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Inledning 
Människan har sökt förklaringar till fenomen som är svåra att förstå sedan urminnes tider. 

Allt från Tors hammare till jorden som universums medelpunkt har används för att förklara 

det vetenskapen ej kunnat uppfatta. Det tyder på att vi har en vilja eller kanske snarare ett 

behov av att känna att vi förstår.  

När de kapade planen störtade in i World Trade Center och Pentagon den 11:e 

september 2001 skakades hela världen av USA:s tragedi. Den oförståeliga händelsen krävde 

en förklaring och George W. Bush valde redan i sitt tal till kongressen den 20 september 

samma år att kalla det för en attack mot den amerikanska demokratin och friheten. Al Qaida 

och dess ledare Osama bin Laden pekades samtidigt ut som ansvariga och beskrevs som 

terrorister som utövar en form av islamistisk extremism.1 Detta trots att bin Laden kraftigt 

avfärdade samband med attackerna vid detta tillfälle.2 Som svar på attackerna följde i 

oktober samma år den amerikanska invasionen av Afghanistan. Bush motiverade insatsen 

som självförsvar vilket både FN och NATO ställde sig bakom.3 USA:s tillgrepp av militär 

styrka i kombination med en omdiskuterad politisk strategi efter 2001 har dock skapat en 

stor debatt. Många menar att USA:s hanterande av situationen bär skuld till en skärpt 

misstro mellan väst och stora delar av den muslimska världen.4 Efter tio år i landet bestämde 

sig dock USA:s regering i december 2010 för att starta tillbakadragandet från Afghanistan 

under det efterföljande året.5 I samband med tillbakadragandet är konflikten högaktuell igen. 

Problemformulering 
Idéer, normer, identiteter och diskurser har alla en inverkan på verklighetsbilden. Den kräver 

i sin tur att beslutsfattaren agerar på ett visst sätt och därmed är en förändrad verklighetsbild 

betydelsefull då det ofta leder till ett förändrat agerande.6 Policyn och den bakomliggande 

diskursen påverkar nämligen vad som ses som en lösning på problemet. 7  11 

septemberattackerna omdefinierade den amerikanska utrikespolitiken då Bush kände sig 
                                                

1 Bush, G. W. (2001) Adress Before a Joint Session of the Congress on the United States Response to the 
Terrorist Attacks of September 11. Webbsida, 2012-05-14 
2 Bin Laden, O. (2004) Full transcript of bin Ladin's speech. Webbsida, 2012-05-25 
3 S/2001/946 (2001) New York: Negroponte, J.; S/RES/1373 (2001) New York: Säkerhetsrådet; & the North 
Atlantic Council (2001) Invocation of Article 5 confirmed. Webbsida, 2012-04-25 
4 För exempel ur denna debatt se: Saikal, A. Islam and the West: Conflict or Cooperation? New York: 
Palgrave Macmillan, 2003. s. 7 & Leffler, M. (2004) “Bush’s Foreign Policy”. Foreign Policy. Utgåva: 144. ss. 
26-27 
5 Miller, P. D. (2011) ”Finish the Job”. Foreign Affairs. Vol. 90 No.1. 
6 Demker, M. (2007) ”Idéer, normer, identiteter och diskurser i utrikespolitiken”. I Sverige i världen. 
Brommesson, D & Ekengren, A. (red.), 49-63. 2 uppl. Malmö: Gleerups Utbildning. s. 49 
7 Bacchi, C. (2009) Analysing Policy: What´s the problem represented to be? Frenchs Forest: Pearson. ss. 2-3 
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tvungen att starta kriget mot terrorismen för att göra USA säkrare.8 Problematiseringen 

bakom denna förändring är därmed viktig att undersöka, då den getts en framträdande roll i 

den styrande processen. 9  Genom att framställa problemet som ett angrepp mot de 

amerikanska värderingarna förvandlades den efterföljande konflikten till en konflikt med 

kulturella förtecken. En redan komplicerad konflikt växte i och med det till ett problem som 

lockat till att framställa den som en kamp mellan USA och islam.10 Skillnaderna mellan 

dessa parter får dock olika betydelse beroende på vilket grundläggande teoretiskt perspektiv 

gällande etniska identiteter betraktaren har. Detta då perspektiven innebär att etniska 

skillnader får olika följder.11  

Det är intressant att se att även USA känner behov av att rättfärdiga sina handlingar 

och beslut inför omvärlden och inför sin egen befolkning. Det är ett behov de tycks dela med 

