
FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Beteckning: 
Överstelöjtnant Dirk Jordan 2005-08-03 

 
 

 
FÖRSVARSHÖGSKOLAN 

2005-05-12 
Enskild uppsats på C-nivå 

 
Författare Kurs 
Överstelöjtnant (Tyskland) Diplompedagog Dirk-Jens Jordan ChP 03-05 
FHS handledare Tel 
Fil.dr. Kjell Engelbrekt / Major Roger Karlsson 08 - 55342500 
Uppdragsgivare Beteckning  
FHS/ISS 19 100:2046  

 

PREEMPTION: EN ANALYS AV USA:s NYA STRATEGISKA PARADIGM 
Denna uppsats behandlar den nu gällande amerikanska säkerhetsdoktrinen (NSS). Uppsatsens 
målsättning är att undersöka om den gällande amerikanska säkerhetsdoktrinen tjänar som 
preventionsmedel och som ett uttryck för statlig tvångsdiplomati. Säkerhetsdoktrinen 
analyseras för att komma åt den nya säkerhetspolitiska paradigmen. Vidare preciserar 
respektive undersöker uppsatsen den utslagsgivande säkerhetspolitiska kalkylen för att 
säkerställa amerikanska nationella intressen och överväganden ur ett geostrategiskt perspektiv. 
Som metod för att undersöka frågeställningarna respektive uppsatsämnet används härvid en 
kvalitativ textanalys. Analysverktyget som används har tagits fram för att granska utrikes- och 
försvarspolitiska doktriner och tjänar därför uppsatsens syfte väl. De teorier som denna uppsats 
grundas på baseras i huvudsak på Peter Viggo Jakobsens, Alexander L. Georges och Thomas 
Schellings teorier respektive deras tolkningar av teorien om tvångsmakt.  

Min analys skall med bl.a. exempel från deras modeller i sammanhanget 
tvångsmakt/tvångsdiplomati förklara hur de olika teorierna hanterar dessa begrepp och framför 
allt hur man kan uppfatta fenomenet preemption i den nationella amerikanska 
säkerhetsdoktrinen.  

 
Nyckelord: Säkerhetspolitik, Strategi, (Globalstrategi, Geostrategi), Doktrin, 
Preemption/Prevention, Idealpolitik, Realpolitik, Tvångsmakt, Folkrätt, Skurkstat. 
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”In the new world we have entered, the only path to peace and 
security is the path of action.”1 

 
1. INLEDNING 

 
1.1 Bakgrund 
 
Terrorattacken den 11/9 2001 ställde den amerikanska säkerhetspolitiken inför 
nya och tidigare okända utmaningar. Aldrig hade USA i den utsträckningen 
angripits av icke-statliga aktörer, aldrig hade det amerikanska försvaret blivit 
så lätt infiltrerat och utmanövrerat med asymmetriska medel.  
 
Globaliseringen av information, kapital och resurser kombinerat med 
utvecklandet av flexibla vapen med hög förstöringspotential, möjliggör att 
också icke-statliga aktörer kan träda in på våldsmarknaden. Nationell säkerhet 
blev definitivt omdefinierad efter den 11/9. Den amerikanska, nationella 
säkerhetsstrategien från 20022 (förkortning NSS) är nyckeldokumentet för 
amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik efter terrorattacken. I detta dokument 
formulerar den amerikanska regeringen nationella intressen, bedömer hotnivån 
på nytt och beskriver medel för sin nya säkerhetspolitik. Ett av dessa medel är 
idag tema för omfattande och kontroversiella debatter; nämligen 
“preemption“3. USA förbehåller sig rätten att förekomma hot genom att slå till 
först, i syfte att bekämpa aktörer tidigt. Det inkluderar sådana aktörer som 
nödvändigtvis inte för stunden utgör ett omedelbart angreppshot. NSS 
beskriver världsomspännande fred, demokrati och välstånd som de 
grundläggande värdena till vilka USA känner sig förpliktigade.  
 
För att försvara just dessa och bekämpa varje hot från terrorister och s.k. 
skurkstater (”rogue states”)4, avser man i nödfall agera också med våld och 
preemptivt. Därmed ifrågasätter NSS enskilda staters suveränitet och är på 
kollisionskurs med den gällande folkrätten, vilken inskränker en stats legitima 
självförsvar till dess att staten ifråga blir direkt angripen. NSS tolkar begreppet 
preemption i en helt ny denotativ betydelse. Detta faktum generar ett antal 
frågor som skall undersökas i detta arbete. Målet är inte att diskutera 
preemption som en universell princip, utan i mycket högre grad att förstå 
preemption som ett nutida medel för amerikansk säkerhetspolitik. Avsikten är 
att klarlägga de underliggande motiven och påvisa samstämmighet respektive 
avvikelser för möjliga teorier som förklaring av säkerhetspolitiska 
sammanhang. Grundläggande för detta arbete är övertygelsen om att det 
internationella säkerhetsläget i dagsläget konfronteras med nya, multikomplexa 
utmaningar. 
                                                 
1 Jfr. US-President George W. Bush: i: The National Security Strategy of the United States of 
America, USA/Washington D.C., September 17, 2002, förord, s. 2 
2 Jfr. The White House: The National Security Strategy of the United States of America, 
USA/Washington D.C. September 17, 2002 
3 Jfr. The White House: The National Security Strategy of the United States of America, 
USA/Washington D.C. September 17, 2002, s. 6;  
Jfr. härtill också i min uppsats på s 11 begreppsdefinitionen preemption respektive prevention. 
4 Jfr. The White House: The National Security Strategy of the United States of America, 
USA/Washington D.C. September 17, 2002, s. 14 
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1.2 Syfte och disposition 
De snabba förändringarna i den globala säkerhetsstrukturen, i synnerhet 
avseende hotet av den s.k. asymmetriska krigföringen5 tillåter inga felsteg 
avseende den politisk-strategiska ledningen6 och kräver ett försiktigt och 
omsorgsfullt umgänge med långfristiga, politiska beslut med osäkert 
beslutsunderlag. Det nu föreliggande, multidirektionella och ytterst komplexa 
internationella säkerhetsläget tillåter enligt min uppfattning inga misstag 
avseende inarbetande av erfarenheter i det politiska beslutsfattandet och de 
vidare processerna.  
 
Så erkänner Koppe7 korrekt, att den som vill vara verksam inom det moderna 
fredsäkrandet, genom reflexion eller aktion, måste arbeta för förändringar i de 
nuvarande samhällssystemen och de internationella strukturerna och söka efter 
nya ordningssystem. Det gäller att inte uteslutande tro på 
problemlösningsförmågan inom krishanteringen. Inte minst gäller detta USA 
som de senaste åren på ett remarkabelt sätt efter 9/11 har infört ett nytt sätt att 
se på världen och hur de nya hotbilderna skall hanteras. 
 
Syftet med denna uppsats är därför att förstå den gällande nationella, 
amerikanska säkerhetsdoktrinen (NSS), i synnerhet avseende elementet och 
möjligheten att tillgripa s.k. preventiva åtgärder. Med NSS som utgångspunkt 
försöker jag diskutera, vilka möjliga geostrategiska intressen som gömmer sig 
där bakom och som rättfärdigar ett sådant statligt agerande. För att kunna 
analysera använt material, kommer två olika teorier att nyttjas som 
analysinstrument. Min uppsats har som mål att genomföra en policyanalys och 
inte en hotanalys.  
 
Utifrån detta kommer i första delen de för mitt arbete centrala begreppen 
säkerhetspolitik, strategi (globalstrategi/geostrategi), skurkstat, doktrin samt 
prevention respektive pre-emption att teoretiskt definieras och deras praktiska 
betydelse beskrivas ur ett amerikanskt perspektiv. I anslutning till detta ges en 
kortfattad teoretisk referensram som kommer att nyttjas i uppsatsens 
diskussionsdelar för att ge en översikt av kärnpunkterna i de nyttjade teorierna. 
Målet med detta avsnitt är att beskriva och ge en bild av de referensramar som 
uppsatsen håller sig inom.  
 
 
 

                                                 
5 Jfr: Steven Metz/Douglas Johnson: Asymmetry and U.S. Military Strategy: Definition, 
Background and Strategic Concepts; Carlisle, Pennsylvania, U. S Army War College, January 
2001, s. 2 –5; (“Asymmetric approaches generally seek a major psychological impact such as 
shock or confusion that effects an opponent’s initiative, freedom of action, or will. 
Asymmetric methods require an appreciation of an opponent’s vulnerabilities. Asymmetric 
approaches often employ innovative, non-traditional tactics, weapons, or technologies, and can 
be applied at all levels of warfare – strategic, operational and tactical – and across the spectrum 
of military operations.”, i: Martin Vobora, C-uppsats, FHS/KVI, Stockholm, 2004, s. 11-12 
6 Förutsättningen för att statsmakterna – nationellt och internationellt – skall kunna ha 
handlingsfrihet avseende val av medel och metoder vid kris- och konflikthantering. 
7 Jfr. K. H. Koppe: Konfliktprävention, Konfliktregelung, Konfliktbeendigung mit nicht-
militärischen Mitteln, i: Sicherheit und Frieden: Handbuch der weltweiten 
sicherheitspolitischen Verflechtungen, 3. ergänzende Auflage, Mittler-Verlag, Herford, 1993, 
s. 269  
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I andra delen ägnar jag mig utförligt åt konceptet preemption resp. prevention i 
deras vidare bemärkelse och motsatsförhållandet mellan den folkrättsliga 
definitionen och den amerikaniska tolkningen i NSS. Jämförelsen genomförs 
för att, om möjligt, påvisa bakomliggande, säkerhetspolitiska och 
geostrategiska amerikanska intressen. 
 
I den tredje delen inordnas konceptet preemption, som ett uttryck för militär 
våldsanvändning för genomförande av USA:s nationella, säkerhetspolitiska 
intressen, med den teoretiska bakgrund detta arbete baseras på. Detta för att 
visa vilka eventuella konsekvenser den nya amerikanska säkerhetsdoktrinen 
kan få. 
 
Den fjärde delen avhandlar en jämförelse mellan den tidigare Clinton-
doktrinen och den nuvarande doktrinen för att få en historisk jämförelse med, 
och få förståelse för, utvecklandet av den senaste säkerhetsdoktrinen. För att 
tydliggöra de nya beståndsdelarna används Clintons doktrin som referensram. 
 
Uppsatsen avslutas med en analys och en diskussion om, och i hur stor grad, 
teorierna är till hjälp för att förklara mina utgångsfrågeställningar, varför den 
amerikanska regeringen i sin nu gällande nationella säkerhetsdoktrin så starkt 
förefaller fokusera på elementet preemption. Det krävs också för att ge svar på 
den övergripande frågeställningen respektive erbjuda en förklaring till varför 
vissa teorier förefaller vara bättre ägnade än andra till att förklara USA:s 
nationella säkerhetspolitik. Teorierna skall ge legitimitet till uppsatsens 
slutsatser.  

1.3 Frågeställningar   
Anpassat till syftet med denna uppsats och för att erhålla fördjupad förståelse 
lyder därför frågeställningarna som följer: 

a. Fanns det redan med Bill Clintons säkerhetsdoktrins första betraktelser, som 
hänvisade till dagens gällande säkerhetsdoktrin med preemption, ett nytt sätt 
att se på säkerhet, eller är det ett helt nytt element inom den amerikanska 
säkerhetsstrategien? 

b. Vilken roll spelar preemption i USA: s strategiska doktrin jämfört med 
andra möjliga alternativ? 

c. Vilken säkerhetspolitisk kalkyl är det som får USA: s regering att öppet 
deklarera att preemption hör till optionerna i dess nuvarande politik? 

Jag kommer att svara på dessa frågor efter det att jag har genomfört min 
diskussion och analys i del 4. 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att avhandla det område som bland annat fått 
beteckningen: Genomförande av nationell säkerhetspolitik med primärt 
militärmakt/hot om våld. 

Undersökningen kommer – kopplat till ovanstående – att omfatta en 
innehållsanalys av den nu gällande nationella, amerikaniska säkerhetsdoktrinen 
och dessutom den nationella säkerhetsdoktrin som redigerades och utgavs 
1999 under den före detta amerikanska presidenten Bill Clinton. 
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Av detta följer att undersökningen inte omfattar en explicit juridisk analys, om 
och i hur stor utsträckning principen för prevention/preemption ur juridisk 
synpunkt är lämplig respektive tillåten. Men, trots att jag anser att jag saknar 
den nödvändiga kompetensen, som varandes icke utbildad jurist, så är det dock 
inom ramen för arbetet oundvikligt att åtminstone något belysa kontexten mer 
än bara ansatsvis och med hjälp av fotnoter dessutom hänvisa till motsvarande 
fördjupningslitteratur, för att på så sätt i tillräcklig omfattning och på ett 
lämpligt sätt ge arbetet relevans.  

Den tidsmässiga avgränsningen grundas på att undersöka den nationella, 
amerikanska säkerhetsdoktrinen såväl 1999 som 2002 som ett uttryck för 
dagens gällande realpolitik för lösande av säkerhetspolitiska situationer 
respektive som tecken på hur redo den amerikanska regeringen är att förstå 
säkerhetspolitik. 

Avgränsning avseende material, Det empiriska underlaget hämtas i huvudsak 
från amerikanska regeringspublikationer (öppna källor) inom området nationell 
säkerhetsdoktrin. Därutöver nyttjas till dessa kopplade intervjuer, tal eller 
pressmeddelanden, från såväl presidenten själv som från officiella pressorgan, 
inkl. Vita Huset. Fördjupningslitteratur, som avhandlar framförallt detta tema, 
har jag hämtat från sekundärkällor. Härvid kommer framför allt artiklar ur bl.a. 
facktidskrifterna ”Foreign Affairs“8 och ”Survival“9 m.m.10 

Avgränsning i perspektiv: Uppsatsen kommer i huvudsak att behandla USA: s 
tolkning och nyttjande av preemption och prevention som en metod att skapa 
en nationell säkerhetsdoktrin. Dessutom undersöks den säkerhetsdoktrin som 
utgavs 1999 under den förre detta amerikanska presidenten Bill Clinton. Andra 
stater och aktörers syn på mål/medel och metoder kommer enbart flyktigt att 
beröras. Jag kommer förutom detta inte heller att närmare gå in på 
etisktmoraliska aspekter och inte heller fortsätta att analyserande betrakta 
problemen diskriminering och proportionalitet inom ramen för den nationella 
amerikanska säkerhetsdoktrinen. I detta sammanhang hänvisar jag till mitt eget 
diplomarbete från 1987 på temat: 

”Diskriminering och proportionalitet: dess etnisktnormativa 
grundläggande och tillämpning i NATO-strategin MC 14/3.”11 

Avslutningsvis avgränsas denna undersökning till att jag med hjälp av flera 
teorier försöker anföra ett logiskt, förståeligt motiv, som i sin tur tillåter en 
förståelig analys av hur dagens syn på säkerhetspolitik ur nationell amerikanskt 
perspektiv och med ett geostrategiskt perspektiv. Avgränsningarna innebär att 
man endast får den officiella synen. Dessutom betyder det att man ej kan 
generalisera mina slutsatser till att spegla andra ståndpunkter än de vilka 
företräds av den nu sittande administrationen. Trots avgränsningarna i tid och 
material får resultatet anses speglat det nu rådande uppfattningarna hos den 
amerikanska ledningen. Teorierna som används kommer ej att testas per se, 
utan bara vara ett ramverk för min analys.  

                                                 
8 Jfr. litteraturförteckning 8.2.1  
9 Jfr. litteraturförteckning 8.2.1 
10 Jfr. litteraturförteckning 8.2.1 
11 Författarens anmärkning: Mitt diplomarbete skrivit på det tyska försvarsmakts-universitetet 
i Hamburg 1987 behandlade i huvudsak en kritisk analys av den förut gällande NATO doktrin 
MC 14/3 utifrån ett normativt etiskt/moraliskt perspektiv. Slutsatsen blev bl.a. att det fanns en 
diskrepans mellan teori och praktik. 
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1.5 Källkritik 
Temats ständiga aktualitet förklarar varför det finns ett nästan obegränsat och 
knappt överblickbart antal publikationer med koppling till området. Såtillvida 
förefaller det tvunget att påpeka att det varken är avsikten att återge ett 
omfattande och representativt genomsnitt eller förevisa allt förfogbart 
källmaterial respektive värdera dessa. Dock tillåter de nyttjade källorna ett 
besvarande av frågeställningarna, då det i det föreliggande arbetet handlar om 
en kvalitativ undersökning genom textanalysen, som på intet sätt gör anspråk 
på fullständighet. Uppsatsens huvudsakliga material kommer från primärkällor 
t.ex. statliga officiella regeringskällor som jag har tagit fram med hjälp av 
internet, det vill säga källor som är obearbetade. Sekundärkällor, material som 
bearbetats och som hämtar referenser från annat material, har använts för att 
bygga upp det analytiska ramverket för uppsatsen. De sekundära källorna som 
jag har använt är i huvudsak akademisk litteratur. Ett problem skulle kunna 
vara att den mesta litteraturen är av amerikanskt ursprung. Detta har jag försökt 
att aktivt bemöta med hjälp av att leta upp europeisk litteratur, vilket i mitt 
speciella fall är tysk litteratur. 

 

1.6 Tidigare forskning i ämnet och teorianknytning  
Vid mina efterforskningar kring ämnesvalet så uppfattar jag det som att det 
finns en begränsad mängd uppsatser som behandlar amerikansk syn på, och 
förhållande till, prevention respektive preemption. Som det teoretiska 
ramverket och samtidigt teoretiska utgångspunkten för detta arbete beträffande 
användningen av militär makt som ett säkerhetspolitiskt instrument utnyttjas 
den definition som beskrivs av Peter Viggo Jakobsen12 och av Thomas 
Schelling13. Kopplingen mellan säkerhetspolitik och doktrin samt vad som 
påverkar dess utveckling har beskrivits av Barry S. Posen.14 Denna redogör för 
sambandet mellan användning av väpnad styrka och de mål aktören önskar 
uppnå genom att använda detta instrument. Peter Viggo Jakobsen har med stöd 
av bland annat Schelling beskrivit förutsättningar för att nå framgång med 
användningen av väpnad styrka som ett säkerhetspolitiskt instrument. 
Därutöver kommer jag att beakta Alexander L. Georges15 bok ”Forceful 
Persuasion – Coercive diplomacy as an alternative to war” – och hans syn på 
säkerhetspolitik utifrån en teoretisk synvinkel.  

1.7 Metod 
Säkerhetspolitik kan utspela sig på flera nivåer i det politiska systemet. Svaren 
på ställda frågor hämtas på den politiskt strategiska nivån. Propositioner antas 
vara en följd av ett rationellt handlingsmönster. Enligt K. Brodin16 går det att 
föra ett resonemang som går ut på en koppling mellan aktörens konkreta 
                                                 
12 Jfr. Peter Viggo Jakobsen: Western Use of Coercive Diplomacy after the Cold War: A 
Challenge for Theory and Practice, St. Martin’s Press, Inc., USA,/New York, 1998 
13 Jfr. Thomas Schelling: Arms and Influence, New Haven & London: Yale University Press, 
1996 
14 Jfr. Barry R. Posen & Andrew L. Ross: Competeing Visions for U.S. Grand Strategy, i: 
International Security, 1996/1997, 21:3. 
15 Jfr. Alexander L. George: Forceful Persuasion: Coercive diplomacy as an alternative to war, 
United States Institute of Peace Press, USA/ Washington, D.C., third printing, 1997 
16 Jfr. Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Hans Oscarsson, Lena Wängnerud: Metodpraktikan, 
Norstedts Juridik, andra upplagan, Stockholm, 2002 
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handling och en bakomliggande doktrin. Aktören i denna undersökning är den 
amerikanska regeringen och syftet med utnyttjande av väpnad styrka i form av 
preemptiva åtgärder är att uppnå nationella, amerikanska, säkerhetspolitiska 
mål respektive uppfylla nationella, amerikanska intressen, och betonar 
användningen av militär makt i syfte att säkerställa dessa säkerhetspolitiska 
intressen. Den vetenskapliga metod som förefaller vara mest lämpad att svara 
mot undersökningens syfte är att granska de politiska texterna kvalitativt med 
text- respektive innehållsanalys (enligt boken ”Metodpraktikan”)17 som 
verktyg. Detta är en metod som hjälper forskaren att finna det innehåll i texten 
som ligger dolt under ytan. Syftet med granskningen är att finna argument som 
kan placeras in i det analytiska ramverket och som nyttjas för att svara på mina 
frågeställningar. 

1.8 Analytiskt ramverk 
Den kvalitativa textanalysen medför ett behov av att ganska ingående förklara 
vad som eftersöks inom ramen för de tre grundfrågorna. I det följande avsnittet 
är syftet att under respektive grundfråga redogöra för hur analysen av det 
empiriska materialet skall ske. 
 
1.9 Relevanta och centrala begrepp 
Den som vill analysera den nationella amerikanska säkerhetsdoktrin (NSS) på 
ett värderande sätt, måste tvångsmässigt inordna den i den politiska kontexten 
– t.ex. intresset från politiska aktörer, underlag från näringslivet samt i 
förhållande till strukturen i det nuvarande internationella systemet. Därför är 
det enligt min uppfattning viktigt att först skapa en ram i form av en förklaring 
av de relevanta begreppen som uppsatsen bygger på. I nästa steg förklarar jag 
de centrala begreppen för att konkretisera problematiken kring mina 
frågeställningar. 

 

1.9.1 Relevanta begrepp 
 
Säkerhetspolitik 
Med säkerhetspolitik menas allmänt de åtgärder en stat vidtar för att uppnå 
nationella mål, även i de fall olika aktörer (framförallt andra stater i det 
internationella systemet) hotar dessa mål. Militära maktmedel är ett av de 
många instrument som står till buds för en regering att bedriva 
säkerhetspolitik. Enligt klassisk säkerhetspolitisk teori18 krävs att den egna 
statsbildningen och dess fysiska bas, territoriet, är hotat för att legitimera det 
militära instrumentet. Med dagens vidgade säkerhetsbegrepp omfattar 
nationella mål långt mer än hot mot det nationella territoriet. Likaså är det i 
dag inte gränsen mellan utrikespolitik och säkerhetspolitik självklar. Den 
pågående internationaliseringen har medfört att säkerhetspolitiken av idag även 
kan omfatta internationella mål. 

