskap om USA ur ett perspektiv uppnåtts.   

6.2.3 Teoridiskussion  

Teoriernas förklaringar är till del olika. Likheten som identifierats i analysen är att säkerhet 

finns identifierat utifrån båda teorierna. De två teorierna är i övrigt olika och ger varierande 

förklaringar till USA:s agerande. Utefter det kan en aktörs säkerhet påvisas vara viktigt oavsett 

teoretisk åskådning. Något som även Haar från den tidigare forskningen håller med om. 

Det undersökningen inte lyckas med är att klassificera USA:s agerande utifrån teorierna. Det 

hade krävts en annan studie för att teoretiskt klassificera agerandet. Däremot kan samtliga av 

liberalismens indikatorer identifieras i NSS dokumenten, till skillnad från realismen. Antingen 

är det den bilden USA ville projicera av sig själva till resten av världen eller så var USA:s 

dåvarande säkerhetsstrategier av liberalistisk karaktär. I den tidigare forskningen beskriver både 

Miller och Choi USA:s agerande som tydligt i linje med liberalismen. En liknelse kan urskiljas 

mellan hur tidigare forskning beskrivit USA:s säkerhetsstrategier från början av 1980-talet fram 

till 2010 och hur NSS skildrar den åren 2010 och 2015. Den här undersökningen kan inte fastslå 

att så är fallet utan bara peka på likheten. Det kan vara ett intressant område för vidare forskning.  

För att ytterligare nyansera förståelsen av USA:s säkerhetsstrategi skulle andra teoretiska 

ramverk kunna användas. Både realismen och liberalismen kan beskrivas som rationella utsagor 

om verkligheten. Om då en konstruktivistisk teori istället använts skulle förklaringarna till 

USA:s agerande möjligtvis utfallit annorlunda. Om någon av realismen och liberalismens 

underkategorier (neoliberalism, offensiv realism etc) hade använts hade undersökningen kunnat 

fått en snävare teoretisk definition och eventuellt distinktare svar.  
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6.3 Förslag på vidare forskning  

Uppsatsen har visat hur olika teorier kan beskriva USA:s agerande. Nästa logiska steg vore att 

klassificerat det. Att bedöma vilken av teorierna som bäst kan förklara USA:s agerande. 

Tidigare forskning likt den gjord av Miller och Choi har jämfört flera konflikter och efter det 

klassificera USA:s agerande under de konflikterna. En liknande undersökning kan göras i mer 

samtida fall. Exempelvis: Libyen, Syrien och kriget mot IS i Irak, i syfte att utveckla förståelsen 

kring USA:s säkerhetspolitiska agerande. Det blir särskilt intressant med tanke på 

administrationsbytet. Då kan resultatet jämföras med äldre klassificeringarna av USA:s 

agerande och förändringar i policy iakttas.  

I denna studie undersöktes konflikten i Syrien utifrån två av de mer beprövade rationella, 

teoretiska ramverken realism och liberalism. Vidare forskning på området vore att granska av 

konflikten ur ett annat teoretiskt ramverk. Exempelvis konstruktivismen, som också är ett av de 

stora paradigmen för att förstå stater och andra aktörer men med större fokus på individen och 

dess kontext. En annan möjlig teori är Hagens ramverk. Haar använder teorin i sin artikel kring 

USA:s interventioner. Ramverket är skapat för att beskriva länken mellan inrikes och 

utrikespolitiken. Det kan ge en alternativ angreppsvinkel på hur USA:s säkerhetsstrategi kan 

förstås. 

6.4 Relevans för yrkesutövningen 

Uppsatsen bidrar inte direkt till krigföringsförmågan. Det är inte taktiska färdigheter, eller 

principer som undersöks. Uppsatsen bidrar däremot till yrkesutövningen som officer med 

kunskap och förståelse på en högre nivå. Det militära maktmedlet styrs trots allt genom 

säkerhetsstrategier från den högsta krigföringsnivån. För att bemästra det militära maktmedlet 

anser jag att en högre förståelse krävs. Jag anser att en officer bör ha kunskap kring hur olika 

aktörer, särskilt stormakterna agerar och resonerar kring strategi och krigföring. Då kan de 

teoretiska förklaringarna förenkla de komplexa fenomen som säkerhetsstrategi och krig är. 

Detta är särskilt viktigt då Försvarsmakten valt att akademisera officersutbildningen. I den 

kontexten blir förmågan att beskriva krig utifrån teoretiska perspektiv grundläggande enligt 

mig.  

Både ÖB och statsministern talar om säkerhet tillsammans med andra. Då är kunskap om USA 

värdefullt för både planering av Sveriges försvar och förståelse för konflikter i allmänhet. Därav 

är undersökningen relevant för professionen som ska leda och planera väpnad strid. 
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