övriga världen. Frågan blir därför vad denna typ av problemformuleringar har för betydelse 

för relationerna mellan världens länder.  

Syfte & Frågeställningar 
En konflikt som ofta framställs med kulturella förtecken kräver en genomgång av vad de 

kulturella grundantagandena fått för konsekvenser. Syftet med denna studie är att undersöka 

om den grundläggande synen på identiteter USA:s ledande politiker har, går att utläsa i 

strategiskt viktiga tal med koppling till insatsen i Afghanistan. Syftet är också att undersöka 

vad dessa synsätt haft för inverkan på konfliktrelationerna i denna konflikt. Det görs genom 

att besvara frågorna: (1) Vilken grundläggande syn har USA:s ledande politiker uppvisat 

gällande identiteter i denna konflikt? (2) Vilken påverkan har identitetssynen haft för USA:s 

konfliktinställning gentemot sina motståndare? (3) På vilket sätt kan de olika 

identitetssynerna förklara valen att gå in i Afghanistan och att dra sig tillbaka?  

För att besvara dessa frågor analyseras tre betydelsefulla tal i syfte att utröna vilken 

identitetssyn och konfliktrelation de ger uttryck för.  

Avgränsningar 
På grund av studiens ringa omfång tvingas den begränsas till tidsnedslag i den tioåriga 

konflikten. För att komma åt de mest markanta förändringarna i den amerikanska 

utrikespolitiken lyfter arbetet fram konfliktens början, de förändringar som skedde senare 

                                                
8 Lindsay, J. (2011) ”George W. Bush, Barack Obama and the future of US global leadership.” International 
Affairs. Vol. 87 No. 4 s. 778 
9 Bacchi, C. (2009) s. XII 
10 Crockatt, R. (2004) “No common ground? Islam, anti-Americanism and the United States”. European 
Journal of American Culture. Vol. 23, No. 2. ss. 125-126 
11 Taras, R. & Ganguly, R. (2006) Understanding Ethnic Conflict. ��� 3 uppl. New York: Longman, ss. 3-4 
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under Bushs ämbetsperiod samt Obamas strategi. Andra mer gradvisa förändringar 

behandlas därmed inte men bedöms täckas av detta material. 

Då det, för att tillfredsställa studiens syfte, är nödvändigt att se till både konfliktens 

början och nedtrappning blir det oundvikligt att behandla två amerikanska presidenter med 

olika politiska ideologier. De politiska skillnaderna mellan den republikanska och den 

demokratiska administrationen behandlas inte i denna studie. Denna avgränsning ska inte 

påverka studiens möjligheter att besvara syftet då den enbart fokuserar kring följderna och 

inte orsakerna till den etniska grundsynen. De två berörda presidenterna anses även 

exemplifiera de bakomliggande antagandena och representerar därmed inte enbart sina egna 

åsikter. Inte heller detta ska påverka studien.   

Denna studie fokuserar på den amerikanska utrikespolitiken. Studiens huvudsyfte är 

därmed inte att undersöka situationen på plats i Afghanistan, utan landet fungerar främst 

som en naturlig avgränsning av det än större kriget mot terrorismen.  

Disposition 
Efter detta inledande kapitel beskrivs studiens ambitioner och det teoretiska ramverket i det 

andra kapitlet. I tredje kapitlet beskrivs studiens design. Där redogörs också för, och 

diskuteras, den valda metoden. Kapitlet innehåller även en källkritisk diskussion. Efter det 

redovisas det empiriska materialet och studiens analys i det fjärde kapitlet. Studien avslutas 

sedan med en sammanfattning av resultaten samt en avslutande diskussion. 