 

 
                                                 
17 Jfr. Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Hans Oscarsson, Lena Wängnerud: Metodpraktikan, 
Nordsedts Juridik, andra upplagan, Stockholm, 2002, s. 234 f 
18 Jfr. härtill t.ex. v. Clausewitz, Buzan, Marx, Morgenthau m.m. 
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Strategi/Grand Strategy 
Strategi blir i statsvetenskapssammanhang oftast behandlat som militärstrategi. 
Ordet strategi utgörs etymologiskt av de grekiska orden stratos (=hären) och 
agein (=leda) och betydde alltså ursprungligen ledning av hären. Clausewitz 
definierade strategi i sitt verk ‘Om kriget’19 i enlighet därmed som ”läran om 
bruket av striden som ett medel för kriget.“20 Clausewitz stora förtjänst 
avseende strategiteorin består dock i att han inordnar strategin i en teoretisk 
ram, som omfattar såväl den militära som politiska dimensionen.21 Målet med 
krigsstrategin är enligt von Clausewitz ”nedkämpandet av motståndaren.”22 
Detta tjänar ett överordnat politiskt syfte, nämligen en fredsordning som 
självklart gestaltas av den segrandes vilja. Medlen för att uppnå detta syfte är 
stridskrafternas strider. Gentemot politiken förhåller sig strategi på 
motsvarande sätt som ett medel. Strategisk planering tjänar följaktligen alltid 
ett politiskt syfte.23 Politik klarar sig omvänt inte utan strategi, om politiken 
inte skulle vara planlös och utan mål. Enligt Edwark Luttwak24 kan man skilja 
på fem nivåer inom strategi. Den tekniska, den taktiska, den operativa, 
stridsfältsstrategin och slutligen den allt innefattande högsta strategiska nivån, 
den s.k. storstrategin (”grand strategy“).25 Storstrategin är mycket mer än bara 
en plan inom en konflikt respektive ett krig. Den står i centrum för en stats 
utrikes- och säkerhetspolitik och sammanfattar dennas kort- och långsiktiga 
politiska mål och premisser. Här ansluter sig alltså de militära medlen till de 
politiska syftena.26 Militära resurser är bara en resurs utav en palett av medel 
som kan tjäna storstrategin: Diplomati, förbindelser inom näringslivet, 
propaganda, politiska mekanismer (t.ex. allianser och fördrag) är exempel på 
andra optioner. Storstrategin anger ramarna och påverkar genom s.k. top-
down-förfarande detaljerna i underliggande nivåer. Därvid är hierarkin helt 
utklarad. Alla handlingar har som mål att understödja storstrategin så adekvat 
som möjligt. Samtidigt påverkar händelser på de underordnade nivåerna dock 
också den högre nivåns skepnad. Strategi besitter därför alltid två dimensioner: 
den vertikala dimensionen för de olika nivåerna som interagerar med varandra 
och den horisontella dimensionen, i vilken den dynamiska logiken från aktion 
till reaktion utvecklas.27 

                                                 
19 Jfr. Carl v. Clausewitz: Om kriget, översättning av K-R Böhme; A L Johansson, Bonniers, 
Borgå, 2002 
20 Jfr. Carl v. Clausewitz: Vom Kriege, Philipp Reclam jun. GmbH&Co., Stuttgart, 1994, s. 
178 
21 Jfr. Carl v. Clausewitz: Vom Kriege, Philipp Reclam jun. GmbH&Co., Stuttgart, 1994, s. 27 
22 Jfr. Carl v. Clausewitz: Vom Kriege, Philipp Reclam jun. GmbH&Co., Stuttgart, 1994, s. 17 
23 Jfr. Carl v. Clausewitz: Vom Kriege, Philipp Reclam jun. GmbH & Co., Stuttgart, 1994, s. 
39 
24 Jfr. Edward Luttwak: Strategie. Die Logik von Krieg und Frieden, Springe-Verlag, 
Klampen, 2003, s. 127 ff. 
25 Jfr. härtill: B. H. Liddel-Hart: Strategy, Faber & Faber Ltd, London, 1967, dessutom  André 
Beaufre utsagor över ämnet ”Grand-strategy“ 
26 Jfr. härtill: Edward Mead Earle: Makers of Modern Strategy: Military Thought from 
Machiavelli till Hitler, Princeton, N.J., Princeton University Press, 1943, viii, (“Liddell Hart’s 
multidimensional understanding of Grand Strategy, “The highest type of strategy is that which 
so integrates the policies and armaments of the nation that the resort to war is either rendered 
unnecessary or is undertaken which the maximum chance of victory”), i: Gary Hart: The 
Fourth Power: A Grand Strategy for the United States in the Twenty-First Century, Oxford 
University Press, New York, N.Y., USA, 2004, s. 21 
27 Jfr. Edward Luttwak: Strategie. Die Logik von Krieg und Frieden, Springe-Verlag, 
Klampen, 2003, s. 130 f 
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Doktrin28 
Ordet doktrin hämtar sitt ursprung ur latinet och anger att det handlar om 
undervisning eller att lära ut. I svenskt språkbruk har den fått betydelsen av en 
fastlagd teori eller norm som utgör grunden för i synnerhet politiskt och 
militärt handlande. Gemensamt för doktriner är att de på något sätt behandlar 
kunskap. En doktrin är dock inte kunskap i sig utan snarare ett uttryck för 
samlad kunskap och erfarenhet. Doktrinen skall dels bibringa kunskap och 
skapa förståelse, men också utgöra en vägledning för det praktiska handlandet. 
Doktriner utvecklas med viss tröghet. Stora förändringar i den 
säkerhetspolitiska miljön kan vara incitament för att ändra en doktrin. 
Doktrinutveckling är således en levande process. Betydande förändringar inom 
något av doktrinhjulets områden kan skapa nya förutsättningar för 
sammansättning och användning av militära styrkor. Det går således inte att 
genom analys av endast genomförda insatser med väpnad styrka formulera en 
tydlig doktrin. Men undersökningens resultat kan vara en del av en 
doktrinutveckling. 

 
1.9.2 Centrala begrepp 
 
Tvångsmakt 
Varje strategi betjänar sig av militära maktmedel om den ska vara 
framgångsrik. I detta sammanhang skiljer man mellan s.k. vålds- och 
tvångsmakt29. Kärnan i åtskillnaden mellan de båda ligger i att insatsen av 
militärt våld är ett faktum respektive i hur mycket militärt våld som ska 
användas för att nå uppsatta mål. Vid tvångsmakt kan man se en klar strävan 
att så länge som möjligt försöka minimera användningen av militärt våld, 
innan våldsmakt måste sättas in för att slutligen kunna nå de uppsatta målen. 
Denna idé baserar sig på bedömningen och samtidigt förhoppningen om att 
motståndaren inser vad användningen av tvångsmakt, och hotet om våld 
genom våldsmakt, skulle innebära samt vilka fördelar det skulle innebära att 
undvika det. Detta innan militärt våld faktiskt sätts in.30 Detta förutsätter att 
hotet om militärt våld uppfattas som trovärdigt av motståndaren och att denne 
måste bli övertygad om att en insats görs senare om han inte accepterar kraven. 
Våldsmakt innebär en direkt användning av militärmakt för att förlama 
motståndarens förmåga till försvar, utan hänsyn till andra eventuella 
bakomliggande faktorer. Tvångsmakt, däremot bygger på tanken om en 
förhandling, och är därmed en metod som bl.a. kräver materiella resurser och 
goda insikter31 om motparten, dels vad denne eftersträvar men också vad som 
upplevs som mest avskräckande. Det krävs också att motparten förstår vilka 
viktiga beteenden som leder till våldsanvändningen av tvångsmakt är att våld 
används så liten som möjligt. Metoden kräver också en ständig kommunikation 
mellan inblandade parter för att nå önskvärd utveckling. Enligt Thomas 
                                                 
28 ”Ett formellt uttryck för den kunskap och de föreställningar som utgör den viktigaste 
grunden för verksamheten inom det militära försvaret.”, i: Militärstrategisk doktrin 2002, 
Högkvarteret, Stockholm, 2002-05-31, s. 9 
29 Jfr. Åke Norling: ”Tvångsmakt i sönderfallna stater”, s. 66 ff, i: Markus Mohlin: Militära 
maktmedel i politikens tjänst, FHS, ISS, 2004 
25 Jfr Nils Andrén: Säkerhetspolitik – Analyser och tillämpningar; Stockholm, Sverige, 2002, s. 
87 
31 Jfr. Thomas Schelling, Arms and influence, New Haven & London, Yale University Press, 
1996, s. 71 
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Schelling och Andrè Beaufre är detta en central fråga eftersom materiella 
resurser och rationalitet är några av grundpelarna i användandet av tvångsmakt. 
För att lyckas med tvångsmakt krävs således spelregler som parterna förstår 
och samtidigt accepterar samt överlägsna materiella resurser respektive 
nödvändiga moraliska tillgångar. 
Båda sakerna betyder att tillräckligt med avskräckande maktpotential måste 
finnas till förfogande när man uttalar hoten, men även att det handlar om en 
motståndare som går att inordna i en viss kategori. Strängt taget måste det 
nämligen handla om en rationellt tänkande motståndare som rör sig inom vårt 
eget analysschema och som inordnar sig i detta. Avgörande karakteristika för 
användning av militära maktmedel i form av tvångsmakt består såväl i den 
betydligt ökade flexibiliteten inom de politiska arenorna som i det övertydligt 
utpräglade samspelet mellan de enskilda olika nivåerna (politik, ekonomi, 
diplomati och militär). Båda är tvingande, men i huvudsak förutsätter dock 
användningen av tvångsmakt nödvändigtvis en verklig tillgång till 
motspelaren, eftersom det är nödvändigt för upplevelse av aspekten 
tvångsmakt och endast kan åstadkommas på det viset och förmå honom att 
genomföra de i sin motparts ögon önskvärda aktiviteterna.32 
Exempelvis visar terrorattacken 11.9.2001 på ett effektivt sätt att inte ens den 
militära supermakten USA lyckades avskräcka terroristerna som följde en 
religiös fanatism, och därmed förhindra attackerna.  
Eller är det det nya som visar sig här? På de förmodade angriparnas sida hittar 
man ingen rationell motståndarsida som följer de ovan nämnda idéerna och 
tankegångarna. De imponeras inte av den jättelika maktpotential som USA och 
deras allierade utgör och låter sig inte heller avskräckas från att fullfölja de 
strategiska mål som de satt upp (varken enligt tvångs- eller 
våldsmaktkategorier eller -kriterier). Därmed rinner det välmenta försöket, som 
var uppbyggt på att begränsa och avstå från militär maktanvändning, helt ut i 
sanden, utan att det egentliga problemet därigenom är löst. Vad kan man alltså 
göra? Den av USA präglade visionen av en ny världsordning under ledning av 
samt i tilltagande grad ensidig, unilateral tolkning av läget är inte tillräckligt 
framtidssträvande och räcker enligt min mening inte till. Dessutom hindrar den 
av allt att döma USA:s fiender - och då i synnerhet terrorismen - även det 
nollsummespel33 som enligt Thomas Schelling absolut skall undvikas och som 
så att säga utlovar fienden en slags tillmötesgående belöning för en ev. gjord 
eftergift. Även om användandet av tvångsmakt under tider i vilka letandet efter 
fredliga lösningsförsök vid konflikter verkar mer än bara önskvärt, återstår det 
att konstatera, att redan hotandet med tvångsmakt principiellt redan vid 
tidpunkten av hotandet måste omfatta den slutgiltiga insatsen av våldsmakt, 
om denna stringens skall verka trovärdig. I detta fall följs den logik som den 
tidigare nukleära avskräckningsstrategin hade. Men denna räcker inte till, som 
framställts ovan, vad gäller den asymmetriska och ej linjära krigföring utan 
leder maktlöst in i tomma intet; det som återstår är som följande uttryck säger: 
ovanliga omständigheter fordrar ovanliga (dvs. i den verkliga bemärkelsen av 
ordet nya) åtgärder.  
 

                                                 
32 Jfr. FHS/ISS – föreläsning/seminarium om strategi under ledning av Övlt. Stefan Ring, 
Stockholm, Försvarshögskolan / ISS, 2003-11-13 respektive 2004-04-28 
33 Jfr. Peter Viggo Jakobsen: western Use Of Coercive Diplomacy after the Cold War: A 
Challenge for Theory and Practice, St. Martin’s Press, Inc., USA,/New York, 1998, s. 17 (“The 
conflict must not be  perceived as zero-sum.”). 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS Beteckning: 
Överstelöjtnant Dirk Jordan 2005-08-03 Sidan 12 av 55   

 12

Här bör nämnas, att jag efter att ha studerat den litteratur som stod till 
förfogande fick uppfattningen, att när det gäller begreppet tvångsmakt (på 
engelska coercive diplomacy) det inte alls handlar om ett fastslaget begrepp i 
betydelsen terminus technicus. Tvärtom, detta begrepp är enligt min mening 
alltid underkastat den politiska utläggningen i en konkret situation vilken 
fordrar handling och agerande. I samma riktning yttrade sig för övrigt även den 
dåvarande NATO-överbefälhavaren (SACEUR) general Wesley Clark34, som 
intressant nog inte såg Kosovo-kriget som ett krig i klassisk mening, utan 
snarare uppfattade det som ett uttryck för, och som ett exempel på, 
användningen av tvångsmakt. 
 
Prevention/Preemption 
Begreppen prevention (på svenska förhindrande eller förebyggande) och 
preemption (på svenska föregripande) blandas i debatten ofta ihop. I det 
följande används prevention alltid, då det enligt gällande folkrätt handlar om 
en sådan, preemption inom parantes ersätter detta begrepp på de ställen där det 
amerikanska språkbruket diskuteras. Konceptet preemption35 kan man förstå 
som generell princip men också som ett operativtstrategiskt instrument. Det 
senare synsättet tillåter inordning av preemptive handlande i den amerikanska 
säkerhetsdoktrinens vertikala strategiuppbyggnad och ger därigenom förståelse 
för sammanhanget. Detta sammanhang spelar bl.a. en avgörande roll för 
legitimeringen av den amerikanska säkerhetsdoktrinen.36  
 
Lawrence Freedman ger en första förklaring:  

Prevention is cold – blooded: it intends to deal with a problem before it 
becomes a crisis, while pre-emption is a more desperate strategy 
employed in the heat of crisis. Prevention can be seen as pre-emption 
in slow motion, more anticipatory or forward thinking, perhaps even 
looking beyond the target’s current intentions to those that might 
develop along with greatly enhanced capabilities.37 

 
En annan förklaring ger Karl-Heinz Kamp  

Man talar om ett preemptivt angrepp när detta äger rum före ett 
angrepp av motståndaren som är omedelbart förestående. Däremot 
kallas en handling preventiv, när den bara baserar på en förmodan om 
att man kan räkna med en militäroffensiv av motståndaren inom den 
närmaste tiden. 38  
 

 
                                                 
34 Jfr. härtill: Wesley Clark: Waging Modern war Bosnia, Kosovo, and the Future of Combat, 
Public Affairs, New York, USA, 2001, s. 253 ff. 
35 US-Pentagon’s officiella pre-emption definition är: “Pre-emption is an attack initiated on the 
basis of incontrovertible evidence that an enemy attack is imminent.”, i:  Jeffrey Record: Dark 
Victory, Naval Institute Press, Annapolis, Maryland, USA, 2004, s. 34 
36 Jfr. The National Security Strategy of the United States of America, September 17, 2002, 
USA/Washington D.C., s. 16 (“to support pre-emptive options, we will build better, more 
integrated intelligence capabilities to provide timely, accurate information on threats, wherever 
they may emerge.”). 
37 Jfr. Lawrence Freedman, i: Jeffrey Record: Dark Victory: America’s Second War Against 
Iraq, Naval Institute Press, MA, USA, 2004, kapitel 3, s. 34 
38 Jfr. också: Karl-Heinz Kamp: Från prevention till preemption? Den nya amerikanska 
säkerhetsstrategin, i: Internationale Politik (12), Deutsche Gesellschaft für internationale 
Politik e.V., Berlin 2002, s. 19-24 (här s 20) 
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Jeffrey Record beskriver samma sak på följande sätt när han skriver i sin bok 
‘Dark Victory: America’s Second War Against Iraq’ att “pre-emption is a 
supplement tailored to deal with the new, non-deterrable threat”.39 Till detta 
finns det inom ramen för uppsatsen all anledning att återkomma.  
 
Skurkstater (”rouge states”)40 
Begreppen "rogue state"41 respektive skurkstat är ursprungligen inget begrepp 
i den akademiska diskussionen, utan infördes under 90-talet av USA-
regeringen och det utan att definieras närmare. Speciellt under den senaste 
tiden följer i detta begrepps spår en rad andra, nya beteckningar, som används 
som komplement eller emellanåt synonymt. Till de nyare begreppen hör 
beteckningen "axis of evil"42,43,44 (på svenska ondskans axelmakter) som 
president Bush skapade januari 2002. Då det vid användningen av dessa 
begrepp inte handlar om något vetenskapligt språkbruk, utan mer om yttringar 
som präglats av dagspolitiken, har de officiella företrädarna i USA hittills 
avstått från att ge en exakt definition av dessa termer. Orsaken till det är 
förmodligen, att en för trång tolkning av termen skurkstat skulle utesluta stater 
som belagts med detta begrepp, medan en för vid definition skulle innefatta 
stater som står i förbund med USA. Med etiketten skurkstat avser USA de 
regimer som utmärker sig genom tyranni, radikala vålds- eller 
förtryckarideologier, en belägringsmentalitet som är ur stånd att upprätta 
konstruktiva internationella förbindelser och angriper den internationella 
gemenskapens grundläggande värderingar.45 
 
En mer utförlig definition av begreppet skurkstat ger Barry Rubin i tidskriften 
"Internationale Politik":  

Det är praktiskt taget omöjligt att undvika, att en stat som man 
betecknar som skurkstat, har en repressiv diktatur. Denna styresform i 
sig räcker emellertid inte för en sådan klassificering. Ännu viktigare är 
det, att denna regim utåt sett anses vara aggressiv. Dessutom är en 
skurkstat inte bara ett land, vars intressen går stick i stäv med Förenta 
Staternas, utan ett land som även hotar den internationella ordningen. 
En sådan stat hotar att dra in USA i en konflikt, även om Amerika vill 
undvika det. Då regimen inte reagerar på de konventionella 

                                                 
39  Jfr. Jeffrey Record: Dark Victory: America’s Second War Against Iraq, Naval Institute 
Press, MA, USA, 2004, kapitel 3, s 34 
40 The National Security Strategy of the United States of America, September 17, 2002, 
USA/Washington D.C., kriterier av skurkstater på s. 13,14 
41 Jfr. US-President George W. Bush: The National Security Strategy Of The United States of 
America, Washington, D.C. USA, September 2002, s. 15 
42 Jfr. US-President George W. Bush: Talet “rapport för läget i nationen”, Washington, D.C., 
USA, 2002-01-29  
43 Jfr. härtill dessutom: Peter Singer: The President of God & Evil: Questioning the Ethics of 
George W. Bush, Plume Book, New York, N.Y., USA, 2004, s. 183 (“But we have no clear 
and agreed-upon criteria for deciding which regimes are evil, or sufficiently evil for them to be 
subject to pre-emptive strikes.”). 
44 Författarens anmärkning: ondskans axelmakter består enligt US president George W. Bush 
av Nordkorea, Iraq och Iran; jfr. härtill också: Paul Rogers: Political Violence and Global 
Order; kapitel 19, s. 222, i: Ken Booth / Tim Dunne: Worlds in Collision: Terror and the 
Future of Global Order; Palgrave MacMillan, New York, N.Y., USA, 2002, s. 222 
45 Jfr. Peter Rudolf: Stigmatisering av vissa stater: Europa föredrar den politiska dialogen, i: 
Internationale Politik (6), Deutsche Gesellschaft für internationale Politik e.V., Berlin, 1999, s. 
15 
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diplomatiska åtgärderna och exempelvis interpreterar signalerna fel 
eller vägrar att avstå ifrån systematisk underminering och terrorism, 
har man misslyckats med de förtroendeuppbyggande åtgärderna eller 
metoderna för förebyggande av konflikter. Andra, kraftigare åtgärder 
och förhållningssätt blir nödvändiga. Det behöver inte nödvändigtvis 
betyda krig, om inte skurkstaten tar speciella steg som gör ett sådant 
förfarande oundvikligt .46 

 
Förenta Staterna föredrar att isolera sådana regimer genom sanktioner och 
genom att inte erkänna dem, och sluta internationella allianser, för att så bättre 
kunna behärska deras aggression eller expansion. Även strävan efter 
massförstörelsevapen utgör för USA ett centralt element i dess ”skurkstats – 
teori”47, i synnerhet då just strävan efter sådana moderna vapen antagligen ofta 
utgör det egentliga hotet. 
 
2. UNDERSÖKNING UTIFRÅN EN TEORETISK REFERENSRAM 
  
I ett nästa steg skall nu idealpolitik, med insats av militärmakt som grund, 
analyseras. Härvid nyttjas huvudsakligen de teoretiska utsagorna/ 
förklaringsmodellerna från Jakobsen, Schelling, Beaufre och George. Detta 
förefaller nödvändigt för att bättre förklara och sätta sig in i mina utsagor inom 
NSS i det fortsatta arbetet. 
 
Med dessa mycket övergripande beskrivningar av respektive teori som bas 
skall i nästa steg en närmare beskrivning av den s.k. idealpolitiken respektive 
realpolitiken göras. Detta är nödvändigt för att förstå USA:s förhållningssätt 
och skapandet av NSS.  
 