Teorianknytning 
Detta kapitel inleds med en kortare beskrivning av studiens ambitioner och det teoretiska 

ramverk som arbetet förankrats i. En utförlig beskrivning av de teorier och modeller 

ramverket är uppbyggt av samt en diskussion av dessa teoriers värde för uppsatsen följer 

sedan. Kapitlet avslutas med det teoretiska ramverkets operationalisering. 

Genom att använda befintliga teorier och modeller förklarar studien utvecklingen 

inom den amerikanska utrikespolitiken sedan den 11 september ur ett kulturellt perspektiv.12 

Det teoretiska ramverket syftar därför till att redogöra för relevanta teorier och modeller 

gällande identitet och konflikthantering. Ramverket består av Carol Bacchis teori om 

problemformuleringars betydelse, essentialismen, konstruktivismen och konkretiseras 

avslutningsvis genom två konfliktmodeller. Ramverket är valt då det bedöms utgöra en 

utgångspunkt för att belysa ämnet ur ett helhetsperspektiv.  

                                                
12 Essaiasson, P. m.fl. (2012) Metodpraktikan. 4 uppl. Stockholm: Norstedts Juridik AB. ss. 36 & 41 
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Problemformuleringens betydelse 
Carol Bacchi menar att problemformuleringen har stor betydelse. Detta då regeringar aktivt 

skapar problemen genom den framställning de väljer. Formuleringen får en stor inverkan då 

den styr vad som ses som lösningar på problemet.13Alla problemformuleringar innehåller 

nämligen tolkningar, vilka i sig innehåller bedömningar och val. Dessa tolkningar har 

programmerade resultat och då dessa tolkningar är vad som leder fram till 

policyrekommendationer blir de intressanta och viktiga att analysera.14 Alla policyförslag 

bygger troligtvis också på djupt rotade kulturella antaganden. Dessa antaganden kan därmed 

uppdagas genom att se vad som föreslås då det avslöjar hur de som ligger bakom 

policyförslaget ser på problemet.15 Bacchis teori är därmed grundläggande för detta arbete då 

studiens problemformulering bygger på att problematisera problemformuleringen. Bacchis 

tankegångar kommer även att utvecklas i denna studies metoddel, då även den bygger på 

hennes hantering av problem. 

Kultur & identitet 
Kultur och identitet är svårdefinierade fenomen där förklaringarna går isär. I detta arbete 

kommer dock kultur att definieras som en komplicerad helhet av erfarenheter, tro, 

moralbegrepp, rättsföreställningar, seder och alla övriga färdigheter och vanor en människa 

har förvärvat som samhällsmedlem.16 Därmed omfattar kultur hela det samhällsystem som 

gruppen definieras av. En etnisk grupp delar förutom kulturella egenskaper även rasmässiga 

likheter, en gemensam religion och en stark tilltro till en gemensam historia och ursprung.17 

Identiteter är ett kollektivt fenomen som beskriver vilka vi är och varför vi är de vi är. De 

kan ses som ett band mellan staten och individen.18 En etnisk identitet, å sin sida, består av 

den uppsättning meningar som individerna tillskriver sitt medlemskap i en etnisk grupp, 

inklusive de attribut som binder dem till kollektivet och som urskiljer kollektivet från 

omgivning. 19  En nationell identitetsuppfattning bestäms därmed av de uppfattningar 

kollektivet anser viktiga och signifikanta, vilket är en förutsättning för agerande i 

utrikespolitiska frågor.20 

                                                
13 Bacchi, C. (2009) ss. 1-3 
14 Bacchi, C. (1999) Women, Policy and Politics. London: SAGE Publications Ltd. s. 12 
15 Bacchi, C. (2009) s. X 
16 Tylor, Sir. E. (1871) Primitive Cultures. London: John Murray s. 1 
17 Taras, R & Ganguly, R. (2006) s. 1 
18 Demker, M. (2007) ss. 57-58 
19 Esman, M. (1994) Ethnic Politics. New York: Cornell University Press. s. 27 
20 Demker, M. (2007) ss. 57-58 
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Det finns dock flera grundläggande teoretiska perspektiv gällande hur etniska 

identiteteter skapas. Dessa perspektiv styr den betydelse etniska skillnader får, då de tolkar 

skapandet och fortlevandet av identiteter på olika vis.21 Två av dessa diskuteras nedan. 

Det essentialistiska perspektivet 
Med en essentialistisk, eller som Taras och Ganguly benämner primordial, syn föds 

människan in i en identitet som därmed är biologiskt given. Detta bidrar till särskilda 

nationalkaraktärer då olika grupper är fundamentalt olika. En etnisk grupp delar därmed 

kulturella attribut som språk, religion, seder, traditioner, mat, kläder och musik. Detta 

perspektiv betonar också de psykologiska aspekterna gällande känslor kring identiteters 

särskiljningsförmåga relaterade till sig själv och gruppen som avgörande faktor för den 

etniska identitetens skapande och fortlevnad. De etniska identiteterna är, enligt 

essentialisterna, en subjektiv känsla av gemensam identitet baserad på objektiva kulturella 

kriterier.22 Essentialismen leder därmed, med detta synsätt, till en form av determinism där 

ingenting går att förändra.  Teorin ger inget utrymme för att uppmärksamma det som 

fungerar och är positivt. 

Det konstruktivistiska perspektivet 
Det konstruktivistiska perspektivet menar till skillnad från essentialismen att identiteter inte 

är givna. Såväl etniska som nationella identiteteter är sociala konstruktioner som ständigt 

utvecklas och är en produkt av människors agerande och val.23 Den sociala strukturen 

påverkar därmed människors identitet och intressen samt betydelsen av deras materiella 

sammanhang.24 Perspektivet menar att det är kulturella konstruktioner av social natur som 

leder till skapandet av etniska identiteter eftersom det bestämmer de karaktärsdrag som 

avgör i vilken grupp någon hör hemma. Polarisering förväntas oftast ske när tydliga 

skillnader upplevs. Det finns dock inga regler för vilka kulturella skillnader som avgör 

detta. 25  Konstruktivismen menar även att det går att minska konfliktriskerna mellan 

grupperna och att etniska skillnader kan motverkas.26 Konstruktivismen ser till helheten och 

                                                
21 Taras, R & Ganguly, R. (2006) ss. 3-4 
22 Taras, R & Ganguly, R. (2006) ss. 3-4 
23 Savigny, H & Marsden, L. (2011) Doing Political Science and International Relations: Theories in Action. 
Palgrave Macmillan: Basingstoke. s. 4 & Taras & Ganguly. (2006) ss. 4-5 
24 Wendt, A. (1995) “Constructing International Politics”. International Security. Vol. 20, No. 1. s. 81  
25 Savigny, H & Marsden, L. (2011) s. 4 & Taras & Ganguly. (2006) ss. 4-5 
26 Simonsen, S. G. (2005) “Addressing Ethnic Divisions in Post-Conflict Institution-Building: Lessons from 
Recent Cases”. Security Dialogue. Vol. 36, No. 3. ss. 297-298. 
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hur olika faktorer spelar in på händelseförlopp. Perspektivet har dock fått kritik för att vara 

alltför specifikt vilket gör att det är svårt att göra generella antaganden.27  

De teoretiska perspektiven används i denna studie för att utföra en första 

grundläggande kategorisering av de bakomliggande antagandena i materialet. Genom denna 

kategorisering kan studiens första frågeställning besvaras, vilket är en förutsättning för 

studiens vidare arbetsgång. För att besvara syftet på bästa sätt har det inomteoretiska urvalet 

skett genom att fokusera på teoriernas grundläggande principer och vilka följder det får för 

synen på etniska skillnaders uppkomst och betydelse. Då de konfliktmodeller, som nedan 

förklaras närmare, bygger på just dessa teorier föll sig urvalet naturligt.  