2.1 Idealpolitik och användningen av militärmakt 
Grunden för idealpolitik ligger enligt Peter Viggo Jakobsens48 uppfattning i 
idealpolitiken från Thomas Schellings49 respektive André Beaufres50 idévärld. 
De grundläggande definitionerna för strategi som Beaufre redovisar, bl.a. 
genom den inre och yttre manövern51, har tydliga likheter med de tankar om 
rationalitet 52 som Thomas Schelling för fram och som sedermera återspeglas i 
Jakobsens idealpolitik. Schelling menar, liksom Beaufre, att militärt våld som 
ett påtryckningsmedel fungerar bäst då förmågan att åstadkomma verkan hålls 
i reserv som ett påtryckningsmedel. Det är med hjälp av hotet om förestående 
våld som man kan påverka motparten. Hotet om våld är ett försök att inverka 
på motståndarens motiv till val av metod för att lösa konflikten, medan 

                                                 
46 Jfr. Barry Rubin: Internationale Politik, Juni 1999 (6), 54. Jahrgang, Deutsche Gesellschaft 
für internationale Politik e.V., Berlin, 1999, s 5 ff. 
47 Jfr. Jeffrey Record: Dark Viktory: America’s Second War Against Iraq, s 32: (“Rogue States 
(…) seek WMD to threaten (…). …rogue states unrelenting drive to possess weapons of mass 
destruction.”). 
48 Jfr. Peter Viggo Jakobsen: Western use of Diplomacy after the Cold War: A Challenge for 
Theory and Practice, St. Martin’s Press, Inc., USA,/New York, 1998 
49 Jfr. Thomas Schelling: Arms and influence, New Haven & London: Yale University Press, 
1996 
50 Jfr. André Beaufre: Modern strategi för krig och fred, ePan Prisma, Göteborg, 2002 
51 Jfr. André Beaufre, Modern strategi för krig och fred, ePan Prisma, Göteborg, 2002, s. 105 
52 Jfr. Peter Viggo Jakobsen, Western use of Diplomacy after the Cold War: A Challenge for 
Theory and Practice, St. Martin’s Press, Inc., USA,/New York, 1998, s. 17 
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användningen av den rena våldsmakten bygger på att försöka övervinna 
motståndarens styrka och genom detta kontrollera hela konflikten. Detta 
resonemang leder fram till begreppet tvångsmakt53 (på engelska 
”compellence”).54  
 
2.1.1 Idealpolitik med illustration av verkställande 
För att kunna värdera tvångsmaktens funktion i verkliga konfliktscenarier och i 
realiteten, har Jakobsen konstruerat något han kallar för idealpolitik. Denna 
teori bygger på ett antal faktorer som han menar är tvångsmaktens byggstenar. 
De faktorer som Jakobsen55 avser vara centrala, och som återfinns i både 
Schellings och Beaufres resonemang, är följande: 
a. Hotet måste innebära så mycket skada att det kostar för mycket att stå emot, 
b. Den som hotas måste vara övertygad om att eftergifter inte leder till nya 
krav, 
c. Den som hotas måste ges tid för att ge efter för de ställda kraven och 
d. Hotet måste vara trovärdig, dvs. att den som hotar måste uppfattas ha både 
förmåga och vilja att verkställa hotet. 
 
Jakobsen har därför formulerat sin idealpolitik utefter följande fyra punkter56, 
a. Ett hot om våld som är trovärdigt och tillräckligt för att snabbt och med små 
kostnader besegra motståndaren eller förneka denne att nå sina mål. Hotet om 
ett långvarigt krig är i de flesta fall mindre avskräckande/verksamt än en 
konflikt där angriparen snabbt vinner framgång. Nackdelen med ett långvarigt 
krig är att situationer skapas där den angripne medges möjligheter att påverka 
världsopinionen eller tillfoga angriparen förluster som inte står i relation till 
värdet av hela konflikten. Detta fenomen är inte minst viktigt inom 
västvärlden, där förlusten av människoliv och opinionen är en avgörande faktor 
i maktutövningen och för att bibehålla makten i en demokrati. Här menar 
Jakobsen att behovet av militärt våld i det uttalade hotet är historiskt bekräftat. 
b. En tydlig tidpunkt då ställda krav skall vara uppfyllda. Jakobsen menar här 
att om det inte är tydligt vilka tidpunkter som gäller, finns en viss risk att det 
kan uppfattas som en svaghet och att motparten ägnar sig åt önsketänkande. 
Om inte kraven följs av en tydlig tidsbegränsning uppfattas de heller inte som 
trovärdiga. 
c. Det skall finnas en försäkran om att eftergifter inte följs av ytterligare krav. 
Om det finns en tvekan om att de krav som ställs bara är ett första steg, 
minskar motivationen att ge efter. Det måste finnas en form av tillit mellan 
aktörerna i hela konflikten. 
d. Dessutom skall det finnas ett erbjudande om fördelar om kraven uppfylls. 
Genom att erbjuda fördelar kan en situation skapas då den ena sida kan 
acceptera kraven eftersom förödmjukelsen kan mildras. En politiker kan på 
detta sätt ha fortsatt förtroende hos exempelvis hemmaopinionen. Detta 
förfaringssätt innebär enligt Jakobsen också att risken för ett s.k. 
nollsummespel undviks resp. minimeras. 
                                                 
53 Författarens anmärkning: På FHS i Stockholm översätts begreppet compellence på svenska 
med tvångsmakt. 
54 Jfr. Thomas Schelling, Arms and influence, New Haven & London: Yale University Press, 
1996, s. 71 
55 Jfr. Peter Viggo Jakobsen: Western use of Diplomacy after the Cold War: A Challenge for 
Theory and Practice, St. Martin’s Press, Inc., USA,/New York, 1998, s. 17 
56 Jfr. Peter Viggo Jakobsen: Western use of Diplomacy after the Cold War: A Challenge for 
Theory and Practice, St. Martin’s Press, Inc., USA,/New York, 1998, s. 30 
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2.1.2 Mellanvärdering samt hänvisning till uppsatsens problemområden  
Jakobsens idealpolitik fokuserar i första hand på interaktionen mellan de som 
är direkta aktörer. Denna fokusering anser jag vara en klar begränsning. Att 
bara ta hänsyn till aktörer som är omedelbart inblandade i en konflikt, medför 
att den alltmer globaliserade världen utelämnas. Genom en kombination av 
Jakobsen, Schelling och Beaufre skulle idealpolitiken få ytterligare 
dimensioner som skulle utveckla verktyget. För att kunna värdera 
tvångsmaktens funktion i verkliga konflikter och i realiteten har Peter Viggo 
Jakobsen konstruerat sin modell och teori om idealpolitik. Teorien förutsätter 
att den militära förmågan och viljan är det som sätter tyngd bakom 
förhandlingar och kravställningar gentemot en potentiell motståndare. Den 
skall tjäna som ett incitament för en överenskommelse där det är fördelaktigare 
att följa givna anvisningar än att nonchalera dem. När det gäller verkställandet 
av idealpolitiken kommer förmågan och viljan att använda militärmakt att vara 
avgörande för utgången. Nyttjaren av tvångsmakt måste dessutom vara väl 
förtrogen med vilka instrument57 man förfogar över, och vilka konsekvenser 
det blir av att nyttja militära maktmedel. Idealpolitiken har en viss svaghet, 
som Jakobsen själv deklarerar: den har ett smalt fokus på hur tvångsmakt på 
lämpligaste sätt skall användas mot en militär angripare.58 Han bortser heller 
inte ifrån att tvångsmakt är möjlig att använda med andra medel än bara de rent 
militära.59 Idealpolitiken kan ses som ett sätt att påvisa vilka nödvändiga 
faktorer som måste till för att lyckas genomföra effektiv tvångsmakt. Inom 
ramen för idealpolitiken är det viktigaste medlet den militära makten och viljan 
att använda den. Den militära makten används som ett hot och 
tvångsdiplomatin får anses som lyckad om militärmakten inte behöver 
användas rent fysiskt. Blir man däremot tvungen att nyttja militärmakt med 
alla dess konsekvenser så har idealpolitiken misslyckats och våldsmakt60 (på 
engelska brute force) blir då den enda möjligheten.  

 

3. FREDSSÄKRING GENOM ATT FÖREKOMMA KRISER ELLER  

    KONFLIKTER61  
Svagheterna och bristerna i dagens internationella säkerhetssystem ligge enligt 
min mening i att de erkänner krishanteringen som det allmängiltiga 
tillvägagångssättet. Att vid rätt tidpunkt känna igen framtida störningar/faror i 
säkerhetssystemet är det centrala kravet som måste ställas på den av stigande 
dynamik blivande flexibiliteten i utrikes- och säkerhetspolitikens eftersträvade 
koncept. 

                                                 
57 Jfr. Daniel Byman & Mathew Waxman: The Dynamics of Coercion, University of 
Cambridge, Cambridge, 2002, s. 87 ff 
58 Jfr. Peter Viggo Jakobsen, Western use of Diplomacy after the Cold War: A Challenge for 
Theory and Practice, St. Martin’s Press, Inc., USA,/New York, 1998, s. 133 
59 Jfr. Peter Viggo Jakobsen, Western use of Diplomacy after the Cold War: A Challenge for 
Theory and Practice, St. Martin’s Press, Inc., USA,/New York, 1998, s. 143 ff 
60 En definition enligt Övlt Stefan Ring, Föreläsning: Tvångsmakt, en metod för krishantering, 
Försvarshögskolan / ISS, Stockholm, 2004-04-28, Föreläsningsmanuskript, (”Våldsmakt skulle 
då definieras på detta sätt: Våldsmakt genomförs med främst militära medel i avsikt att få 
kontroll över en situation och att göra motparten oförmögen att hindra oss att uppnå våra 
mål.”). 
61 Författarens anmärkning: med andra ord att agera utan att vänta på lagliga och legitima 
beslut respektive att gå händelserna i förväg dvs. föregripa dessa. 
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Därvid vore det säkert fel och förmätet att i resultatet förvänta sig allmängiltiga 
handlingsanvisningar för akuta konfliktlägen. 
 
I det följande använder jag mig av operationalisering62 för att underlätta för 
den som läser detta arbete att förstå min analys, samt att kunna följa 
härledningen till de slutgiltiga svaren på mina utgångsfrågeställningar och för 
att därigenom säkert garantera att man kan följa min tankegång. Metoden 
operationalisering blir därmed det analytiska instrumentet för min empiriska 
textanalys. Det gäller att från direkt föreliggande fakta ”utveckla dynamiska, 
dvs. anpassningsbara koncept och att söka alternativa politiska lösningar“.63  
 
Hur ser, med hänsyn till dessa bara vagt skissade resultat, chanserna till tidig 
s.a.s. ”inkapsling” (på engelska containment)64,65 av kriser och konflikter ut? 
Är den hittills gängse tolkningen av prevention felaktig och/eller inte tillämplig 
på de nya säkerhetspolitiska realiteterna?  
Vilka är de olika handlingsnivåerna för preventiv politik och är det nödvändigt 
att i extremfallet förstå prevention som en rent militär fråga för att på så sätt 
konceptionellt kunna reagera på ett nytt sätt? 
 
Vilka instrument står till förfogande?  
 
Sett till den rimliga vägen till förhindrande av kris och krig och säkrande av 
fred är sedan gammalt två vägar klara; ur den europeiska synen kommer en 
idealistisk tro på det goda, förnuftet och människans inlärningsförmåga. En 
multilateral värld, i vilken förhandlingar, övertygelse, eftersträvan av 
konsensus och diplomatiska lösningar dominerar, konfronteras här med en 
unilateral värld, i vilken internationella regler inte går att lita på och där i 
extremfall tvång går före övertygelse. Drastiskt formulerat: ”Qui desiderat 
pacem praeparet bellum“ (dvs. den som eftersträvar fred, skall förbereda 
krig).66 
 

                                                 
62 Författarens anmärkning: Med operationalisering menar man angivelsen (så exakt som 
möjlig) om tillvägagångssättet (just operationen), med vilken ett kännetecken skall tydliggöras. 
Operationaliseringen av en teoretisk konstruktion (begrepp) finns i angivandet av 
anvisningarna om hur sakförhållanden, som betecknar konstruktionen, skall mätas (eng.: 
operationalization). Till operationaliseringen av en teoretisk konstruktion hör emellertid mer 
än uppgifterna om vilka indikatorer som slutligen använts. Operationaliseringen omfattar en 
specifikation av undersökningsmetoden, undersökningsinstrumentet, instrumentets delar som 
ska användas för att erhålla empiriska informationer och slutligen också sättet att utvärdera 
dessa informationer för den egentliga analysen (alltså t.ex. sammanfattningen av flera 
förklaringsmodeller som indikator för en speciell inriktning). 
 i: (http://wwwhomes.unibielefeld.de/hjawww/glossar/node28.html), (Online:2005-04-03) 
63 Jfr. G. Walpuski: Einführung in die Sicherheitspolitik, R. Oldenbourg-Verlag, München, 
Wien, 1997, s. 278 
64 Jfr. Peter Singer: The President of God & Evil: Questioning the Ethics of George W. Bush; 
Plume Books, New York, N.Y., USA, 2004, s. 179 (“Containment is not possible when 
unbalanced dictators with weapons of mass destruction can deliver those weapons on missiles 
or secretly provide them to terrorists allies. Deterrence (…) means nothing against shadowy 
terrorists networks with no nation or citizens to defend.”).  
65 Jfr. härtill: Joseph S. Nye: Understanding International Conflicts, Pearson Addison Wesley, 
New York, N.Y., USA, 2003, kapitel 5, s.113, 128  
66 Jfr. Vegetius (c:a 390 efter Kristus.) i hans verk "Epitoma rei militaris 3" ("Utdrag ur 
krigsvetenskapen"), i: (http://www.gavagai.de/zitat/antike/HHC03.htm#vege), (Online: 2005-
03-02).  
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Med den ovan redovisade allmänna, teoretiska bakgrunden av hur staters 
relationer kan beskrivas är det nu dags att specifikt titta på USA och klarlägga 
hur och varför – kopplat till uppsatsens övergripande syfte - man agerar som 
man gör på den internationella arenan. 
 
3.1 Den komparativa ansatsen: säkerhetsstrategien enligt Bill Clintons vs   
      George W. Bush’s säkerhetspolitisk kalkyl 67 med preemptive  
      åtgärder  
 
I det följande kommer jämförelser systematiskt att göras mellan de båda 
nationella säkerhetsstrategidoktrinerna under president Bill Clinton från 1999 
och George W. Bush från 2002 baserade på innehållsmässiga kriterier om, och 
i vilken utsträckning, det vid de preemptive åtgärderna handlade om ett nytt 
element i den nationella amerikanska säkerhetsstrategiövervägandena, eller om 
det redan gick att skönja de första försöken tidigt före NSS 2002. Därvid 
lämpar sig för kriteriebildandet ett kombinerat induktivt och deduktivt 
tillvägagångssätt, för att på så sätt kunna garantera en öppenhet i analysens 
resultat och för att kunna arbeta fram såväl olikheter som eventuella 
gemensamheter. På så vis kommer de centrala begreppen, som är konstitutiva 
för en säkerhetsstrategi – säkerhet, målsättning/intressen, medel – i ett första 
steg att undersökas. Härvid fungerar säkerhetsdoktrinen från 1999 som s.k. 
referensfall (på engelska reference case), detta fall används som relief och 
hjälpmedel för att därifrån bättre kunna inordna, och förstå, de följande 
härledningarna som resulterar ur den nya doktrinen 2002.  
Jag använder mig av följande frågeställning: Hur nytt är egentligen elementet 
preemption? Vad är det som är nytt, vad är det som senare spelar en avgörande 
roll i George W. Bush 2002 nationella säkerhetsdoktrinen?  
 
Dåvarande USA-presidenten Bill Clinton utfärdade i december 1999 sin 
nationella säkerhetsdoktrin med namnet ”A National Security Strategy For A 
New Century“.68,69 Kännetecknande för Clinton-doktrinen var att den dittills 
existerande strategin nukleär avskräckning, uttryckligen inte längre skulle 
användas, denna hade varit dominerande i USA:s nationella säkerhetsdoktrin 
sen Reagan-administrationen. Under Clinton reducerades den nukleära 
avskräckningskomponenten till en proportion dvs. delmängd, som då 
uppenbarligen var tillräcklig för att skydda USA mot ett nukleärt angrepp.70 
Den dåvarande doktrinen tyder snarare på en traditionell syn på världen. Den 

                                                 
67 Med kalkyl (lat. calculus, räkne- resp. spelsten) menas ett formellt regelsystem. I talspråk 
betecknar uttrycket kalkylera ett värderande betraktande av ett eventuellt handlingssätt och 
motsvarar därmed uttrycket “ta under övervägande“, 
i: (http://de.wikipedia.org/wiki/Kalk%C3%BCl), (Online: 2005-03-26) 
68 Författarens anmärkning: Enligt Goldwater-Nichols Defence Reorganization act från 1985 är 
presidentadministrationen årligen skyldig att redovisa sin nationella säkerhetsstrategie för 
Kongressen. På grundval av den s.k. ”Goldwater-Nichols Defense Reorganisation Act“ har 
fram till idag totalt 12 sådana säkerhetsrapporter offentliggjorts, jfr. härtill också: 
(http://www.officersforbundet.se/medlemsinformation/ot8_2002/bush_30.htm), (Online: 2005-
28-04) 
69 Jfr. (http://www.whitehouse.gov), (Online: 2005-03-23) 
70 Jfr. Center for Security Policy; i: 
(http://www.centerforsecuritypolicy.org/index.jsp?section=paers&code=97-D_190), (Online: 
2005-03-27)  
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betonade å ena sidan betydelsen av en stark försvarsmakt71 som ett lämpligt 
medel för avskräckning och för att kunna försvara nationella territorier, å andra 
sidan pekade man emellertid också på hur viktigt det var med internationella 
allianser och säkerhetsavtal. Avgörande var, att regeringen Clinton i sin 
militär- och säkerhetspolitiska inriktning, inte måste reagera på en 9/11. 
 
Under Clinton blev för första gången, genom insatserna i Somalia, Haiti, 
Bosnien och Kosovo, den militära interventionen som ett diplomatins 
instrument salongsfähig. Intressant nog uttryckte Clinton redan 1999 viljan att 
nationellt handla unilateralt, om de nationella säkerhetsintressena fordrade 
det.72 
 
Vad de nationella målsättningarna respektive intressena beträffar, så blev de i 
det stora hela definierade i de s.k. nationella vitala73 intressena (”vital 
interests“)74: Dominerande betydelse hade då säkerställandet av den nationella 
säkerheten, vitaliteten, dvs. den ekonomiska prosperiteten och utbredningen av 
och stödet för demokratier i världen. Redan här pekade man uttryckligen på 
viljan, att “we will do what we must to defend these interests, including, when 
necessary and appropriate, using our military might unilateral and 
decisively.“75 
 
Dessutom spelade inom området säkerhet massförstörelsevapen redan 1999 en 
central roll i nära förbindelse med terrorism och s.k.“failed states”76 när det 
gällde de nationella säkerhetsintressena.77 Doktrinen såg som en av sina 
centrala uppgifter att förhindra utbredningen, respektive innehavet eller 
kontrollen, av massförstörelsevapen genom andra stater eller ”other 
entities“78, varvid funktionen för internationella organisationer och allianser 
tydligt betonades.79 På detta ställe hänvisades så att säga ånyo till ett eventuellt 

                                                 
71 Jfr. The White House: A National Security Strategy For A New Century, Washington, D.C., 
USA, December 1999, Förord iii (“To be secure, we must (…) have a strong military”). 
72 Jfr. The White House: A National Security Strategy For A New Century, Washington, D.C., 
USA, December 1999, Förord iv (“America must be willing to act alone when our interests 
demand it”). 
73 Jfr. härtill också: Peter Viggo Jakobsen: Western use of Diplomacy after the Cold War: A 
Challenge for Theory and Practice, St. Martin’s Press, Inc., USA,/New York, 1998, s. 36 
(“Vital interest refers to the defence of the homeland”). 
74 Jfr. The White House: A National Security Strategy For A New Century, Washington, D.C., 
USA, December 1999, s. 1, 19, 20 
75 Jfr. The White House: A National Security Strategy For A New Century, Washington, D.C., 
USA, December 1999, s. 1 
76 Jfr. The White House: A National Security Strategy For A New Century, Washington, D.C., 
USA, December 1999, s. 2 (Failed states: At times in the new century, we can expect that, 
despite international efforts, some states will be unable to provide basic governance, safety and 
security and (…) events which can threaten regional security and U.S. interests.”). 
77 Jfr. The White House: A National Security Strategy For A New Century, Washington, D.C., 
USA, December 1999, s. 2 (“Weapons of mass destruction pose the greatest potential threat to 
global stability and security. Proliferation of advanced weapons and technologies threatens to 
provide (…) terrorists (…) with the means to inflict terrible damage on the United States, our 
allies and U.S. citizens and troops abroad.”) 
78 Jfr. The White House: A National Security Strategy For A New Century, Washington, D.C., 
USA, December 1999, s. 3 
79 Jfr. The White House: A National Security Strategy For A New Century, Washington, D.C., 
USA, December 1999, s. 3 (“Many of our security objectives are best achieved – or can only 
achieved – (…) through international organisations, our alliances (…). Leadership in the 
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kommande unilateralt agerande: “But we must always be prepared to act alone 
when that is our most advantageous course, or when we have no 
alternative.”80 Intressant nog dyker begreppet, och den speciella betydelsen 
som det preventiva agerandet tillskrivs, upp under rubriken diplomati i 
doktrinen.81 Ändå spelar militären en central roll när det handlar om att 
uppfylla den nationella säkerhetsaspekten. Huvuduppgiften, som militären får 
sig tillskriven, är att avskräcka (”to deter and, if necessary, to fight and win 
conflicts in which our vital interests are threatened.”)82  Visserligen insåg man 
redan då att terrorister inte låter sig avskräckas enligt avskräckningsprincipen, 
men ändå satsade man på faktorn nukleär avskräckning, för att på så vis 
skydda sig mot en eventuell aggression och yttre tvång i form av ett preemptivt 
angrepp83 och för att i förekommande fall kunna klara av respektive tå emot 
det.  
 
På detta ställe kommer det till en brytning med den senare säkerhetsdoktrinen 
under president George W. Bush. Det utgör förutsättningen för denna brytning 
är det som 9/11. Clinton förbehålls sig förvisso rätten att agera unilateralt 
stödjande på de nukleära komponenterna, men då resulterade avvärjandet av ett 
eventuellt angrepp som frukten av en misslyckad avskräckningsprincip. Detta 
motsvarar emellertid det klassiska preemptiva handlandet och uppvisar inga 
drag eller överväganden av en preemptivstrategi, som 2002 vinner insteg hos 
George W. Bush. Bush satsar i diametral motsats till detta, på ett aktivt 
handlande och agerande. 84 Hos Bush har speciellt insikten, att de traditionella 
koncepten för avskräckning inte är effektiva längre, speciellt när det gäller 
kampen mot terrorister och s.k. ”rogue states“.85 Begreppet skurkstater 
ersätter för övrigt begreppet ”failed states“86 hos Clinton och går utanför den 
innehållsmässiga begripligheten, helt i den nya doktrinens betvingande logik.  

 
Ett annat sätt att förstå om det nuvarande amerikanska agerandet är specifikt 
för den nuvarande regimen, är att klarlägga huruvida även tidigare 

                                                                                                                                 
United Nations and other international organisations (…) is critical are critical to our 
security.”). 
80 Jfr. The White House: A National Security Strategy For A New Century, Washington, D.C., 
USA, December 1999, s. 3 
81 Jfr. The White House: A National Security Strategy For A New Century, Washington, D.C., 
USA, December 1999, s. 5 (“When signs of potential conflict emerge or potential threats 
appear, we take action to prevent or reduce these threats. One of the lessons (…) is the 
importance of preventive diplomacy in dealing with conflict.”). 
82 Jfr. The White House: A National Security Strategy For A New Century, Washington, D.C., 
USA, December 1999, s. 11 
83 Jfr. The White House: A National Security Strategy For A New Century, Washington, D.C., 
USA, December 1999, s. 12 (“Because terrorists organisation may not be deterred by 
traditional means, we must assure a robust capability (…) to respond effectively (…) and to 
protect our national interests (…) to endure a pre-emptive attack.”). 
84 Jfr. The White House: The National Security Strategy Of The United States Of America, 
Washington, D.C., USA, September 2002, Förord ii, (“(…) as a matter of common sense (…) 
America will act against such emerging threats before they are fully formed. (…) In the new 
world we have entered, the only path to peace and security is the path of action”). 
85 Jfr. The White House: The National Security Strategy Of The United States Of America, 
Washington, D.C., USA, September 2002, s. 15 (“Traditional concepts of deterrence will not 
work against a terrorist enemy.”) 
86 Jfr. The White House: A National Security Strategy For A New Century, Washington, D.C., 
USA, December 1999, s. 2 f 
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amerikanska regimer har haft ett liknande förhållningssätt. Därför kommer nu 
en jämförelse att göras med en tidigare amerikansk säkerhetsdoktrin. 
 
För att förklara skillnaden/differensen mellan doktrin från 1999 (Clinton) och 
2002 (Bush) bifogar jag ytterligare en tabell som visar och demonstrerar de 
centrala skillnaderna på nio olika säkerhetspolitiska områden.  
 

1999                2002 

Överordnad 
målsättning 

(”Leitbild”)  

 

“(…) to construct new 
cooperative security and built 
peace, contain weapons of mass 
destruction, fight terrorism and 
international crime (…) build a 
truly global economy and 
promote democratic values and 
economic reform.” (sida 49) 

„(…) to help make the world not 
just safer but better“ (sida 1) 
 
“balance of power that favors 
freedom” (sida 1) 
 
“the national security strategy of 
the United States must start from 
these core beliefs and look 
outward for possibilities to 
expand liberty.” 

 
Säkerhetsbegrepp 
och geografisk 
användningsområde

 
”(…) fighting weapons 
proliferations, terrorism and the 
nexus between them;” (förord 
iv) 
 

 
„The United States is fighting a 
war against terrorists of global 
reach.” (sida 5) 

Säkerhetspolitiska 
hotbilder  

”Regional or State-Centered 
Threats; Transnational Threats; 
Spread of dangerous 
technologies; Failed States; 
Foreign intelligence collection; 
environmental and health 
threats.” (sida 2/3) 
 
 
“highest priority (…) countries 
or other entities that possess 
strategic nuclear forces or 
control weapons, other WMD 
or nuclear fissile materials (…) 
including terrorism.” (sida 5) 
 

Global Terrorism, weapons of 
mass destruction, rogue states, 
regional conflicts 
 
“the gravest danger our Nation 
faces lies at the crossroads of 
radicalism and technology” (sida 
13) 

Tilldelade civila och 
militära medel 

“U.S. military plays a crucial 
role (…) to help to deter 
aggression and coercion (…).” 
(sida 11) 
 
“(…) primary mission of our 
Armed Forces is to deter (…).” 
(sida 11) 
 
”(…) our military is - and will 
continue to be – capable of 
carrying out our national 
strategy and meeting America’s 
defense commitments around 
the world.” (förord iii) 
 
“(…) we must not only have a 
strong military; we must also 

„…our best defense is a good 
offense“ (sida 6) 
 
“the goal must be to provide the 
President with a wider range of 
military options to discourage 
aggression or any form of 
coercion against the United 
States, our allies, and our 
friends.” (sida 30) 
  
“The unparalleled strength of the 
United States armed forces, and 
their forward presence, have 
maintained the peace in some of 
the world’s most strategically 
vital regions.” (sida 29) 
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continue to lead in limiting the 
military threat to our country 
and the world.” (förord iii) 
 

Strategiska 
mål/globala 
Intressen 

”Its three core objectives are: 
To enhance America’s security. 
To bolster America’s economic 
prosperity. To promote 
democracy and human rights 
abroad.” (förord iii och på sida 
3) 
 
 
 

„We will actively work to bring 
the hope of democracy, 
development, free markets, and 
free trade to every corner of the 
world.“ 
(Förord ii) 
Israeli-Palestinian conflict (sida 
9) 
Indian and Pakistan (sida 10) 
Indonesia (sida 10) 
Western Hemisphere (sida 10) 
Latin America (sida 10) 
Africa (sida 10) 
Columbia (sida 10) 
 

Prioriteter i utrikes- 
och säkerhetspolitik

”Our nation’s central challenge 
– and our responsibility – is to 
sustain (…) by seizing the 
opportunities of this new global 
era for the benefit of our own 
people (…).” (förord iii) 
 
“to enhance American security 
and global peace.” (förord iii) 

„Our strategic priority – 
combating global terror“ 
“Our immediate focus will be 
those terrorists organizations of 
global reach and any terrorist or 
state sponsor of terrorism which 
attempts to gain or use weapons 
of mass destruction (WMD) or 
their precursors” (sida 6) 
 

Multilateralism och 
internationell 
kooperation 

”(…) to face challenges that no 
nation can meet alone.” (förord 
iii) 
 
 

„While the United States will 
constantly strive to enlist the 
support of the international 
community, we will not hesitate 
to act alone (...)“ (sida 6) 
 
 
“In leading the campaign against 
global terrorism, we a forging 
new, productive international 
relationship and redefining 
existing ones in ways that meet 
the challenges of the twenty first 
century.” (sida 7) 
 

Folkrättsrollen och 
Förenta Nationerna  

”American engagement must be 
tempered by recognition that 
there are limits to American’s 
involvement in the world (…).” 
(sida 3) 

„We will take the actions 
necessary to ensure that our 
efforts to meet our global 
security commitments and 
protect Americans are not 
impaired by the potential for 
investigations, inquiry, or 
prosecution, by the international 
Criminal Court (ICC), whose 
jurisdiction does not extend to 
Americans and which we do not 
accept.” (sida 31) 
“Legal scholars and international 
jurists often conditioned the 
legitimacy of pre-emption on the 
existence of an imminent threat – 
most often a visible mobilization 
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of armies, navies, and air forces 
preparing to attack. We must 
adapt the concept of imminent 
threat to the capabilities and 
objectives of today’s 
adversaries.” (sida 15) 
 

Preemptiv 
militärisk agerande 

”America must be wiling to act 
alone when our interests 
demand it but we should also 
support the institutions and 
arrangements through which 
other countries help us bear the 
burden of leadership.” (förord 
iv) 
 
“As long as terrorists continue 
to target American citizens, we 
reserve the right to act in self-
defence by striking (…).” (sida 
14) 
“A strategy for deterring and 
defeating aggression (…).” 
(sida 19) 

„While the United States will 
constantly strive to enlist the 
support of the international 
community, we will not hesitate 
to act alone by acting pre-
emptively against such terrorists, 
to prevent them from doing harm 
against our people and our 
country.“ (sida 6) 
 
“We cannot let our enemies 
strike first.” (sida 15) 
 
 
“To forestall or prevent such 
hostile acts (…) the United 
States will, (…) act pre-
emptively.” (sida 15) 
 

 
 
Den strategiska brytningen mellan doktrinen av Clinton och Bush finns enligt 
min uppfattning framförallt i den principiella av begränsning av avskräckning 
som säkerhetspolitisk princip. 
 

4. ANALYS OCH DISKUSSION 
Efter att härmed som utgångsläge, hänvisat till det som är nytt i Bush-
doktrinen 2002, ska nu, med hjälp av en analys och en diskussion i anslutning 
härtill, ett försök göras att påvisa konsekvenserna av de nya elementens 
preemptiva87 agerande. 
 
4.1. PREEMPTION. USA: s STRATEGISKA DOKTRIN 
Användning av militära maktmedel som ett säkerhetspolitiskt instrument kan 
grovt delas in begreppen våldsmakt, tvångsmakt och avskräckning. Med 
våldsmakt förstås ett offensivt agerande som syftar till att tvinga till sig 
kontroll över en motståndare genom att besegra dennes militära styrkor. Med 
tvångsmakt förstås hot om våld i syfte att nå ett utgångsläge för möjliga 
förhandlingar. Med avskräckning förstås ett defensivt agerande med en 
förmåga och materiell kapacitet tillräcklig att avskräcka en motpart från 
aktioner som kan bidra till att egna säkerhetspolitiska målsättningar äventyras. 
I delen som följer har jag inledningsvis för avsikt att sammanfatta de - enligt 
min mening - mest väsentliga skillnaderna mellan Clinton-doktrinen och Bush-
doktrinen. I anslutning därtill kommer jag att som ett nästa steg försöka kritiskt 

                                                 
87Jfr.: The White House: The National Security Strategy Of The United States Of America, 
Washington, D.C., USA, September 2002, s. 6 (“we will not hesitate to act alone (…) by 
acting pre-emptively”). 
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analyser ”Bush-doktrinen”88 i form av en diskussion. 
 
4.1.1 Prevention hos Clinton och Bush 
Clinton-doktrinen från år 1999 innehöll visserligen även den elementet 
preventiva militära åtgärder, som jag redan visat på i en jämförelse i kapitel 
3.1. De skulle emellertid ses som ett dåtida element i den amerikanska s.k. 
Counterproliferation, men måste samtidigt ses i kontexten av den dåvarande 
politiken, som strävade efter stävjande och avskräckning i klassisk mening. 
Detta utgör de centrala hörnstenarna i amerikansk säkerhetspolitik och 
förståelsen därför. Den strategiska brytningen mellan Clinton och Bush ligger i 
avlegitimeringen av stävjande och avskräckning. Försvarspolitikens mål, som 
dåvarande president Bill Clinton hade satt och som han hade gett de 
amerikanska stridskrafterna, avviker diametralt från de under Bush-
administrationen från år 2002 och idag: 1999 sa man fortfarande: ”shaping, 
responding och preparing”89, i NSS från 2002 däremot ”dissuading, deterring, 
defeating and destroy“.90 Dessa mål skulle lika gärna ha kunnat formuleras 
under det kalla kriget. 
 
President Bill Clintons National Security Strategy (NSS) 1999 fokuserade på 
en kombination av ickespridningsansträngningar. Akten från 1999 fokuserade 
såväl på förstärkning av internationella ickespridningsregimer som att 
upprätthålla ett strategiskt nukleärt avskräckningsvapen för att avråda från 
fientliga anfall mot USA eller dess allierade. NSS 1999 betonar USA:s 
engagemang för ickespridningsansträngningar som t.ex. START-pakten91 om 
att avrusta USA:s respektive Rysslands strategiska nukleära arsenal samt 
förhindra spridning av kärnvapen till icke-nukleära länder. Förutom dessa 
ickespridningsansträngningar fokuserade president Bill Clinton med eftertryck 
på avskräckning som ett medel att skapa trygghet för USA. Clinton-
administrationen, liksom många före den, hyste tilltro till att den bästa 
metoden för att säkerställa USA:s beskydd mot massförstörelsevapen (WMD) 
var en fortsatt avskräckning och förstärkning av multilaterala 
ickespridningsvänliga regimer. President George W. Bush - administrationen 
har markant tagit avstånd från Clintons och hans föregångares 
avskräckningsstrategier. I stället för att inrikta sig på att fienden ej får tillgång 
till massförstörelsevapen, och att avskräcka från attacker via hot om massiv 
vedergällning, Bushs taktik för ickespridning av massförstörelsevapen är att 
uppsöka och förstöra misstänkta förråd och anläggningar för 
massförstörelsevapen hos fienden innan de kan användas mot en själv. Detta 
har i tydliga ordalag fastslagits i The National Security Strategy: 

And, as a matter of common sense and self-defense, America will act 
against such emerging threats before they are fully formed. We cannot 
defend America and our friends by hoping for the best. So we must be 
prepared to defeat our enemies’ plans, using the best intelligence and 
proceeding with deliberation. History will judge harshly those who saw 

                                                 
88 Jfr. Peter Singer: The President of God & Evil: Questioning the Ethics of George W. Bush; 
Plume Book, New York, N.Y., USA, 2004, s. 179  
89 Jfr. The White House: A National Security Strategy For A New Century, Washington, D.C., 
USA, December 1999, s. 4, 5 
90 Jfr. The White House: The National Security Strategy Of The United States Of America, 
Washington, D.C., USA, September 2002, s. 6, 14 
91 Författarens anmärkning: START = förkortning av “Strategic Arms Reduction Treaty; 
avrustningsavtal mellan USA och den före detta existerande Sovjetunionen.  
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this coming danger but failed to act. In the new world we have entered, 
the only path to peace and security is the path of action. 92 

 
Med andra ord är Bush-administrationens National Security Strategy inte bara 
inriktad på att skydda USA mot en potentiell attack av massförstörelsevapen 
utan (vilket är än mer kontroversiellt) att ha en permanent strategi för att 
eliminera alla framtida konkurrenter som eftersträvar att utmana USA:s 
dominans på världscenen. Detta är enligt min uppfattning den största 
kursförändringen93 när jag jämför Bush och Clintons säkerhetsdoktriner.  
Avslutningsvis vill jag göra en övergång med den, enligt min mening, tydligt 
igenkännliga paradigmväxlingen när det 1999 fortfarande sägs i Clinton-
doktrinen:  

Our military planning is focused on deterring a nuclear war and 
emphasizes the survivability of our nuclear systems and infrastructure 
necessary to endure a preemptive attack.”94 Bushadministrationen 
vände på den dåvarande logiken genom att säga: (…) "we recognize 
that our best defense is a good offense (…) to protect against and deter 
attack.95 

 
4.1.2 Preemption som prevention?96 
För att inleda diskussionsdelen, skulle jag vilja använda en hjälphypotes i syfte 
att säkerställa att den röda tråden bibehålles genom hela argumentationen. 
Denna hjälphypotes är som följer: Preemption är ett vedertaget verktyg för 
säkerställande av amerikans nationella säkerhet. 
 
För att skapa förståelse runt detta inleder jag med att i teori och praktik försöka 
beskriva vad prevention egentligen är. 
  
4.1.2.1 Preventionsförståelse i teori och praktik som värdegrundade 
utgångsläge 
Krisprevention som väsentlig beståndsdel i utvidgad säkerhet, har ansetts vara 
en del i ett integrerat element av säkerhetspolitik. Prevention förstods och 
förstås som det systematiska, målorienterade och framåtblickande 
ansträngningarna för att förhindra våldskriser, som orienterar sig mot de 
normativa ledbilderna av fredlig konfliktbearbetning såväl som 
humaniseringen och civiliseringen av internationell politik. Detta innebär ett 
tidigt erkännande, och förståelse för, av möjliga konfliktorsaker, deras 

                                                 
92 Jfr. The White House: The National Security Strategy Of The United States Of America, 
Washington, D.C., USA, September 2002, förord ii. 
93 Jfr. The White House: The National Security Strategy Of The United States Of America, 
Washington, D.C., USA, September 2002, s. 13 (“our security has undergone profound 
transformation”). 
94 Jfr. The White House: A National Security Strategy For A New Century, Washington, D.C., 
USA, December 1999, s. 12 
95 Jfr. The White House: The National Security Strategy Of The United States Of America, 
Washington, D.C., USA, September 2002, s. 6 
96 Jfr. härtill också: US-Senator Edward Kennedy kritik att i den amerikanska nationella 
säkerhetsdoktrinen kommer att röra ihopp sig preemption och prevention med varandra.(” But 
in the discussion over the past few months about Iraq, the Administration, often uses the terms 
"pre-emptive" and "preventive" interchangeably.”), i: Edward M. Kennedy Statement on the 
Bush Doctrine of Pre-emption, i: (http://kennedy.senate.gov/index_news.html), (Online: 2005-
04-24) 
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sammanhang och vad som utlöser dem. Detta måste till för att kunna avdela 
medel och förmågor så att de effektivt kan hanteras och bekämpas. Målet med 
de strategiska överraskningarna kan bara uppnås, med hjälp av överlägsen 
informations- och omvärldsuppfattning. 

Vi har idag ett mycket större behov av en förståelse för allmänna indikatorer 
för tidig igenkänning av kriser och konflikter i betydelsen av framtida 
ekonomiska sammanlagda data, framtida sociopolitiska och demografiska 
fakta; för det andra är speciellt utvalda indikatorer över beslutsrelevanta 
utvecklingar nödvändiga, för att få så goda grundvärden för 
bedömningar/åtgärder av väntade händelser och händelseutvecklingar som 
möjligt. Dessa skall under inga omständigheter ha rent militär karaktär utan, 
för att anspråken på det ”utvidgade säkerhetsbegreppet“97 skall göras rättvisa, 
också involvera t.ex. ekonomiska, sociala, ekologiska, diplomatiska 
indikatorer. 

Nödvändig förutsättning för det praktiska omsättandet av ett sådant system för 
tidig krisprevention är för det första tekniska förmågor som gör det möjligt att 
erhålla och utvärdera information. Bara på så sätt kan det säkerställas att 
eventuella konflikter upptäcks i tid och att lämpliga motåtgärder, som inte 
nödvändigtvis måste vara av militär natur, vidtas tidigt. 

Därvid blir naturligtvis av grundläggande betydelse de agerande aktörernas 
handlande, att den inhämtade informationen sprids och att därpå följande 
åtgärder koordineras. Medan vi vid en krisprevention talar om en tidsrymd 
mellan det att en konflikt bryter ut till det att stridshandlingar inleds, så 
avhandlar en krisreaktion tiden från det att stridshandlingarna påbörjats. 

I motsats till krisprevention orienterar sig därför krisreaktion mot 
handlingsområden, i vilka en intervenerande aktör måste vinna tillbaka 
initiativet och där en militär insats kan spela en mer eller mindre 
utslagsgivande roll. Förutom nödvändiga folkrättsliga och politiska motiv för 
en sådan intervention, är ett fastställande av de politiska mål som skall uppnås 
genom ingripandet, viktiga förutsättningar för framgång. 

Krisreaktion börjar när alla försök att förebyggande deeskalera krisen har 
misslyckats. Krisreaktion betyder därför alltid att återgå till ett tillstånd där ett 
ingripande och insats med militära medel är överflödigt. Detta förutsätter 
återigen att i denna fas inte bara militära åtgärder utan också ekonomiska, 
diplomatiska, administrativa, etc. nyttjas och att därmed en ”utvidgad 
säkerhetsförståelse måste spela en viktig roll. Modern, tidsenlig och hållbar 
säkerhetspolitik kan idag bara förstås i det vidare begreppet och återspeglar 
därför väl Buzans teori (”wider conception of security (...) and a presentation 
of security complex theory”)98 för det vidgade säkerhetsbegreppet. Den 
politiska, ekonomiska, ekologiska och också militära dimensionen på det 
statliga handlandet måste agera tillsammans men också tänkas igenom 
tillsammans. Krisprevention och krisreaktion står ofta i växelverkan med 
varandra och är därmed beroende av varandra i en helhet. Detta förhållande 
kan med ett annat begrepp betecknas som krishantering. 

 

                                                 
97 Jfr.: Barry Buzan et al: A New Framework For Analysis, s. 21 ff. 
98 Jfr. Barry Buzan, Ole Waever, Jaap de Wilde: Security: A New Framework For Analysis; 
Lynne Riener Publishers, Colorado, USA, 1998, s. vii (preface) 
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Krishantering är förvisso det oftast nyttjade elementet i denna dualism, likväl 
förefaller det inte tvingande att denna förmåga till krisreaktion utvecklas i 
första hand. 

Preventiv politik, som orienterar sig mot medellånga- och långsiktiga processer 
för fredsäkrande och fredsfrämjande, kommer kanske det utvidgade 
säkerhetsbegreppet närmast, men konfronteras gentemot krisreaktionen med en 
grundläggande svårighet: Den kan inte med entydigt påvisad framgång 
uppvisa, att den (i bästa fall) förhindrar något, vad som faktiskt (som 
följdkonsekvens) ej eller inträffar. 

Till stor hjälp är dock att istället tillsvidare skilja på några grundformer av 
preventiv politik99. Krisprevention kan allmänt förstås som en systematiskt och 
framåtblickande ansträngning från det internationella statssamfundet, eller 
enskilda stater, för att förhindra våldsamma utdragna kriser/konflikter 
respektive som ett bidrag till att lösa sådana pågående konflikter. Undvikande 
av konflikter, utan påverkan av sådana processer som leder till 
våldsanvändning respektive våldseskalation, är därmed motsatsen till 
konfliktprevention. Om och i hur hög grad begrepp som vålds- och 
konfliktprevention, konflikttransformation eller krigsförhindrande 
tidigareläggs, är härvid av underordnad betydelse varför de ej penetreras 
djupare. 