Konfliktmodeller 
Denna studie baseras till stor del på Morton Deutsch teori om konkurrerande och 

samverkande konfliktmodeller. Enligt teorin har den konkurrerande inställningen eller 

samarbetsviljan konfliktparterna besitter en avgörande roll för konfliktens riktning och 

utgång.28 Konkurrensmodellen grundas i en essentialistisk tro på att kulturella skillnader 

representerar hinder för samarbete, medan den samverkande konfliktmodellen bygger på det 

konstruktivistiska synsättet och betonar att skillnader inte nödvändigtvis behöver ses som 

konfliktorsaker. 29  Genom att applicera dessa två modeller på materialet kan därmed 

perspektiven konkretiseras då modellerna förklarar de olika konflikternas kännetecken vilket 

innebär att det går att se följderna de haft på den amerikanska utrikespolitiken. 

Kärnan till skillnaden mellan konkurrens- och samverkansmodellerna ligger i hur 

målsättningarna hos deltagarna är sammanlänkade. I konflikter där konkurrerande 

konfliktlösning används bygger relationerna på ett nollsummespel medan samverkande 

konfliktlösning bygger på ömsesidigt utvecklande relationer.30 Båda dessa konflikttyper är 

självuppfyllande och leder till en spiral av händelser. Det finns dock begränsningar för att 

situationen inte ska gå över styr. Bland annat hindras situationen vanligtvis av att alla 

inblandade oftast är involverade i många situationer och relationer samtidigt. Dessa brukar 

då förhindra eller hejda att en specifik relation intensifieras utom kontroll.31 

Att uppmärksamma dessa konflikttypers egenskaper har en viktig funktion. Deutsch 

menar att konflikterna framkallar och framkallas av de egenskaper som definierar dem. 
                                                

27 Savigny, H & Marsden, L. (2011) s. 4 
28 Deutsch, M (2006) ”Cooperation and Competition”. I The handbook of conflict resolution – theory and 
practice. Deutsch. M m. fl. (red.) 23-42, San Francisco: Jossey-Bass. ss. 23-24 
29 Deutsch, M. (2006) ss. 27-28 & Taras, R & Ganguly, R. (2006) ss. 3-4 
30 Deutsch, M (1973) the Resolution of Conflict – constructive and destructive processes. New Haven & 
London: Yale University Press. s. 20 
31 ibid. ss. 30-31 
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Genom att veta vilka följder konflikterna har, ges därmed kunskap om vad som skapat dem. 

Deutsch påpekar visserligen själv att han är medveten om att detta är en väldigt enkel 

modell, som enbart lyfter fram de ytliga likheterna, men att den icke desto mindre är 

användbar. 32  Dessa modeller kommer därmed medföra en djupare förståelse för 

konflikternas orsaker då de innehåller definitioner av konflikttyperna. Dessa definitioner 

fungerar som markörer. På grund av arbetets ringa omfattning har enbart ett antal av dessa 

markörer valts ut. De är dock utvalda för att behålla teorins möjlighet att utföra en 

tillfredställande analys genom att beröra flera olika kännetecken för konflikttyperna.  

Den konkurrerande konfliktmodellen 
En konkurrerande konflikt definieras av falska löften och dålig kommunikation; en 

ömsesidigt dålig attityd präglad av misstänksamhet, fientlighet och en önskan att utnyttja 

motpartens behov; målet är att öka den egna makten samt minska legitimiteten hos 

motståndaren; skillnader uppmärksammas medan likheter förminskas vilket gör att parterna 

ses som varandras motsats; en syn som gör att en lösning enbart kan skapas genom att ena 

parten påtvingar den andre en lösning; och att metoderna ofta innebär psykologiska hot och 

våld.33 

Detta gör att situationen leder till en eskalering från ursprungsproblemet där 

parterna söker överlägsenhet och legitimitet. Genom eskaleringen blir konflikten till en 