En kategorisering med hjälp av olika konfliktfaser på tidsaxeln skiljer 
förhindrande av våldskonflikter åt i betydelsen av en tidig respektive primär 
prevention från förhindrandet av en eskalation resp. utbredning av en redan 
eskalerad konflikt. Förhindrandet av ett återupptagande av redan avslutade 
respektive kvävda konflikter hänför sig till fasen för fredskonsolidering efter 
en akut konflikt. 

För varje punkt på tidsaxeln måste det definieras lämpliga och olämpliga 
påverkansmekanismer, som kan vara olika från kris till kris. En ytterligare 
kategorisering ger med hjälp av begreppen operativ och strukturell prevention. 
Den operativa preventionen syftar på kortsiktiga åtgärder för att förhindra eller 
avbryta en konflikteskalation. Verksamma och ändamålsenliga instrument kan 
vara såväl civila åtgärder som medling, sanktioner och uppmuntran som militär 
krishantering på de olika eskalationsnivåerna. Den strukturella preventionen 
syftar däremot på medel- och långfristiga åtgärder, som tar sikte på de 
underliggande orsakerna till kriser och konflikter. Härvid är instrumenten 
högst varierande och sträcker sig från biståndspolitik, miljöpolitik, 
rustningskontroll och främjande av internationell integration till 
säkerhetspolitiska grundprinciper som t.ex. kollektiv respektive kooperativ 
säkerhet och det därmed sammanhängande våldsmonopol som FN uppbär. På 
strukturnivån i det internationella systemet sätter konstruktionskännetecken, 
och förbudet att blanda sig i inre angelägenheter, skapa gränser för en verksam 
prevention. 

Under vilka förutsättningar, för vilka sammanhang, och ur vilka överväganden 
härleder sig den gällande amerikanska säkerhetsdoktrinens preventiva åtgärder 
skall nu i ett nästa steg undersökas närmare. 
                                                 
99 Jfr. härtill (som konceptionelle totalframställning): Carnegie Commission on Preventing 
Deadly Conflicts: Preventing Deadly Conflicts, Washington, 1997 respektive Volker Matthies: 
Krisenprävention. Vorbeugen ist besser als heilen, Opladen, 2000, såväl: Peter Wallenstein: 
Understanding Conflicts. War, Peace and the Global System, London, 2002 
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4.1.2.2 Preemption eller prevention?  
I NSS ses preemptiva stridsåtgärder inte endast som något som uteslutande 
nyttjas gentemot terrorister utan också gentemot stater som vill skaffa sig 
massförstörelsevapen. 

Därvid är, ur ett amerikanskt perspektiv, det i den officiella terminologin 
använda begreppet preemptiv inte detsamma som preventiv. Enligt amerikansk 
syn är preemptiva stridsåtgärder rättfärdigade för att hantera ett uppenbart hot 
av massförstörelsevapen, redan genom att det är internationellt vedertaget att 
dessa finns i händerna på eventuella fientligt sinnade skurkstater.100 

En yttre hotåtgärd måste inte komma separat. Rättfärdigandet av preemptive 
stridsåtgärder låter numera inte: USA är angripet, utan någon skulle just nu 
kunna planera ett angrepp mot USA. Som konsekvens ifrågasätter detta 
fullständigt staters suveränitet. Det handlar inte om att legitimera aggressionen 
att tillgodose rätten till försvar, heter det i NSS. Inte om man använder 
folkrätten101 till grund och följer denna. Ett angrepp mot ett terroristlegär i ett 
annat land är utan samtycke av FN:s säkerhetsråd att betrakta som folkrättsligt 
felaktigt. Lika illegitimt är det förebyggande angreppet på ett land, som 
producerar massförstörelsevapen eller bara har en önskan om att kunna 
producera sådana vapen. I båda fallen är hotet inte påvisbart omedelbart 
förestående. Det handlar därför entydigt om prevention. Detta begrepp vill 
dock USA-regeringen uppenbarligen inte använda, eftersom det inte är vare sig 
rättsligt eller moraliskt accepterad i den internationella debatten. Istället 
försöker den amerikanska regeringen använda redan legitima och vedertagna 
begrepp och utvidga deras betydelse. Språket skall inte anpassas till realiteten 
utan realiteten skall anpassas till språket. Målet är att skapa en ny realitet i 
vilken angrepp på en potentiellt hotfull stat är legitim. Varför är då detta 
synsätt så problematiskt? För att förstå detta måste det förhållande, som råder 
idag och som den amerikanska hållningen bryter emot, närmare beskrivas. 

 

4.1.2.3 Står preemption i konflikt med folkrätten eller kan den 
folkrättsligt legitimeras? 
Skall ett imperium som USA bevaras, måste frihet grundad i lag och rätt 
överskugga glansen av högteknologiska vapen. Är så verkligen fallet eller har 
den nationella, amerikanska säkerhetsdoktrinen och med den dominansen för 
militär preemption vunnit över den hittills dominerande gällande 
internationella rätten? Kampen mot de nya hoten upphöjs som ”conditio sine 
qua non”102 (dvs. ett vilkor, utan vilket inte en sak är möjligt) för en säkrare 
värld; ”…the allies of terror are the enemies of civilization.“103 Amerikas 
säkerhetspolitik är därigenom, enligt min egen uppfattning, en 
världssäkerhetspolitik:  

                                                 
100 Jfr. The National Security Strategy of the United States of America, September 17, 2002, 
USA/Washington D.C., s. 15 
101 Jfr. FN-stadgan, kapitel VII 
102 Författarens anmärkning: förklaring av begreppet condition sine qua non: detta är en formel 
utifrån rättsvetenskapen som bestämmer om en handling/agerande kausal för en bestämt 
faktum är”, i:  (http://de.wikipedia.org/wiki/Conditio-sine-qua-non-Formel), (Online: 2005-04-
10) 
103 Jfr. The National Security Strategy of the United States of America, September 17, 2002, 
USA/Washington D.C., Förord US-President, s. 2 
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We will defend the peace by fighting terrorists and tyrants (...) och 
vidare „and as a matter of common sense and self-defence, America 
will act against such emerging threats before they are fully formed.104  

Som medel framhålls såväl militära förstaslagsåtgärder som diplomati, 
rustningskontroll eller utvecklingshjälp. Därvid föreligger inget tvivel om 
USA: s beredskap att agera unilateralt: Hotet från terrornätverk och eventuella 
massförstörelsevapen gör det, enligt USA: s synsätt, nödvändigt att i nödfall 
agera själva.105 Parallellt med detta framhålls att ytterligare en möjlighet måste 
övervägas: Enligt denna föresätter sig USA öppet optionen att handla 
preemptivt; ”To forestall or prevent such hostile acts by our adversaries, the 
United States will, if necessary, act preemptively“.106 Vad menas då med 
detta? Vilken roll spelar preemption i USA: s säkerhetsstrategi? Vilken 
bakgrund kan spela en avgörande roll för ett sådant förhållningssätt? Dessa 
frågor skall i det vidare diskuteras. 

While the United States will constantly strive to enlist the support of the 
international community, we will not hesitate to act alone, if necessary, 
to exercise our right of self-defence by acting pre-emptively...to prevent 
...from doing harm against our people and our country.107 

Den nationella, amerikanska säkerhetsdoktrinen från 2002 lämnar inget tvivel 
om att USA förbehåller sig rätten att agera och slå till först när ett eventuellt 
hot uppenbarar sig respektive blir för stort. Just därför att massförstörelsevapen 
har en förstörelsepotential som kan multiplicera effekten av terroristangrepp, 
måste det vara möjligt att genom preemptiva åtgärder få terrorgrupper och 
skurkstater (”rouge states“)108 att avhålla sig från att skaffa sig sådana vapen 
resp. att använda dem mot USA. Angrepp är bästa försvar.109 Preemption är 
ingen nyhet i sammanhanget offensivt försvar vid ett omedelbart, nära 
förestående hot. Redan i det förgångna har USA nyttjat preemptiva åtgärder, 
t.ex. 1983 på Grenada och 1961 vid invasionen i Grisbukten. Det militära 
angreppet på Kuba var då en reaktion på det dåvarande Sovjetunionens 
markanta och påvisbara upprustning och skulle omintetgöra ett möjligt 
angrepp på USA. Preemptionskonceptet är såtillvida alltså principiellt ingen ny 
uppfinning av Bush-regeringen.110 Dessa och andra preemptiva aktioner var 

                                                 
104 Jfr. The National Security Strategy of the United States of America, September 17, 2002, 
USA/Washington D.C., Förord US-President, s. 1, 2 
105 Jfr. The National Security Strategy of the United States of America, September 17, 2002, 
USA/Washington D.C., s. 6 
106 Jfr. The National Security Strategy of the United States of America, September 17, 2002, 
USA/Washington D.C., s. 15 
107 Jfr: The National Security Strategy of the United States of America, September 17, 2002, 
USA/Washington D.C., s.6 
108 Jfr: The National Security Strategy of the United States of America, September 17, 2002, 
USA/Washington D.C., s.15 
109 Jfr: härtill också: US-Försvarsminister Donald Rumsfeld: National Defence University, 
2002-01-31: (“It is not possible o defend against every conceivable kind of attack in every 
conceivable location at every minute of the day or night.(…) The best, and in some cases, the 
only defence, is a good offence”), i: US National Defence University, publicerade talar 
2002,Washington, D.C. 2002 
110 Jfr. Michael E. O`Hanlon: Doctrine not radical, Washington, D.C. The Brookings 
Institution, i: (http://www.brookings.edu/views/op-ed/ohanlon/200400229.htm), (Online 2005-
02-05) 
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och är också fortfarande folkrättsligt legitimt. Artikel 51 i FN-stadgan111 
tillåter stater att utöva rätten till självförsvar när ett beväpnat angrepp står för 
dörren. Som kriterier för detta omnämns gränsöverskridande trupprörelser, 
hamnblockader eller militära luftangrepp. Enligt den gällande folkrätten är 
självförsvar alltså endast legitimt då och endast då ett angrepp är påbörjat.112 
Man måste skilja preemptiva åtgärder från preventiva åtgärder, vid vilken hotet 
inte är omedelbart förestående och en aktör genom ett offensivt angrepp 
försöker avhålla en annan från att bygga upp en hotpotential.113 Debatten om 
preemptionens legitimitet handlar om från vilken tidpunkt man kan tala om ett 
omedelbart hot. Ledande USA-strateger skulle vilja omdefiniera begreppet. 
David Frum och Richard Perle skriver i en artikel för Enterprise Institute 
följande: 

The trouble is that the UN defines aggression in outdated ways. For the 
UN, „aggression“ means invasion across nations borders. Send Nazi 
shock troops into Poland – that’s aggression. Give sanctuary to 
thousands of anti-American murderers as the Taliban did in 
Afghanistan, that’s not aggression.114 

Problemet ligger i terrorismens väsen. I tider av asymmetrisk krigföring är det 
ofta redan för sent för ett effektivt självförsvar när alla nödvändiga bevis ligger 
på bordet. Mestadels är den just utförda terroristattacken det tillräckliga beviset 
för detsammas förberedelse. Ju mer uppenbart och större hotet är, desto lättare 
är det att legitimera preemptiva stridsinsatser men desto ineffektivare är dess 
genomförande.115 Legitimiteten för en intervention beror i stor utsträckning på 
informationsläget. Om hot som de som massförstörelsevapen utgör entydigt 
och juridiskt påvisbart skall kunna avslöjas och oomstritt beläggas är 
toppmoderna underrättelsemetoder absolut oundgängliga. Preemptiva 
operationer är därför nära förbunden med en stats tekniska förmåga och 
strategi. USA-regeringen drar sig dock inte för att erkänna, att ett 
hundraprocentigt bevisläge alls inte eftersträvas. I den nationella amerikanska 
säkerhetsdoktrin står: 

 

                                                 
111 Jfr. FN-stadgan: kapitel VII,  artikel 51 „Vid ett eventuellt väpnat angrepp mot en av 
Förenta nationernas medlemsstater, inkräktar denna stadga inte på den självklara rätten till 
individuellt eller kollektivt självförsvar tills säkerhetsrådet, som är till för att bevara 
världsfreden och den internationella säkerheten, har vidtagit nödvändiga åtgärder. Åtgärder, 
som en medlemsstat vidtar vid utförandet av denna sjävförsvarsrätt, ska omedelbart rapporteras 
till säkerhetsrådet; de berör på intet sätt de befogenheter/rättigheter och plikter som denna 
stadga grundar sig på, att när som helst vidta de åtgärder, som anses vara nödvändiga för att 
bevaka eller återställa världsfreden och den internationella säkerheten.“, 
 i: (http://www.runic-europe.org/german/charta/chara.htm#6), (Online 2005-02-09) 
112 Jfr. Oskar Mattias von Lepel: Die präemptive Selbstverteidigung im Lichte des 
Völkerrechts, Humanitäres Völkerrecht, (16), i: 
(http://www.zentruminnerefuehrung.de/Recht/Selbstverteidigung.htm), (Online 2005-02-15) 
113 Författarens anmärkning: T.ex. försökte Israel rättfärdiga och i efterhand legitimera sitt 
angrepp på den irakiska kärnreaktorn i Osirak  1981 som en preemptive åtgärd mot ett växande 
nukleärt hot. FN:s säkerhetsråd accepterade förvisso inte denna motivering och betecknade det 
som ett folkrättsvidrig preventiv stridsåtgärd.  
114 Jfr. David Frum/ Richard Perle: UN should change – or U.S. should quit, American 
Enterprise Institute for Public Policy Research, (2004), i: Los Angeles Times, 2004-01-23,  
(http://www.aei.org/include/news_print.asp?newsid=19763), (Online: 2005-02-15) 
115 Jfr. Elaine Bunn: Pre-emptive Action: When, How and to What Effect?, Strategic Forum 
(200), National Defence University, Washington, D.C., July/2003,  
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The greater the threat, the greater he risk of inaction – and the more 
compelling the case for taking anticipatory action to defend 
ourselves, even if uncertainty remains as to the time and place of the 
enemy’s attack.116 

USA är inte längre berett, hävdar George W. Bush i ett tal, att vänta på de 
slutgiltiga bevisen - den rykande revolvern – som kan gestaltas i formen av en 
“atombombsvamp”.117 I NSS menar administrationen att redan en allvarlig 
misstanke om existens av massförstörelsevapen räcker för att tala om ett 
omedelbart hot, eftersom deras användande av eventuella terrorister aldrig kan 
uteslutas:  

For centuries, international law recognized that nations need not 
suffer an attack before they can lawfully take action to defend 
themselves against forces that present an imminent danger of attack. 
Legal scholars and international jurists often conditioned the 
legitimacy of pre-emption on the existence of an imminent threat – 
most often a visible mobilization of armies, navies and air forces 
preparing to attack. We must adapt the concept of imminent threat to 
the capabilities and objectives of today’s adversaries. Rogue states 
and terrorists do not seek to attack us using conventional means. 
They know such attacks would fail. Instead, they rely on acts of terror 
and, potentially, the use of weapons of mass destruction – weapons 
that can be easily concealed, delivered covertly, and used without 
warning.118 

Condoleeza Rice, dåvarande säkerhetsrådgivare till presidenten och idag 
USA:s utrikesminister, fordrar på samma sätt i ett flertal tal intervjuer och 
precis som det framgår i NSS, en nydefinition av omedelbart hot. T.ex. i 
hennes tal i Waldorf-Astoria Hotel oktober 2002 avhandlande säkerhetsläget:  

(…)new technology requires new thinking about when a threat 
actually becomes „imminent“. (...) We must adapt the concept of 
imminent threat to the capabilities and objectives of today’s 
adversaries.119 

USA försöker att gestalta folkrätten på ett sådant nytt sätt att beslut om krig 
och intervention ligger helt och hållet på dem själva och samtidigt är 
folkrättsligt legitimt. Skulle inte folkrätten ändras enligt USA: s krav kommer 
USA att inte bekänna sig till den, låter det nuvarande hotet.120  
                                                 
116 Jfr. The National Security Strategy of the United States of America, 17. September, 2002, 
USA/Washington D.C., s. 15 
117 Jfr. Tal US-president i Cincinnati Museum Center, 2003-10-08, citerad efter: Benjamin 
Barber: Imperium der Angst. Die USA und die Neuordnung der Welt, Beck-Verlag, München, 
2003 
118 Jfr. The National Security Strategy of the United States of America, 17. September, 2002, 
USA/Washington D.C., s. 15 
119 Jfr. Condoleezza Rice: Remarks on the President’s National Security Strategy, Waldorf-
Astoria Hotel, USA/New York, N.Y., 2002-10-01, i: 
(http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/10/20021001-6html), (Online: 2005-01-30) 
120 Jfr. Richard Perle i en intervju med tidningen “DIE WELT”, 2005-01-21, s. 3: ”En av 
européernas huvudkritik mot USA gäller USA: s syn på folkrätten. Det beklagas, att den av 
Roosevelt skapade världsordningen som FN, avsiktligt undergrävs av USA.” Därefter R. Perle: 
”Vilken världsordning? (...) Den var svag och ineffektiv. (...) Det är nonsens, att det skulle ha 
funnits en folkrättsordning, som vi kunde lita oss till. Denna ordning existerade inte. Vem tror 
Kofi Annan att han är, som kan tillåta sig att tala om för oss, vad som är legalt och vad som är 
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Orsaker för en reform av FN-stadgan ligger också speciellt i den förändrade 
världssituationen sen Förenta nationerna grundades för över ett halvt 
århundrade sen. Så sa Förenta nationernas generalsekreterare Kofi Annan så 
träffande i sin milleniumrapport:  

Sammansättningen av rådet, som grundar sig på maktfördelningen och 
förbundskonstellationen år 1945, tar knappast hänsyn till varken 
karaktären eller kraven i vår globaliserade värld.121 

David Frum och Richard Perle fordrar i en artikel helt öppet:  

UN should change – or U.S. should quit. (...) If the UN is not part of the 
anti-terror fight, the United States should not be part of he UN.122  

Samtidigt debatteras FN:s säkerhetsråds roll. FN-stadgan tolkas av USA så, att 
förutsättningen för att fastställa ett fredshot enligt FN:s säkerhetsråd enligt 
artikel 39 ff.123 och den för självförsvar skrivna artikel 51 stämmer överens. 
Beslut för den internationella säkrandet av freden skulle därför övergå från 
säkerhetsrådet till den enskilda medlemsnationen. Många amerikanska 
strateger skulle också vilja göra en fullständig nytolkning av den statliga 
suveräniteten. T.ex. talar Henry Kissinger till och med om ”ett slut på 
Westfalen“124: Den statliga suveräniteten, som konstituerades i och med den 
Westfaliska freden 1648, skulle idag inte kunna ha oinskränkt varaktighet:  

Unlike the Westphalia period, when the movement of armies 
foreshadowed threat, modern technology in the service of terror gives 
no warning, and its perpetrators vanish with the act of commission. 
Hence countries that harbour terrorist headquarters or terrorist 
training centres cannot take refuge behind traditional notions of 
sovereign country, some pre-emptive action - including military 
action – is inherent in the definition of the challenge.125  

Statens suveränitet blir till suveränitet för den starkare. Enligt den amerikanska 
logiken hade också det svaga Irak kunnat hänvisa till rätten av preemption: 
USA hade massförstörelsevapen och hotade med en intervention. 126 Men Irak 
förfogade inte over de nödvändiga militära resurserna. USA förhindrade med 
prevention redan i förväg vilken makt som helst som eventuell står mot USA 

                                                                                                                                 
illegalt? (...) Vi kommer inte att gå med på, att vårt öde avgörs i FN, när länder som är 
diktaturer får votera. Denna form av multilateralism kommer vi inte att underkasta oss.”  
121 Jfr. Kofi Annan, Förenta nationernas generalsekreterare, Millenniumrapport 2000, UNIC, 
Bonn, juni 2000, s. 66 
122 Jfr. David Frum / Richard Perle: UN should change – or U.S. should quit. American 
Enterprise Institute for Public Policy Research, (2004), i: Los Angeles Times, 2004-01-23, 
(http://www.aei.org/include/news_print.asp?newsid=19763), (Online: 2005-02-15) 
123 Jfr. härtill FN-stadgan artikel 39: Enligt konceptionen i kapitlet VII i FN-stadgan har den 
kollektiva sanktioneringen av förbjuden våld monopoliserats i FN:s säkerhetsråd. Denna 
fastslår enligt artikel 39 i FN-stadgan, om det föreligger ett hot eller ett brott mot fred eller en 
anfallshandling från någon stats sida.  
i: (http://www.bpb.de/publikationen/Q1UJT9,3,0,Gewalt_und_Gewaltverbot-
im_modernenV%F6lkerrecht.html), (Online: 2005-02-15) 
124 Jfr. Henry Kissinger: Pre-emption and the end of Westphalia, New Perspectives Quaterly, 
3/2002; i: (http://www.nqp.org.archive/2002_fall/kissinger.html), (Online: 2005-02-16)  
125 Jfr. Henry Kissinger: Pre-emption and the end of Westphalia, New Perspectives Quaterly, 
3/2002; i: (http://www.nqp.org.archive/2002_fall/kissinger.html), (Online: 2005-02-16) 
126 Jfr. Oskar Matthias von Lepel: Die präemptive Selbstverteidigung im Lichte des 
Völkerrechts, Humanitäres Völkerrecht; 
 i: (http://www.zentruminnerefuehrung.de/Recht/Selbstverteidigung.htm),(Online:2005-02-16) 
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nu eller kanske i framtiden. ”In the end, it was Bush who made the United 
Nations irrelevant in regard to Iraq.”127  

4.2 Sammanfattande mellanbedömning  
Genom den amerikanska positionen i sin nationella säkerhetsdoktrin med 
möjlighet och vilja att agera preemptivt, anförs framför allt argument som 
tyder på en mer rationalistisk syn på världsordningen. Vad skulle ske, om en 
sådan preventivstrategi skulle utgöra skola för andra? Skulle då inte varje stat, 
som lever i fiendskap med och med rädsla för en annan stat, kunna släppa loss 
sin subjektiva känsla av hot och med detta som grund därmed angripa den 
aktuella staten, med motivet att denna t.ex. innehar massförstörelsevapen?  

               India could attack Pakistan, happily invoking the Bush doctrine on 
the charge of Pakistan’s sponsorship of terrorism in Kashmir. And 
China, notwithstanding The National Security Strategy’s advice to 
Beijing not to pursue advanced military capabilities, could justify a 
preventive war against Taiwan as a means of forestalling its 
threatened independence or unfavourable (to China) alteration of the 
military balance across the Taiwan Strait. Or might very well use the 
Bush security doctrine’s logic to launch an anticipatory attack on 
Japan and/or a united Korea before they…go nuclear.128 

Genom det i detta sammanhang förväntade missbruket av folkrättslig 
legitimering, stundar i den internationella politiken en genom villkor och 
oberäknelighet kännetecknad oöversiktlighet, som vore att beteckna som en 
återgång till en tidigare världsordning som vi länge strävat efter att lämna. 
Därvid skulle ett rättfärdigande av den s.k. preemptivstrategin under 
åberopande av artikel 51 i FN-stadgan utgöra en urholkning av det strikta 
våldsförbudet. Följaktligen kan en differentiering mellan begreppen 
preemption och prevention, så som USA ser det, inte accepteras. Enligt mitt 
förmenande måste i detta sammanhang ett annat perspektiv diskuteras. Frågan 
ställer sig nämligen, vem avgör om hotet från massförstörelsevapen för varje 
s.k. tredje stat är uppenbart förnimmbar? Enligt den amerikanska synen är det 
den hotade staten själv. Det betyder att USA gör anspråk på rätten till 
självförsvar redan i tidsrummet då ett omedelbart hot kan urskiljas. Detta står i 
konflikt med det hittills accepterade att sådana beslut tas av FN:s säkerhetsråd. 
Det vore enligt min mening oansvarigt, att genom bara en ny tolkning av 
artikel 51 i FN-stadgan förankra beslutscentrat till bara ett medlemsland (dvs. 
USA) och därmed rättsligt befästa dess ställning som global unilateralt 
verkande hegemonialmakt.  

Slutligen handlar det om en helt annan utmaning. Världen av idag måste 
genom denna form av nationell säkerhetsdoktrin ställa den allt avgörande 
frågan om vår sedvanliga folkrätt redan innehåller lämpliga instrument för 
försvar mot hittills ej kända hot, eller om USA så att säga under påstående av 
dess globala fortgående krig mot den internationella terrorismen tillsammans 
med problematiken med massförstörelsevapen, lyckas smyga in och 
genomdriva sin preemptiva strategi, med prioritet före folkrätten. 

                                                 
127 Jfr. Peter Singer: Peter Singer: The President of God & Evil: Questioning the Ethics of 
George W. Bush; Plume Book, New York, N.Y., USA, 2004, kapitel 9, s.192 
128 Jfr. Jeffrey Record: Dark Victory: America’s Second War Against Iraq, Naval Institute 
Press, Annapolis, Maryland, USA, 2004, kapitel 3, s. 43 
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4.3 Prevention som tvångsmakt? 

”After September 11, the doctrine of containment just doesn’t hold any 
water, as far as I am concerned”.129 

Inte bara den amerikanske presidenten, utan också många statsvetare, 
konstaterade efter terrorattackerna 9/11130, att konceptet för avskräckning och 
inkapsling resp. inneslutande (på engelska containment) var överspelat. Det 
största hotet mot USA:s säkerhet kommer från terrorister. Dessa agerar 
transnationellt, är organiserade i nätverk och är i dessa mycket flexibla. 
Dessutom är de beredda, ja till och med önskar, att offra sina liv i en 
terrorattack.  

Därur följer: Terrorister låter sig inte avskräckas.131  

I NSS heter det:  

But deterrence based only upon the threat of retaliation is less likely to 
work against leaders of rogue states more willing to take risks, 
gambling with the lives of their people, and the wealth of their 
nations.132  

Elaine Bunn klarläggger:  

(…) some analysts have come to a working assumption that 
“deterring terrorists” is an oxymoron and that in the case of 
terrorists and WMD, possession equals use.133 

Bunn själv håller det däremot till och med för möjligt, att hot med preemptiva 
åtgärder avhåller stater ifrån att stödja terrorismen eller lagra 
massförstörelsevapen respektive skaffa sig dylika.134  

Libyens officiella avståndstagande till massförstörelsevapen kan med detta 
som grund ses som en reaktion på USA:s nya strategi. Detta är för övrigt också 
president Bushs officiella tolkning.135 Inte utan baktanke anges i 
säkerhetsdoktrinen kampen mot s.k. skurkstater, som innehar eller eftersträvar 

                                                 
129 Citerad efter: Peter Rudolf: Ein neues strategisches Paradigma, i: Zwei Jahre Präsident 
Bush. Beiträge zum Kolloquium der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin vom 
13.02.2003, Berlin, Stiftung Wissenschaft und Politik, 2003, s. 9 (http://www.swp-
berlin.org/produkte/swp_studie.php?PHPSESSID=9eddad9b70b6123aaeb249fcb31709a0&id=
1471, (Online: 2005-02-18)  
130 Jfr. Jeffrey Record: Dark Victory: America’s Second War Against Iraq; Naval Institute 
Press, Annapolis, Maryland, USA, 2004, s. 30 f. 
131 Jfr. Klaus-Dieter Schwarz: Militärstrategie und Streitkräfte; i: Peter Rudolf: Zwei Jahre 
Präsident Bush. Beiträge zum Kolloquium der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, 
2003-02-13, Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik; i: (http://www.swp-
berlin.org/produkte/swp_studie.php?PHPSESSID=9eddad9b70b6123aaeb249fcb31709a0&id=
1471), (Online: 2005-02-18) 
132 Jfr. The National Security Strategy of the United States of America, 17. September, 2002, 
USA/Washington D.C., s. 15 
133 Jfr. Elaine Bunn: Pre-emptive Action: When, How and to What Effect?, Strategic Forum 
(200), National Defense University, Washington, D.C., July/2003, s. 3 
134 Jfr. Elaine Bunn: Pre-emptive Action: When, How and to What Effect?, Strategic Forum 
(200), National Defence University, Washington, D.C., July/2003, s. 6 
135 Jfr. US-President Bush i ett intervju med MSNBC, 2004-02-07:”Libyia, for example, there 
was an positive effect in Lybia where Moammar Khaddafy voluntarily disclosed his weapons 
programs and agreed to dismantle – dismantle them, and the world is a better place as a result 
of that. And the world is a better and a safer place as a result of Saddam Hussein not being in 
power.”, (http://www.msnbc.msn.com/id/4179618/), (Online:2005-02-21)  
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massförstörelsevapen och möjligtvis understödjer terrornätverk. Därmed går 
NSS i linje med devisen ’den som inte är med oss, är mot oss’, som George W. 
Bush redan kort efter 9/11 kungjorde. Att denna devis inte bara är ett enskilt 
uttalade, utan hör till den samlade amerikanska strategin, står utom allt tvivel. 
Därmed blir inte avskräckningsstrategin ”hemligen smugglad genom 
bakdörren“136, som Benjamin Barber så träffande uttryckte det. Avskräckning 
är riktad mot en från början utsedd och bestämd motståndare, vilken skall 
avhållas ifrån att sätta in militära maktmedel mot USA. Den amerikanska 
robottekniken samt den därtill hörande vapenarsenalen avskräcker hitintills 
Nordkorea från att använda sin kärnvapenarsenal. USA kungör i NSS 
preventiva stridsinsatser redan då stater förbereder sig på att bygga upp en 
hotpotential:  

”(The United States will) prevent our enemies from threatening us, (...), 
with weapons of mass destruction“.137  

Prevention befäster inte den klassiska avskräckningen utan snarare 
kompletterar, vilket också Colin Powell bekräftar i en artikel i tidsskriften 
„Foreign Affairs“,  

As to pre-emption`s scope, it applies only to the undeterrable threats 
that come from nonstate actors such as terrorists groups. It was 
never meant to displace deterrence, only to supplement it. 138 

Militärt relativt starka stater som Nordkorea eller Iran blir genom hot om 
preventiva stridsinsatser hittills förvisso förhindrade (i betydelsen av 
avskräckta), dock avhåller det inte de båda staterna att oförändrat och närmast 
opåverkade ej avrusta, vilket också för framtiden utgör ett latent hot mot 
USA:s säkerhet. Slutligen hotas bara sådana stater av preventiva 
stridshandlingar som ändå är för svaga för att orsaka någon större skada, vilket 
är den inneboende logiken med preventiva stridshandlingar.  

Hotets funktion av ett militärt angrepp mot en annan stat som strävar efter att 
skaffa massförstörelsevapen är ingen avskräckning, utan helt enkelt ett hot med 
vilket tryck på den aktuella staten skall utövas. 

Vilka olika intresseområden ser då USA som direkt hotade och som man 
därmed vill skydda och där preemption kan ses som ett medel för att göra 
detta? Detta beskrivs i följande avsnitt. 

Motivet till varför jag kommer att använda Jakobsens teori om tvångsmakt är 
att Jakobsens idealpolitik139 har sin grund i Thomas Schellings140 och André 
Beaufres141 idévärld som i sin tur kan användas för ett försök att förklara vilka 
olika intressen finns som lett till USA:s säkerhetspolitisk kalkyl.  

 
                                                 
136 Jfr. Benjamin Barber: Imperium der Angst. Die USA und die Neuordnung der Welt, Beck-
Verlag, München, 2003, s. 129 
137 Jfr. The National Security Strategy of the United States of America, 17. September, 2002, 
USA/Washington D.C., s. 1 
138 Jfr. Colin L. Powell: Strategy of Partnerships, Foreign Affairs, USA, Volume 
January/February 2004 
139 Jfr. Peter Viggo Jakobsen: Western use of Diplomacy after the Cold War: A Challenge for 
Theory and Practice, St. Martin’s Press, Inc., New York, USA, 1998, s. 25 
140 Jfr. härtill: Thomas Schelling: Arms and Influence, New Haven&London, Yale University 
Press, 1996  
141 Jfr. härtill: André Beaufre: Modern strategi för fred och krig, ePan Prisma, Göteborg, 2002 
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4.3.1 USA:s säkerhetspolitiska kalkyl: Stabilitetsintressen enlig Jakobsens 
teori om tvångsmakt? 
Denna fråga kan inte besvaras genom att leta upp ett enskilt dokument. För att 
kunna analysera tvångsmaktens funktion i verkliga konflikter har Peter Viggo 
Jakobsen konstruerat något han kallar för en idealpolitik byggd på de fem 
faktorer142 som han menar är tvångsmaktens bärande element och som 
återfinns i både Schellings och Beaufres resonemang. Jakobsen tar sin 
utgångspunkt i de teoretiska arbeten som tidigare utförts av bl.a. Schelling och 
George. Härvid redovisar han en del svagheter med dessa tidigare arbeten. Iden 
med denna vidareutveckling av tidigare forskning är att identifiera det sätt som 
skall möjliggöra att man lyckas hindra eller avbryta en militär aggression. 
Enligt klassisk säkerhetspolitisk teori143,144 används väpnad styrka i försvaret 
av den egna statsbildningen, då denna var direkt hotad. Detta kunde göras 
såväl defensivt som offensivt. Analysen tar stöd i den forskning som Peter 
Viggo Jakobsen utfört om hot om och användning av militärt våld, för att nå 
framgång i en förhandling med säkerhetspolitiska mål. Motivationen att insätta 
väpnad styrka, och de kostnader som detta medför, är beroende av att det finns 
vissa nationella och/eller internationella värden och/eller intressen som skall 
skyddas eller bevaras. Viljan att påta sig dessa kostnader ökar om vitala 
värden/intressen står på spel. Med vitala intressen förstås statens överlevnad. 
Det råder sällan någon tvekan om att en stat är beredd att nyttja sina militära 
maktmedel om dess överlevnad står på spel. Däremot är det på intet sätt tydligt 
i vilken grad en stat är beredd att utnyttja väpnad styrka i krisliknande 
situationer. Detta kan höra samman med den spänning som finns mellan den 
tidigare konkreta, endimensionella hotbild som representerades av ett fysiskt 
hot mot det egna territoriet och det mer abstrakta, mångdimensionella hot som 
det vidgade säkerhetsbegreppet står för med mer eller mindre utsuddade 
gränser mellan nationellt och internationellt. Användning av militära 
maktmedel motiveras med att någon sorts intressen står på spel145, på samma 
sätt som undvikande nyttjandet av väpnad makt motiveras med att inga 
intressen står på spel. Jakobsen har kategoriserat de intressen som bör vara 
gällande då en aktör beslutar att använda militära maktmedel. Från ett 
nationellt perspektiv kan motiven för deltagande i militära insatser delas in i tre 
olika huvudkategorier, som dessutom oftast är överlappande: 

+ insatser motiverade av säkerhetspolitiska skäl; 

+ insatser motiverade av internationell solidaritet och humanitära skäl; samt  

+ insatser motiverade av vårt behov att tillägna oss kunskap och erfarenheter i 
ett speciellt avseende, t.ex. nationella försvarets behov. 

                                                 
142 Jfr. härtill: Peter Viggo Jakobsen: Western use of Diplomacy after the Cold War: A 
Challenge for Theory and Practice, St. Martin’s Press, Inc., New York, USA, 1998, s. 17 
143 Jfr härtill: Alexander Siedschlag: Neorealismus, Neoliberalismus und postinternationale 
Politik. Beispiel internationale Sicherheit: theoretische Bestandsaufnahme und Evaluation, 
Opladen, 1997 
144 Jfr. härtill t.ex. Carl von Clausewitz, Barry Buzan, Karl Marx, Hans Morgenthau m.m. 
145 Jfr. Peter Viggo Jakobsen: Western use of Diplomacy after the Cold War: A Challenge for 
Theory and Practice, St. Martin’s Press, Inc., New York, USA, 1998, s. 35 (“A key factor 
determining the willingness of a government to threaten and use force is its assessment of the 
benefits it may derive from taking such actions or of the costs involved if such action is not 
undertaken. The willingness of states to threaten and, if needed, use force increases as the 
importance of the interest perceived to be at stake goes up.”). 
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Den första strecksatsen motsvarar Jakobsens strategi- och 
stabilitetsintressen.146 Den andra strecksatsen om solidaritet och humanitära 
skäl har stora likheter med Jakobsens kategori moraliska/ideologiska intressen. 
Den sista strecksatsen har ingen motsvarighet i Jakobsens teori och föranleder 
därför en utökning med ytterligare en kategori intressen. Sammanfattningsvis 
antyder detta att väpnad styrka skulle kunna skickas ut på internationellt 
uppdrag av rent praktiskt intresse. Den teoriutveckling som därmed åstadkoms 
beskrivs utförligare nedan. 
Stabilitetsintressen kan enligt Jakobsen motivera engagemang i väpnade 
konflikter som uppstår nära det egna hemlandet och där engagemang hade 
undvikits om de uppstått längre bort.147  Den skillnad han anser finnas mellan 
strategiska intressen och stabilitetsintressen har alltså att göra med krisens art 
och där incitamentet för att ingripa avtar med avståndet. Dagens 
kommunikativa värld gör det emellertid svårare att dra gränsen för var ett 
stabilitetsintresse kan uppstå. Definitionen får därför hämtas ur retoriken och 
ett stabilitetsintresse anses föreligga där det vare sig är renodlat strategiska 
intressen med säkerhetspolitiska argument eller insatser som enbart sker med 
argument för moraliska/ideologiska intressen. Det är möjligt att kriser där 
stabilitetsintressen anses föreligga i första hand påkallar ingripande med andra 
maktmedel än militära. Det kan dock inte uteslutas att en sådan insats baseras 
på FN-stadgans kapitel VII. Autonomisträvandena från Palestinas148 sida som 
ett aktuellt exempel inom kapitlet stabilitetsintressen, bildar försöken att uppnå 
stabilitet inom en speciell region, där man genom att utöva makt i dess vidaste 
bemärkelse försöker påverka aktivt. 

Strategiska intressen handlar om att bevara en acceptabel balans såväl 
regionalt som globalt. Intresset i fråga handlar om att inte låta områden som är 
av ekonomiskt eller annat strategiskt intresse för landet, hamna i orätta händer 
eller tillåtas falla i ekonomisk obalans. Att skilja mellan nationella och 
internationella strategiska intressen blir dock allt svårare i dagens 
interdependenta värld. Det tydligaste tecknet på att nationellt och 
internationellt flyter ihop är utvecklingen av överstatliga organisationer som 
t.ex. Europeiska Unionen. Genom dessa institutioner internationaliseras 
samhällen genom att de växer ihop på olika sätt. Detta är bland annat en följd 
av att beslut om förhållanden inom ett land fattas på internationell nivå.149 Ett 
tydligt uttryck för den självständighet som den amerikanska säkerhetspolitiken 
eftersträvar är förmågan att vara oberoende av andra för sin försörjning. 
Strävan efter ett sådant oberoende bör enligt Jakobsens teori utgöra ett 
strategiskt intresse. Den s.k. yttre manövern är därför en viktig beståndsdel då 
tvångsmakt skall utövas. Ju större handlingsfrihet, ju trovärdigare blir hotet 
och även att någon faktiskt kan utlösa det. Denna sorts självständighet blir 
                                                 
146 Jfr. Peter Viggo Jakobsen: Western use of Diplomacy after the Cold War: A Challenge for 
Theory and Practice, St. Martin’s Press, Inc., New York, USA, 1998, s. 36 (“Four different 
types of interest can be developed: vital interest, strategic interest, stability interest and 
moral/ideological interest.”). 
147 Jfr. Peter Viggo Jakobsen: Western use of Diplomacy after the Cold War: A Challenge for 
Theory and Practice, St. Martin’s Press, Inc., New York, USA, 1998, s. 36 (“This interest may 
induce governments to threaten and use force to stop conflicts that do not threaten the regional 
balance of power.”). 
148 Jfr. The National Security Strategy of the United States of America, 17. September, 2002, 
USA/Washington D.C., s. 9 
149 Jfr. Peter Viggo Jakobsen: Western use of Diplomacy after the Cold War: A Challenge for 
Theory and Practice, St. Martin’s Press, Inc., New York, USA, 1998, s. 18 
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dock alltmer sällsynt. Strategiska intressen hänger tätt samman med 
temakomplexet geostrategi och är därmed oskiljbara från frågorna om 
inflytandet över ekonomiska faktorer. Ett exempel är då faktorn oljans roll, vid 
en politik som egentligen inte går att betrakta isolerat från detta. 

”The interest here is to prevent areas of great economic importance 
outside the homeland from falling into the wrong hands”. 150 

Moraliska/ideologiska intressen är insatser som är beslutade på grundval av 
omsorg om en önskad världsordning baserad på respekt för mänskliga 
rättigheter och folkrätt och är samtidigt relaterad till ”the protection of values 
and ideas concerning world order and the principles of international law.”151 
De återfinns ofta i förtexten till internationella insatser med väpnad styrka som 
ett inslag av intressen som relaterar till detta område. Ett ingripande i en 
internationell kris kan förklaras utifrån flera aspekter men i de officiella 
handlingarna finns ofta ett moraliskt eller ideologiskt inslag. I denna 
undersökning anses argument som har att göra med amerikanskt stöd till FN 
vara av ett moraliskt/ideologiskt intresse. 

Praktiska (vitala152) intressen: Enligt vad som tidigare sagts finns det 
anledning att utöka Jakobsens teori med ytterligare en kategori intressen. 
Redan en snabb genomläsning av det empiriska materialet visar också att det i 
motiven till amerikansk insats med väpnad styrka finns argument som inte kan 
inordnas i någon av de ovanstående kategorierna. Även om dessa motiv inte 
utgjort det starkaste skälet till insats kan de ha fungerat som en adderande 
faktor. Det är inte omedelbart tydligt hur dessa intressen skall kategoriseras.  