maktkamp eller en fråga om moraliska principer som inte längre går att koppla till ett 

specifikt problem i tid och rum. Denna eskalering ger parterna motivation och kan i värsta 

fall leda till ömsesidigt hat då det är bättre än ett mindre nederlag. Eskaleringar brukar 

innebära att kontakten bryts och kommunikationen upphör.  Samtidigt leder det ofta till 

självuppfyllande profetior där relationen till motparten bestäms av vad de tros ha gjort eller 

kommer att göra.34 

Den samverkande konfliktmodellen  
En samverkande konflikt hör ihop med en konstruktiv problemlösning.35 En konflikttyp som 

definieras av en öppen och ärlig kommunikation som berör relevant information; en vilja att 

sträva mot ömsesidig förstärkning; vänskapliga relationer som formas av tilltro och en 

                                                
32 Deutsch, M. (2006) ss. 31-32 
33 Deutsch, M. (2006) s. 28 & Deutsch, M. (1973) ss. 27-30 
34 Deutsch, M. (2006) ss. 28-29 
35 ibid. s. 29 
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positiv attityd; motstridiga intressen definieras som ett ömsesidigt problem att lösa genom 

gemensamma insatser; och försöken att influera brukar begränsas till övertalning.36 

Då den samverkande konfliktmodellen bygger på konstruktivismen betonas normer. 

Modellen lägger tonvikt vid ett antal sådana som tros leda till en samverkande konflikt. 

Normer för samverkande beteende är att genom att identifiera gemensamma drag och 

gemensamma intressen kan problemet placeras i perspektiv. När ett problem uppstår kan det 

tas om hand i sak och inte genom personangrepp. Negativa uttryck som är nödvändiga ska 

begränsas till handlingar och ej personer. Det är viktigt att sätta sig in i andras perspektiv 

och se till den andres legitima behov. Arbete krävs också för att få med den andre i 

samverkande ansträngningar. Hela processen underlättas ifall ärlighet upprätthålls, samtidigt 

som det är viktigt att bibehålla moralen, som innehåller en inställning att andra är värda en 

omtänksam och rättvis behandling.37  

De är dock viktigt att betona att de flesta vanliga konflikter utgör en mix av dessa 

inställningar då de innehåller en komplex uppsättning av mål och delmål. När processerna i 

verkligheten inte stämmer in på dessa modeller menar Deutsch att det brukar räcka att 

fokusera på konfliktens målsättningar för att se vilken riktning processen tar.38 

Operationalisering  
Då studien grundas i Bacchis teori om problemformuleringens betydelse fokuserar den på 

det. Därigenom kommer de bakomliggande tolkningarna gällande de etniska antagandena av 

amerikanska politiker angående Afghanistankonflikten att belysas. Arbetet lägger även vikt 

vid de lösningar dessa framställningar har givit. 

De teoretiska perspektiven gällande etniska identiteter används för att göra en 

övergripande klassificering av de antaganden som upptäcks. Konfliktperioderna har därmed 

indelats efter om skillnader ses som biologiskt givna och konfliktskapande, eller sociala 

konstruktioner och ej nödvändigtvis konfliktskapande.  

De konkurrerande och samverkande konfliktmodellerna har sedan använts för att ta 

reda på vad de både perspektiven leder till för konfliktrelationer. En första grov indelning 

har gjorts efter ifall problemet eskalerat eller hålls i perspektiv. Analysen har därmed utförts 

genom att leta markörer som tyder på eskalering, genom att undersöka om parten visar den 

egna överlägsenheten och legitimiteten; och har gjort det till en maktkamp eller en kamp om 

moraliska principer. Här används också markörer som definierar om problemet ej är 

                                                
36 Deutsch, M. (2006) ss. 27, 29 & 32 & Deutsch, M. (1973) ss. 29-30 
37 Deutsch, M. (2006) ss. 35-36 
38 Deutsch, M. (1973) ss. 20-22 
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specifikt i tid och rum; samt om det leder till ömsesidigt hat och självuppfyllande profetior. 