Sammanfattningsvis gäller följande:  

(…)(the) willingness, and hence the will to run risks and suffer 
casualties is expected to be highest when strategic interests are 
perceived to be at stake and lowest when moral/ideological are at 
stake. This produces an operationalization of strategic interests are 
high, stability interests as medium and moral/ideological interests as 
low.153 

 
4.4 USA: s praktisk- geostrategiska intressen 
Den amerikanska regeringens utrikespolitiska kurs efter 11.9.2001 låter sig 
beskrivas som amerikanisk internationalism. Utrikespolitik bedrivs framför allt 
som säkerhetspolitik. Målet är att säkra den militära dominansen, bevarandet 
av strategiskt oberoende och ett globalt, militärt och politiskt inflytande.154 

                                                 
150 Jfr. härtill också: André Beaufre: Modern strategi för fred och krig, ePan Prisma, Göteborg, 
2002, s 105 (Författarens anmärkning: Den centrala tanken med den yttre manövern enligt 
Beaufre är att tillförsäkra sig en maximal handlingsfrihet genom att paralysera motståndaren).  
151 Jfr. Peter Viggo Jakobsen: Western use of Diplomacy after the Cold War: A Challenge for 
Theory and Practice, St. Martin’s Press, Inc., New York, USA, 1998, s. 37 
152 Jfr. Peter Viggo Jakobsen: Western use of Diplomacy after the Cold War: A Challenge for 
Theory and Practice, St. Martin’s Press, Inc., New York, USA, 1998, s. 38 
153 Jfr. Peter Viggo Jakobsen: Western use of Diplomacy after the Cold War: A Challenge for 
Theory and Practice, St. Martin’s Press, Inc., New York, USA, 1998, s. 38 
154 Jfr. Peter Rudolf: Ein neues strategisches Paradigma, i: Zwei Jahre Präsident Bush. 
Beiträge zum Kolloquium der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, 2003-02-13, Berlin, 
Stiftung Wissenschaft und Politik, 2003, s. 7, i: (http://www.swp-
berlin.org/produkte/swp_studie.php?PHPSESSID=9eddad9b70b6123aaeb249fcb31709a0&id=
1471), (Online: 2005-02-18)  
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Istället för rustningskontroll och samarbete satsade Bush från början av sin 
presidentperiod konsekvent på att stärka den militära dominansen och 
prioriterade detta område framför alla andra. Den amerikanska militärbudgeten 
som mellan 1990 och 1998 sjönk från 385 till 280 miljarder dollar155, höjdes 
för budgetåret 2002 med 32,6 miljarder dollar.156 Utan omsvep strök den 
amerikanske presidenten efter sitt maktövertagande multilarismen från den 
politiska agendan: exempel är det kraftiga avböjandet att underteckna 
Kyotoprotokollet157, teststoppet för kärnvapenprov, konventionen för 
biologiska vapen, Anti-Ballistic Missile –fördraget (ABM) 158, den 
internationella krigsförbrytartribunalen eller Ottawa-fördraget159 för 
fördömandet av personminor - vid nästan varje tillfälle klarlade han att USA:s 
nya kurs var unilateral. 160 Den amerikanska regeringens kurs ligger 
fortfarande fast mot ett globalt engagemang med amerikansk prägel och med 
amerikansk ledning. 161 Med sin internationalism följer USA bestämda 
geostrategiska intressen: Den vill kontrollera den internationella ordningen och 
utöva inflytande på resursförsörjningen.162 De strategiskt viktigaste regionerna 
är härvid Nordostasien, Kaukasus, Persiska Gulfen och Colombia. Ett av 
motiven bakom detta är strävandet att forma den internationella ordningen 
efter egen föreställning, som Zbigniew Brzezinski i sin bok The American 
Chessboard hävdar: ”Eurasien är därför schackbrädet, på vilket i framtiden 
kampen om det globala herraväldet kommer att utspela sig“.163 Kravet 
respektive påbudet lyder; Att inte låta någon euroasiatisk utmanare komma upp 
sig, som kan få herravälde på den euroasiatiska kontinenten och därmed också 
kunna utgöra ett hot mot USA. Medlet för denna s.k. ”Pax America“164 är en 

                                                 
155 Jfr. Emmanuel Todd: Weltmacht USA. Ein Nachruf, Beck-Verlag, München, 2003, s. 113 
156 Jfr. Ernst-Otto Czempiel: Weltpolitik im Umbruch. Die Pax Americana, der Terrorismus 
und die Zukunft der internationalen Beziehungen, Beck-Verlag, München, 2002, s. 92 
157 Författarens anmärkning: Kyotoprotokollet är en internationell överenskommelse sluten I 
December 1997 I Kyoto/Japan. Avtalet innebär, att de globala utsläppen av växthusgaset ska 
minska med 5 % mellan 1990 och perioden 2008-2012. I mars 2001 deklarerade US-president 
George W. Bush att USA inte skulle ratificera protokollet. USA har vald att ställa sig utanför 
samarbetet. Kyotoprotokollet trädde i kraft 16. februari 2005,  
i: (http://sv.wikipedia.org/wiki/Kyotoprotokollet), (Online: 2005-05-05) 
158  Jfr härtill också: Michael Byers: Terror and the Future of International Law, kapitel 10, s. 
118, i: Ken Booth and Tim Dunne: Worlds in Collision: Terror and the Future of Global 
Order; Palgrave MacMillan, New York, N.Y., USA, 2002 
159 Författarens anmärkning: Ottawakonventionen kom till efter förhandlingar i Ottawa i 
Kanada mellan 122 länder sedan man i  FN misslyckats med att förhandla fram ett globalt 
förbud mot person- och landminor. 
160 Jfr. Ernst-Otto Czempiel: Weltpolitik im Umbruch. Die Pax Americana, der Terrorismus 
und die Zukunft der internationalen Beziehungen, Beck-Verlag, München, 2002, s. 92 
161 Jfr. Gert Krell: Arroganz der Macht, Arroganz der Ohnmacht. Der Irak, die Weltordnung 
der USA und die transatlantischen Beziehungen, HSFK-Report 1, Frankfurt/Main, 2003, i: 
(http://www.hsfk.de/downloads/rep0103Neu.pdf), (Online: 2004-11-16)  
162 Jfr. Christopher Scheer, Robert Scheer and Lakshmi Chandhry; Akeshic Books, Broocklyn, 
New York, N.Y., USA, 2003, s. 169 (“The war was not fought for freedom, democracy, 
security or even strictly for oil. Oil is important to the US administration but in the sense to 
control the Middle Eastern oil is central to the new conservative plan for US  supremacy. No 
country can control the world without its access to oil.”). 
163 Jfr. Zbigniew Brzeziniski: „The Grand Chessboard and Its Geostrategic imperatives“, 
USA/N.Y., Basis Books, 1997, (i: tysk utgift: „Die einzige Weltmacht. Amerikas Strategie der 
Vorherrschaft“, Frankfurt/M., Fischer-Taschenbuch 14358, 2000, s 72) 
164 Författarens anmärkning: Begreppsförklaring pax americana: Princip för världsåskådning 
och -herravälde i våra dagar. I diskussionen används begreppet allt oftare och stundom även 
pejorativt (dvs. nedsättande) som synonym för en misstänkt aggressiv US-amerikansk 
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uttalat stark, övermäktig militär - nyckeln till detta är uppbyggnaden av 
styrkeprojektion. Med detta avses förmågan, att tillhandahålla amerikanska 
stridskrafter som måste vara snabba och mobila. Legitimerad preemption 
representerar i detta sammanhang bara den logiska följden av en militär 
interventionistisk USA-strategi ”in line with American principles and 
interests.”165  
Ett vidare motiv utgör USA: s resursberoende. I synnerhet är USA oerhört 
beroende av oljeimport.166,167 Den amerikanska regeringen intygar själv att 
man utgår ifrån att beroendet i framtiden kommer att öka ytterligare.  
Under ledning av Dick Cheney utarbetade en 14-manna kommission år 2001 
de s.k. National Policy Energy Report, som avhandlar den amerikanska 
energipolitiken. En av de centrala utsagorna låter i detta sammanhang, den 
amerikanska energiförbrukningen kommer kontinuerligt att stiga och mellan 
2000 och 2020 med 30 %. Därvid kommer oljeförbrukningen att öka med så 
mycket som 37 %.168 Oljeimporten stiger med så mycket som 60 %, då de 
amerikanska resurserna i en nära framtid kommer att sina169. Cheney-rapporten 
föreslår att strävande efter en högre oljeimport skall göras till en prioritet för 
utrikespolitiken. Cheney - rapporten är ett omfattande koncept för hur USA:s 
ökade energibehov kan säkerställas under de kommande 25 åren. Rapporten 
fordrar, att den amerikanska regeringen prioriterar ökade oljeimporter inom 
den amerikanska utrikespolitiken. Därtill planeras inom ramen för en 
dubbelstrategi, en diversifiering av oljeimporterna geografiskt, så långt det är 
möjligt. Det ska reducera den ekonomiska risken, om det någon gång, av 
vilken orsak det än må vara, skulle komma till ett avbrott i oljeimporten från 
Mellersta Östern. Cheney-rapporten implicerar alltså säkerhetspolitiskt ytterst 
relevanta följder, som för Förenta staternas utrikespolitiska strategi är av 
väsentlig och i det närmaste existentiell betydelse. Kan det kanske vara så att 
en energipolitik, som tillstyrker att USA tar för sig i ökad utsträckning av 
oljeförekomsterna i kroniskt instabila områden som exempelvis Persiska viken, 
den kaspiska regionen, Latinamerika och Afrika, den verkar emellertid mycket 
mer realistisk, om den flankeras av en giltig militärstrategi och en 
säkerhetsdoktrin, som syftar till att avsevärt utöka den amerikanska potentialen 
för en eventuell insats i just dessa regioner? Detta lyckas alldeles 
utomordentligt, speciellt med tanke på, att just i dessa regioner även kampen 
mot den världsomfattande terrorismen faktiskt är av dominerande betydelse 
och USA i första hand just från dessa regioner ser sig hotade av just denna 
terrorism. Är det inte konstigt och iögonfallande, att de stater som av USA:s 
president räknas till den så kallade ondskans axel, alla råkar ha rika 
                                                                                                                                 
unilaterism resp. neoimperialism, i: (http://de.wikipedia.org/wiki/Pax_Americana), 
(Online:2005-04-08); jfr. härtill också: Alexandra Homolar-Riechmann: Pax Americana und 
gewaltsame Demokratisierung, i: Das Parlament; Beilage Aus Politik und Zeitgeschehen, 
Frankfurt am Main, Ausgabe B46/2003, s. 33-40  
165 Jfr. Peter Singer: Peter Singer: The President of God & Evil: Questioning the Ethics of 
George W. Bush; Plume Book, New York, N.Y., USA, 2004, kapitel 9, s. 190 
166 Jfr. härtill: Emmanuel Todd: Weltmacht USA – Ein Nachruf, Piper-Verlag GmbH, 
München, (6. upplaga), 2003, s. 122 (Hänvisning på tabellen USA:s oljeimport i jämförelse till 
andra utvalda världsländer – i: (http://www.census.gov/foreign-trade), (Online:2004-12-28)  
167 Jfr. Emmanuel Todd: Weltmacht USA – Ein Nachruf, Piper-Verlag GmbH, München, (6. 
Auflage), 2003, s 116 
168 Jfr. Harald Müller: Das transatlantische Risiko. Deutungen des amerikanisch-europäischen 
Weltordnungskonflikts, i: Aus Politik und Zeitgeschichte, B 3-4, Bonn, 2003, s. 46 
169 Jfr. Michael Klare: Schnell, mobil und tödlich. Zeitalter der US-Hegemonie, Le Monde 
Diplomatique, 2002-11-15, 1/10-11 
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oljeförekomster eller så ligger de på global-strategiskt exponerade platser? För 
att uppnå detta mål, skulle de viktigaste handelspartnerna som t.ex. Saudi-
Arabien fås modernisera sin infrastruktur. Samtidigt skulle oljeimporten i så 
stor utsträckning som möjligt diversifieras, i syfte att reducera beroendet av 
Saudi-Arabien och 

should also simultaneously shift our declining dependence on imports 
from the Persian Gulf to Russia. An uninterrupted supply of oil from 
the Persian Gulf, and the location of all key fossil fuel deposits will 
retain geopolitical significance according to a natural security 
report.170 

I praktiskt taget alla områden, som nämns som möjliga leverantörer av 
ytterligare råolja – Persiska viken, området runt Kaspiska havet, Latinamerika 
och Afrika – är de politiska förhållandena ytterst instabila. Amerikas 
uppenbara beroende av oljeimport171 från ett fåtal länder visar sig vara en 
strategisk svaghet, som på lång sikt kan riskera dess ekonomiska säkerhet. 
Skulle eventuella terrorattentat rikta sig mot medarbetare på saudiarabiska 
oljeföretag, skulle det otvivelaktigt ha allvarliga och långsiktiga återverkningar 
på den samlade globala oljemarknaden. Politisk och militär instabilitet har 
alltid också påverkan på den ekonomiska stabiliteten. Med det som bakgrund, 
verkar den enligt Cheney-rapporten planerade energipolitiken mycket mer 
realistisk, om den understöds av en förhöjd militär närvaro i de aktuella 
områdena. Och här bjuder sig då den preventiva kampen mot terrorismen som 
ett utmärkt instrument, helt i linje med de amerikanska unilaterala 
hegemonisträvande.172 Strävan efter militär dominans och säkrandet av 
resurser sammanfaller innehehålsmässigt med USA:s fortgående antiterrorkrig 
i en helhetsstrategi. I de områden där dessa tre intressen sammanfaller, är 
militära insatser att förmoda. Preventiva stridsinsatser kan därvid i hög grad 
fungera som ett verkansfullt instrument i denna på hegemoni och unilateralism 
baserade strategi ”to achieve dominance, or to obtain national objectives such 
as securing supplies of oil.”173 USA kan enligt denna tränga in på främmande 
territorium, militärt ingripa och därvid stödja sig på sin (egenskapade) rätt till 
självförsvar. Interventionen söker sitt rättfärdigande i terrorhotets skepnad. 
Detta ligger dock utanför den för alla nationer (inklusive Amerikas Förenta 
Stater) bindande folkrätten. USA betraktar sitt krig mot den globala 
terrorismen som ”bellus iustum“174 (som ett rättfärdigt och legalt krig). 
Fienden är inte representerad i hela världen och oberäknelig, han är också 
omöjlig att sluta någon form av fördrag med och såtillvida ingen adressat för 
en formell (och nödvändig) krigsförklaring. I den engelske filosofen Thomas 
Hobbes (1588-1679) statskonstruktion är det föredragna naturliga tillståndet en 
                                                 
170 Jfr. Gary Hart: The Fourth Power: A Grand Strategy for the Twenty-First Century; Oxford 
University Press, New York, N.Y., USA, 2004, s. 8 
171 Jfr. Gary Hart: The Fourth Power: A Grand Strategy for the Twenty-First Century; Oxford 
University Press, New York, N.Y., USA, 2004, s. 29, (“The subject of oil  seems especially 
guaranteed to bring out the worst in us. And America’s “interests” seems to lie 
disproportionaly close to major oil reserves.”). 
172 Jfr. Gary Hart: The Fourth Power: A Grand Strategy for the Twenty-First Century; Oxford 
University Press, New York, N.Y., USA, 2004, s 85 (“America’s energy policy rely on foreign 
oil supplies and go to war for them if they are threatened. This is our energy policy, and it is 
immoral.”). 
173 Jfr. Gary Hart: The Fourth Power: A Grand Strategy for the Twenty-First Century; Oxford 
University Press, New York, N.Y., USA, 2004, s 9 
174 Jfr Karin Aggestam (Red.): (O)Rättfärdiga Krig; Studentlitteratur, Lund, Sverige, 2004, s 
30 f. 
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”lekplats för varulvar.“175 Niccoló Machiavelli (1469- 1527) talade i sitt verk 
”Fursten“ om ”Lejon och rävar“176 och Thomas Lessing om ”rövarapor”.177 
För USA är kriget mot terrorismen kampen mot det onda. Häri tror sig USA 
kunna skönja faran i ett tillbakafallande i den förstatliga anarkin. I denna 
iakttagelse registrerar man det samtida problem, som uppenbarligen inte längre 
räcker till som argument för det rättmätiga kriget och för att rättfärdiga militär 
våldsanvändning.  
Man är uppenbarligen tvungen, att stegra utmaningen till det yttersta, för att 
göra militär intervention acceptabel och möjlig att förstå. Råoljan, som den 
västliga nationalekonomin behöver, och terrorn som hotar USA:s samt 
västvärldens säkerhet, kommer från en och samma världsregion178 och ”The 
drama of oil is not over.”179 Är det kanske möjligt att det amerikanska kriget 
mot terrorn och kriget om oljan är därför två sidor av samma mynt?180 
 

4.5 USA: s moralisk-ideologiska intressen  
USA är som världens enda supermakt181 central och elementär beroende av att 
respekten för FN-systemet och internationell lag upprätthålls. I viss mån är det 
ett ömsesidigt beroende. USA får, även om eller pga. att landet är så maktfullt, 
inte gå förbi FN. USA: s politiska agerande i samband med Irakkrisen 
respektive Irankrisen just nu förstärker inte detta. Även argument som på ett 
eller annat sätt anför en humanitär situation eller där stöd för bistånd av en 
eller annan orsak anges som skäl för insats med väpnad styrka räknas till denna 
kategori. Slutligen faller under denna moraliska – ideologiska intressekategori 
USA:s synsätt, genom att de är övertygade om sin dominerande maktposition i 
världen både när det gäller ekonomiska och – speciellt- militära kriterier, då 
man känner sig förpliktad att också använda denna makt för att driva igenom 
eller implementera respektive skydda demokratin i världen. 

Preventiva stridsinsatser tjänar i den amerikanska strategien klara, 
säkerhetspolitiska intressen, regeringen ser en växande koppling mellan 
terrorism och massförstörelsevapen, vilket ökar faran för den egna säkerheten. 
                                                 
175 Författarens anmärkning härtill: Genom det av Thomas Hobbes fordrade naturtillstånd, där 
ja enligt Hobbes en människa kan döda en annan bortom alla lagar, lyckas Hobbes med en 
övertygande tolkning av nödvändigheten av lagar: i en värld utan lagar härskar makt och död, 
men varje stat som möjliggör lagar förfogar alltid över mer makt, än den rättsligt har och 
använder sig också av den. Detta är det modernas paradigm. i: (http://www.fritz-bauer-
institut.de/rezensionen/ul23/brumlik.htm), (Online: 2005-02-27) 
176 Jfr. Machiavelli: Der Furst, (fursten) XVIII. kapitel, (skrevs omkring 1513, men 
publicerades inte förran 1532, fem år efter Machiavellis död,  
i: (http://www.gewaltenteilung.de/machiavelli.htm), (Online: 2005-02-26) 
177 Jfr. Thomas Lessing: Geschichte als Sinngebung des Sinnlosen, Mathes&Seitz-Verlag, 
Berlin, 1983, 4. Auflage, s. 28 (”Så hårdnade min grundtanke mer och mer, att intellektets 
värld (…) endast må vara medlet för att rädda ett släkte av ”Tyrannohomo erectus” som har 
blivit storhetsvansinnigt och i och för sig tvivelaktigt (…).”). 
178 Jfr. härtill: Zbigniew Brzezinski: The Grand Chessboard: American primacy and its 
geostrategic imperatives, Basic Books, New York, N.Y., USA, 1997, kapitel 7, s. 215 
(“Geostrategic success in that cause (…) represent America’s role as the first, only, and last 
truly global superpower.”). 
179 Jfr. Joseph S. Nye (Jr.): Understanding International Conflicts: An introduction to Theory 
and History, Pearson Addison Wesley, New York, USA, 2003, kapitel 7, s.210 
180 Jfr. Michael Ehrke: Erdöl und Strategie: Zur politischen Ökonomie eines angekündigten 
Krieges, i: (http://library.fes.de/fulltext/id/01435.htm), (Online: 2005-02-28)  
181 Jfr. Zbigniew Brzezinski: The Grand Chessboard: American primacy and its geostrategic 
imperatives, Basic Books, New York, N.Y., USA, 1997, kapitel 7, s. 194 
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Samtidigt kan en stigande pessimism gentemot den klassiska avskräckningen 
skönjas, eftersom den inte har någon effekt på icke-statliga aktörer. När 
avskräckning misslyckas, kan försvaret aldrig vara perfekt.182  

Men även om kampen mot terrorismen är ett av USA: s största och 
huvudsakliga utrikespolitiska intresse – kan den inte vara den enda grunden för 
ett nyttjande av optionen preventiv stridshandling. Exemplet det senast förda 
Irakkriget förtydligar detta; Bland mängden av anledningar, som USA lät 
tillkännage för kriget mot Irak, var två särskilt viktiga. För det första: Irak hade 
massförstörelsevapen och eftersträvade att utnyttja dem. För det andra: Irak 
stödde terrorister. Båda argumenten visade sig senare, som vi vet idag, vara 
falska antaganden då det saknades ordenliga bevis. Om det för USA verkligen 
handlade om att undanröja reella terrornätverk, måste de globalt agera aktivt i 
över 60 stater, i vilka terrororganisationen Al-Qaida förmodas finnas. Här 
ligger det nära att tro, att kampen mot terrorismen och därmed föregripit 
självförsvaret bara är ett av flera mål, som den amerikanska regeringen med 
optionen preventiv stridshandling eftersträvar i framtiden.  

Här uppstår frågan om USA:s regering nyttjar preventiva stridshandlingar för 
att bekämpa terrorismen, eller terrorismen för att rättfärdiga de preventiva 
stridshandlingarna i syfte att uppnå andra nationella målsättningar.  
 

5. Svar på frågeställningar  
Jag kommer nu, efter det att diskussion och analys gjorts med respektive teori 
som grund, att försöka besvara hela uppsatsens övergripande frågeställningar 
och därmed även uppsatsens syfte. 

a. Fanns redan med Bill Clintons säkerhetsdoktrin första betraktelser som 
hänvisade till dagens gällande säkerhetsdoktrin med preemption eller är det ett 
helt nytt element inom den amerikanska säkerhetsstrategien? 

Det råder ingen tvekan om att man kunde ana ett embryo till preemption även i 
Clinton-doktrinen. Även om synsättet inte på något sätt var lika utpräglat 
förbehöll man sig exempelvis uttalat rätten att agera på egen hand för att 
skydda den egna nationen och de egna intressena. Det multinationella 
samarbetet betonades dock och var i allt väsentligt önskvärt. Den första och 
mest våldsbenägna skurstat är den stat, som missaktar och ständigt bryter mot 
folkrätten, vars förkämpe den utger sig för att vara och i vars namn den agerar 
och i vars namn den drar ut i krig mot de så kallade skurkstater, alltid när det är 
i dess eget intresse, nämligen USA. Auctoritas non veritas facit legem; Den 
starkare har rätt, skulle man fritt kunna översätta. Suveräniteten i detta beslut, 
att kunna göra en annan stat till skurk, gör USA själv till en skurkstat. 
Suveränen blir på så vis själv en skurk, eftersom han blir infekterad genom 
skurkens uteslutning. Åtgärderna, kontrollerna, inskränkningarna, 
övervakningarna som USA i sin kamp mot terrorismen vidtagit, leder samtidigt 
till en anpassning till fienden. Den som för krig i mänsklighetens namn, 
förbehåller sig rätten att behandla sina krigsmotståndare som odjur och blir 
därmed själv till förbrytare mot mänskligheten. Det permanenta 
krigstillståndet, som USA befinner sig i till följd av den världsomspännande 

                                                 
182 Jfr. Elaine Bunn: Pre-emptive Action: When, How and to What Effect?, Strategic Forum 
(200), National Defence University, Washington, D.C., July/2003, s. 7 
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och tidsmässigt oinskränkta kampen183 mot terrorismen, gör att skillnaden 
mellan krig och fred försvinner. Med den världsomfattande interventionen av 
den absoluta suveräniteten mot en fiende vilken som helst har även slutet för 
staten kommit. Det är inte bara det, att det inte längre går att skilja mellan 
inrikes- och utrikespolitik, när hela världen har blivit till en interventionsplats 
för en supermäktig och dominant hegemon, förlorar även det väsensmässiga 
krigsbegreppet sin innebörd för den gamla nationalstaten. Den s.k. fienden är 
inte längre en nationalstat med klart avgränsat territorium och en identifierbar 
armé, utan är virtuell överallt. Fienden är skurken som kan dyka upp överallt, 
och i olika skepnader, som suveränen lokaliserar efter eget bedömande och 
som ska bekämpas överallt och med alla medel. En slutsats skulle därmed 
kunna bli att den nya fiendebilden av den s.k. skurkstaten passar nästan 
idealiskt till att legitimt täcka hela spektrumet för USA:s aktuella 
geostrategiska mål. Avgörande för om denna slutsats skulle gäller är emellertid 
bedömningen av att dessa stater utgör ett direkt hot mot geostrategiska status 
quo och amerikanska säkerhetsintressen.184 Genom användningen av stora 
motsatsförhållanden (t.ex. god och ond, demokratisk och autoritär, rationell 
och irrationell etc.) reduceras de internationella relationernas reella 
komplexitet godtyckligt till en klar åtskillnad mellan ”vi och de“.185 Därmed är 
”skurkstaten – strategema”186 ett åkdon med vilket vidsträckta spårväxlingar 
kan motiveras och permanent framdrivas. Samtidigt kan detta anses som ett 
tydligt indicium för en strategisk paradigmväxling, varvid bekämpningen av 
s.k. skurkstater tjänar till att ideologiskt-konceptionellt rättfärdiga den 
postkonfrontativa US-amerikanska världsordningspolitiken. Det riktar dess 
analytiska fokus ensidigt på identifieringen av militära hot. Resultatet av detta 
snäva synsätt blir nästan automatiskt tendensen till att även för icke-militära 
risker i första hand planera militära strategier. 
 
b. Vilken roll spelar preemption i USA: s strategiska säkerhetsdoktrin jämfört 
med andra alternativ? 
Visserligen hänvisas på vissa ställen inom ramen för den nationella 
säkerhetsdoktrinens redogörelser även till den principiella 
användningsmöjligheten av andra flankerande nationella utrikes- och 
säkerhetspolitiska åtgärder, men de helt nya preemptionsförsöken ställer dessa 
möjligheter helt i skuggan och blir därmed till den centrala, dominerande 
faktorn för det framtida amerikanska genomdrivandet av nationella 
säkerhetsintressen. USA:s hävdar med betydligt större kraft än tidigare 
doktriner att man har för avsikt att använda militära medel för att säkerställa 
egen säkerhet och bevaka de egna intresseområden samtidigt som gränsen för 
vad som anses som ett hot har sänkts avsevärt. Det går dock inte att komma 
ifrån att man i och med detta inte på något sätt avsäger sig andra medel och 

                                                 
183 Jfr. US-President George W. Bush: The National Security Strategy Of The United States of 
America, Washington, D.C., USA, September 2002, s. 5 (The United States of America is 
fighting a war against terrorists of global reach. (…) It will end in a way, and at an hour, of our 
choosing”).  
184 Jfr. Wyn Bowen: Rogues no more; i: The world today, August / September 2000, London, s 
14 
185 Jfr. Karin Aggestam (Red.): (O)Rättfärdiga Krig; Studentlitteratur, Lund, Sverige, s. 98 och 
s. 120 
186 Strategema är ett gammalt grekiskt ord för fältherrens funktion och en speciell krigslist: i: 
(http://www.ilexikon.com/Strategeme.html), (Online: 2005-03-26) 
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metoder. Tvärtom, går ofta diplomatiska och ekonomiska åtgärder hand i hand 
med de militära påtryckningsmedlen. Framför allt gäller detta när man agerar 
mot stater, där man har en klar och entydig måltavla att agera mot. Svårare blir 
det när man skall agera mot enskilda terroristorganisationer som inte är bundna 
till en stat och det därför kan vara svårt agera med andra medel än just militära 
– vilket är besvärligt nog när man knappt kan hitta den fiende man vill 
bekämpa. Det är därför rimligt att anta att man härvid är avsevärt mer benägen 
att nyttja det militära elementet. Dock utesluter inte heller detta faktum att 
andra medel än rent militära nyttjas. Fortfarande kan man försöka att t.ex. frysa 
terrororganisationers ekonomiska tillgångar, diplomatiskt och ekonomiskt 
påverka stater som huserar de senare, osv. Det torde dock vara betydligt 
svårare när det är staten själv som är målet. Dessutom ligger det säkerligen inte 
i USA:s intresse att andra länder ifrågasätter folkrätten eller rättare sagt, att 
andra länder gör samma omtolkning av folkrättsbegreppet som USA själva 
gör. Detta skulle kunna leda till en ny världsordning, där folkrätt och FN: s roll 
i världen spelar en försiktigt uttryckt mindre respektive underordnad roll ”and 
making the United States, rather than the United Nations, the ”new 
leviathan”187som inte heller USA är betjänt av och absolut inte eftersträvar. 
Med ovan sagt, stämmer utläggningen överens med de teoretiska underlagen 
och utsagorna, som ser användningen av militärmakt som ett uttryck av statlig 
maktdominans i betydelsen av tvångsmakt så att ”US is in fact attempting to 
create new, exeptional rules for itself alone.”188 

c. Vilken säkerhetspolitisk kalkyl är det som får USA:s regering, att öppet 
deklarera, att preemption hör till optionerna i dess nuvarande politik? 
Amerikas Förenta Stater befinner sig uppenbarligen i ett sorts tvångsläge: å 
ena sidan erkänner de det härskande rättsläget för folkens rätt som också gäller 
för dem, samt den därtill hörande FN-stadgan med alla de konsekvenser för 
rättsstatligt agerande som framgår där och å andra sidan ser de sig 
konfronterade med ett hot, i en utsträckning av hittills okänd omfattning, 
genom den världsomfattande terrorismen samt med den därtill hörande 
problematiken av tillgången till massförstörelsevapen.189 Ur detta tvångsläge, 
som vid närmare betraktande visar sig vara en juridisk gråzon i den meningen, 
att den hittills gällande rätten härstammar från en tid, då inga av dessa 
problemlägen existerade, utvecklar USA en säkerhetsdoktrin, som försöker 
rätta till denna nya gråzon till egen fördel och försöker använda ett 
säkerhetspolitiskt utgångsläge, som en gång inträffat och inte går att ändra, 
som en berättigad omständighet för deras nationella säkerhetsdoktrin. 
Analysen har visat, att med de använda teorierna som bakgrund, har USA: s 
agerande entydigt och otvivelaktigt valt ett unilateralt tillvägagångssätt för att 
genomdriva nationella säkerhetspolitiska intressen.190 Detta kan å andra sidan 
                                                 
187 Jfr. Peter Singer: Peter Singer: The President of God & Evil: Questioning the Ethics of 
George W. Bush; Plume Book, New York, N.Y., USA, 2004, kapitel 9, s. 190 
188 Jfr. Michael Byers: Terror and the Future of International Law; kapitel 10, s. 125, i: Ken 
Booth and Tim Dunne: Worlds in Collision: Terror and the Future of Global Order; Palgrave 
MacMillan, New York, N.Y., USA, 2002 
189 Jfr. härtill också:, Anthony Clark Arend: International Law and the Preemptive Use of 
Military Force, s. 30 (”WMD and terrorism can strike at states in ways that customary 
international law did not address”), i: Alexander T. J. Lennon and Camille Eiss: Reshaping 
Rogue States: Preemption, Regime Change, and U.S. Policy Toward Iran, Iraq and North 
Korea, Cambridge, MA, USA, 2004 
190 Jfr. Kenneth N. Waltz: The Continuity of International Politics; kapitel 31, s. 348 
(“America’s attempt to make its own international rules (…) is an extreme example of 
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uppfattas som ett uttryck för en maktpolitik som grundar sig på realpolitik, 
som använder en storstrategi, för att också genomdriva geostrategiska 
målsättningar med heltigenom ekonomiska ambitioner, som i och för sig är 
absolut nödvändiga för statens ekonomiska överlevnad. Arbetet kan emellertid 
inte helt klart bevisa, att USA enbart använt sig av eller kommer att använda 
sig av sin nationella säkerhetsdoktrin uteslutande av ekonomiska intressen. 
Även om inga logiska bevis för bakgrunderna till de preemptiva åtgärderna 
inom ramen för USA:s nationella säkerhetsdoktrin kunde framläggas i någon 
större omfattning, så ligger ändå misstankarna nära varandra, att det finns en 
direkt förbindelse mellan faktorn olja och den preemptiva militärinsatsen som 
en modern förståelse för tillämpad tvångsdiplomati med en omfattande 
nytolkning av den bestående folkrätten.  

 

6. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
Den föreliggande uppsatsen har gjort ett försök, att försöka förstå 
prevention/preemption inom ramen för den gällande amerikanska 
säkerhetsdoktrinen och detta med en teoretisk förklaringsansats. 

Härvid spelade bl.a. betraktelsen ur ett folkrättsligt perspektiv en viktig och 
central roll. Genom studien av dessa två områden håller jag det för önskansvärt 
och tänkbart, att den på denna en vidare analys skulle kunna byggas, som har 
som mål att analysera om och huruvida tolkningen av folkrättsbegreppet 
förändras och i så fall om dessa förändringar kan hänföras till den amerikanska 
säkerhetsdoktrinen pga. att ”no clear legal standard has yet emerged to 
determine when preemptive force would be permissible.”191 

Däremellan håller jag det för tänkbart, att begreppen tvångsmakt respektive 
tvångsdiplomati upplever en renässans och härvid i tilltagande grad tas i 
beaktande och att det nuvarande läget inte låter sig begränsas endast till denna 
aspekt, då försöket till prevention/preemption enligt det amerikanska synsättet 
går vidare. 

 

7. SAMMANFATTNING SAMT AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
Uppsatsen har analyserat det uttryck för en praktisk politik som deltagande 
med väpnad styrka i internationella insatser utgör. Syftet med detta har varit att 
hitta mönster för användning av väpnad styrka som ett säkerhetspolitiskt 
instrument. Dessa mönster skulle kunna utgöra byggstenar för att forma en 
doktrin för väpnad styrka i internationella insatser på politisk strategisk nivå. 
Undersökningen visar att en analys av praktisk säkerhetspolitik med vissa 
undantag kan ge underlag för utformning av en doktrin för internationella 
insatser med väpnad styrka. Det är framförallt hotbilden som framträder 
väldigt otydligt i det undersökta materialet. Därutöver är inte mönstret som 
framträder i undersökningen i alla stycken rätlinjigt. 

                                                                                                                                 
unilateralism”), i: Ken Booth and Tim Dunne: Worlds in Collision: Terror and the Future of 
Global Order; Palgrave MacMillan, New York, N.Y., USA, 2002 
 
191 Jfr. Anthony Clark Arend: International Law and the Preemptive Use of Military Force; s. 
31, i: Alexander T. J. Lennon and Camille Eiss: Reshaping Rogue Stes: Preemption, Regime 
Change, and U.S. Policy toward Iran, Iraq and orth Korea; Cambridge, MA, USA, 2004 
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Det antika konceptet för det rättmätiga kriget hade syftet att krig genom 
självpåtagen etik begränsa detta: ”jus ad bellum”.192,193 Svagheterna i 
konceptet ligger framför allt i den grundläggande svårigheten i att konkretisera 
rättfärdighet; godtycket i självuppskattningen och därmed konceptets 
intrumentialisering, sin ideologisering står i begränsad omfattning emot. Därtill 
kommer strukturellt en principiell mål-medel-inkonsistens av fred/avsaknad av 
våld och krig respektive våld och en grundläggande asymmetrisk ansats: Det 
självrättfärdigande goda/rätta står mot det orätta och onda, inte kanske som en 
likvärdig motståndare. 

Den historiska utvecklingen – teoretiskt reflekterad av Thomas af Aquino 
(1225-1274) och Thomas Hobbes (1588-1679) 194– förde därav bellum-iustum-
theoremet konsekvent också ad absurdum. Med föreställningen om fria, 
likaberättigade suveräna stater som grund, med den självklara rätten till 
krigföring som ett medel för att realisera sina intressen, utvecklade sig efter 
den Westfaliska freden ett försök att begränsa krigen. Rätts- och 
rättssäkerhetsstatens ordningsmodell och det självorganiserande samhället 
respektive det civila samhället implicerar freden genom avskräckning, genom 
rätt, genom fördelningspolitik, genom kosmopolitisk inrikespolitik och 
legalitet. Enligt den tyska filosofen Immanuel Kant (1724-1804) utgör basen 
för detta å andra sidan den människorättsligt koncipierade rättsstatligheten som 
legitimation för enskild stats suveränitet. Härtill räknas speciellt erkännandet 
av jämställdhet och ömsesidighet för de suveräna enskilda staterna som 
likaberättigade suveräna aktörer. Härtill räknas framför allt erkännandet av de 
suveräna staternas likställdhet och ömsesidighet som likaberättigad suverän 
aktör. Idag är modellen territorial-statlig suveränitet de facto genom 
inträdandet i globaliseringens tidsålder i stort sett urholkad och därmed 
teoretiskt inte längre det förhärskande paradigmet. Genomdrivandet av ett 
internationellt / transnationellt rättssystem baseras idag på mänskliga 
rättigheter. Konceptet för det rättfärdiga kriget är avlöst genom 
folkrättsförfattningen, FN-stadgan artikel 1 och 2, artikel 51, samt artikel 39 
och 42, våldsförbud, såväl som folkens självbestämmanderätt. Rättsläget och 
realiteten blir dock alltmer divergerande: Idag står en amerikansk ekonomisk 
imperialism och ett på unilateralism byggande agerande i förgrunden. Härtill 
räknas framför allt en tillbakagång till konceptet ”det rättfärdiga kriget“195, 
som i den amerikanska sinnevärlden är nära förbunden med bristen på 
handlingskraft i den transnationella rättsordningen. Man kan inte frånta 
amerikanerna att de i historien har genomfört mycket och relevanta saker inom 
sådant som för dem varit försvarsvärdigt och att man därmed betalat ett mycket 
högt pris för detta. Imperiet som man utövar nu, som man normalt utövar ett 
uppdrag, utvecklar sig dock inte som erövringslängtan utan som ett att försvara 
medborgarnas frihet. I betraktande av de av USA i arbetet beskrivna 
strävandena, där man med preemptiva åtgärder vill möta och förändra de 
maktpolitiska förhållandena i världspolitiken och subjektivt nationellt 

                                                 
192 Jfr. Karin Aggestam (Red.): (O)Rättfärdiga Krig; Studentlitteratur, Sverige, 2004, s. 30 ff. 
193 Jfr. härtill också: Peter Singer: The President of God & Evil: Questioning the Ethics of 
George W. Bush; Plume Book, New York, N.Y., USA, 2004, kapitel 7, s. 147/148 (“(…) lethal 
force may only be used when all of the following seven conditions are fulfilled:  The cause is 
just, Competent authority, Comparative justice, Right intention, Probability of success, 
Proportionality and Last resort.”). 
194 Författarens anmärkning: jfr. härtill också mitt diplomarbete (jfr. fotnot 11 på s. 6). 
195 Jfr. Karin Aggestam (Red.): (O)Rättfärdiga Krig; Studentlitteratur, Sverige, 2004, s. 36 ff.  
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uppfattade hotbilder. Problemet är bara, att USA-administrationen i framtiden 
räknar med terrorismen som motståndare196 till den fria världen, så att 
preemptive åtgärder visar sig som det normala och alldagliga men de rent 
preventiva avskräckningsmedlen endast som residual storhet för hittills kända 
statskonflikter utan någon större praktisk relevans.  

Skulle USA hädanefter genomgående använda interventions- och 
preemptionsprincipen, så skulle det betyda en närapå permanent 
interventionssituation med tanke på det ständigt latenta världsomfattande 
terroristhotet, med alla de faror för den internationella ordningen och 
stabiliteten som detta skulle innebära. När allt kommer omkring, betyder 
doktrinen nämligen ett återfall till tider, när det inte fanns någon FN-stadga, 
inget våldsförbud och ingen internationell överenskommelse om krigets 
fördömande (enligt Briand-Kellog-pakten från 1928197). Enligt min mening 
kan man konstatera följande: 

 Vi lever idag i en amerikansk epok och detta inte bara vad gäller folkrätten 
och dess tolkning. ”The United States is, like it or not, an empire. The only 
issue is what kind of empire it will be.”198 Det övergripande 
säkerhetsproblemet är att dagens hot både är transnationellt i sin karaktär. 
Samtidigt präglas internationella norm- och regelverk om krig av en 
statscentrering som till viss del bygger på en förlegad syn på krig vilket 
åvspeglas i utformningen av folkrätten, FN-stadgan och teoritraditionen om 
rättfärdiga krig. Behovet av ny och mer forskning inom detta område är därför 
enligt min uppfattning nödvändig och akut ”för att kunna förstå och förhindra 
krig.”199 

Yet in the face of new threats (…) such as terrorism, weapons of mass 
destruction and state failure, old cold war concepts of ’containment’ 
and ‘deterrence’ may not be relevant. The agenda of Clausewitz – the 
use of military force for political purposes – has been re-opened.200 

 

 

                                                 
196 Jfr. härtill också: Kenneth N. Waltz: The Continuity of International Politics; kapitel 31, s. 
349, (“Fighting terrorists provided a cover that has enabled the Bush administration to do what 
it want to do anyway”), i: Ken Booth and Tim Dunne: Worlds in Collision: Terror and the 
Future of Global Order; Palgrave MacMillan, New York, N.Y., USA, 2002 
197 Författarens anmärkning: Briand-Kellogg-pakten, även kallad Kellogg-pakt och, formellt, 
allmänna fördraget för avståndstagandet från krig, multilateralt fördrag, som undertecknades 
den 27 augusti 1928 i Paris av 15 stater och senare ratificerades av ytterligare ett antal stater. 
Fördraget förbereddes och utarbetades av USA:s utrikesminister Frank B. Kellogg och av den 
franska utrikesministern Aristide Briand. Kellogg fick Nobels fredspris 1929 för detta. 
Resultatet blev att alla som undertecknat pakten förpliktade sig att använda stävjandet av krig 
som politiskt medel och att bilägga internationella konflikter på fredlig väg. I praktiken visade 
det sig att fördraget var odugligt som medel för att förhindra krig: Folkrättsligt sett var pakten 
emellertid ett viktigt steg för att definiera kriget som en orättmässig akt av angriparen 
gentemot den angripna staten – till skillnad mot den uppfattning man haft hittills, att krig är en 
legitim akt av en stat, i: Encarta encyklopedi (uppslagsverk), 2003 
198 Jfr. Gary Hart: The Fourth Power: A Grand Strategy for the United States in the Twenty-
First Century; Oxford University Press, New York, N.Y., USA, 2004, Preface i. 
199 Jfr. Karin Aggestam (Red.): (O)Rättfärdiga krig; Studentlitteratur, Lund, Sverige, 2004. s. 
184 ff.  
200 Jfr. Adrain Hyde-Price: Burning a Path to Peace?, International Society, Europe and 
Coercive Military Diplomacy, University Lund, Sverige, 2002, s. 33 
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Om den för tillfället varande processen bibehålls, med den gällande 
amerikanska säkerhetsdoktrinen där synen på preemption, där militär 
dominans och överlägsenhet är den förhärskande och om den verkligen 
genomförs kan man ställa sig frågan hur slutsegern mot terrorismen kommer 
att se ut. Vad den amerikanska administrationen föreställer sig är förmodligen, 
”maintaining control201 has become the dominant theme of the security 
paradigm.”202 En mer kritisk iaktagare skulle kunna tillgripa det klassiska 
citatet “Oderint, dum metuant“ 203 (må de hata, blott de fruktar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
201 Jfr. härtill också: Lawrence Freedman: Prevention, Not Preemption, kapitel 3, s. 38 (“Both 
pre-emption and prevention can considered controlling strategies”), i: Ken Booth and Tim 
Dunne: Worlds in Collision: Terror and the Future of Global Order; Palgrave Macmillan, N.Y., 
USA, 2002 
202 Jfr. härtill: Paul Rogers: Political Violence and Global Order; kapitel 19, s. 222, i: Ken 
Booth and Tim Dunne: Worlds in Collision: Terror and the Future of Global Order; Palgrave 
MacMillan, New York, N.Y., USA, 2002 
203 Favorituttalande från den romerskakejsaren Caligula, i: 
(http://www.gavagai.de/zitat/antike/HHC03.htm), (Online 2005-03-02) 
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            Bilaga: sida 1 (1) 
 
 
 
Abstract 
 
This article will deal with the current American security doctrine (NSS) in 
force. The purpose of the article is to investigate whether the current American 
security doctrine (NSS) in force serves as a preventive measure and as an 
expression of State mandatory diplomacy. The article furthermore deals with 
the decisive security policy calculations to ensure national, American interests 
and considerations from a geo-strategic perspective.  
In this connection, a qualitative text analysis is used as a method of 
investigating the issues with regard to the theme of the article. The analytical 
tool used has been chosen in order to examine foreign and defence policy 
doctrines and therefore serves the article’s purpose well.  
The theories underlying this article are mainly based on the theories 
respectively their interpretations of the theory on mandatory power of Peter 
Viggo Jakobsen, Alexander L. George and Thomas Schelling. 

My analysis will explain with, among other things, examples from their 
models about so-called mandatory power / mandatory/coercive diplomacy, 
how the different theories handle this problem and above all, how the 
phenomenon of pre-emption may be understood in national American security 
doctrine.  

The result of the investigation may be that military power projection, in the 
aforementioned example, is the decisive component for ensuring national 
interests, from a geo-strategic point of view as well. In this way, USA is trying 
to introduce respectively maintain a neo-conservative and unilaterally asserted 
claim of hegemony over time.  
 
Keywords: Security policy, Strategy, (Global strategy, Geo-strategy), 
Doctrine, Pre-emption/Prevention, Neo-Conservatism, Ideal policy, Realistic 
policy, Mandatory/coercive power, International law, Rogue States. 
 
 
 
  