Analysen letar även markörer som tyder på att problemet hålls i perspektiv genom att visa 

om problem bemöts direkt och utan personangrepp; begränsas till att kommentera 

handlingar; om parten satt sig in i andras perspektiv och legitima behov; och visar på 

ärlighet och omtanke. 

Efter det har en djupare analys utförts då konfliktperiodernas kännetecken 

undersökts. Materialet har därför sorterats genom att söka efter markörer som passar 

modellerna. Analysen har skett genom att leta tecken på om kommunikationen är dålig och 

baseras på falska löften, eller är öppen och ärlig; huruvida målsättningen är att förstärka den 

egna makten och försvaga motståndaren eller ömsesidigt förstärkning; ifall de känslorna 

som uppvisas till motparten bygger på dålig attityd, fientlighet och att skillnader 

uppmärksammas eller på vänskapliga relationer av tilltro och positiv attityd; om de 

lösningar som söks är påtvingade av den ena sidan eller är något som nås genom 

gemensamma insatser; och om de uppnås med hjälp av psykiskt hot och våld, eller 

övertalning. Ifall det vid klassificeringen uppstår osäkerheter kring konfliktens natur 

kommer störst vikt att läggas vid målsättningar, då Deutsch menar att de är mest 

grundläggande. 

Genom att kombinera identitetsperspektiven med konfliktmodellerna har 

tolkningarna av problemet synliggjorts och deras följder lyfts fram. På så vis knyts det 

teoretiska ramverket samman och ger en inblick i de bakomliggande etniska 

grundantagandena, deras påverkan på konfliktinställningen och vilka följder de fått. 

Metod & Material  
Detta kapitel innehåller inledningsvis en redogörelse av studiens forskningsdesign. Efter det 

beskrivs och diskuteras den valda metoden. Sist redovisas och diskuteras studiens material 

ur en källkritisk synvinkel.  

Forskningsdesign 
Studien har utformats som en kvalitativ fallstudie och är av teorikonsumerande karaktär, då 

USA:s utrikespolitik gällande insatsen i Afghanistan står i centrum. Den har även 

jämförande ambitioner då avsikten är att undersöka skillnader gällande synen på etniska 

identiteter mellan studiens tidsnedslag.39  

Fallet är intressant då det visar hur en regering förklarar och legitimerar sina 

                                                
39 Essaiasson, P. m.fl. (2012) ss. 108-109 
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handlingar och beslut. Det är också det första exemplet på en ny form av externa 

interventioner baserad på självförsvar och med humanitära mål och den insats som startade 

president Bushs krig mot terrorismen.40 En kamp som fortfarande påverkar politiken i 

världen. Fallet är dock inte valt för att maximera den externa validiteten då studiens 

frågeställningar är knutna till det specifika fallet och studien har därmed inte ambitionen att 

uttala sig allmängiltigt.41  

Metod  
Studien är utformad efter Carol Bacchis form av policyanalys där problemets framställning 

och vilka konsekvenser denna framställning får står i centrum. Metoden heter ”What’s the 

problem represented to be? – approach” och kommer att besvara studiens frågeställningar 

genom att reflektera över formen och påståendena som gjorts om det specifika sociala 

problemet; vad som ligger till grund till detta; och överväga dessa påståendens 

konsekvenser.42 Metoden är delvis vald för att den knyter an till studiens grundteori, 

gällande problemformuleringars avgörande inverkan på de efterföljande handlingsplanerna. 

Den bidrar även med ett ifrågasättande, istället för ett förklarande, perspektiv. Trots 

metodens djupgående och brett ifrågasättande tillvägagångssätt gör dess struktur processen 

lättförståelig och resultaten tydliga. 

I detta arbete kommer en förenklad version av Bacchis metod att användas. Det 

ifrågasättande angreppssättet kommer användas men begränsas till de aspekter som berör 

identitet och konfliktrelationer. För att utföra analysen kommer en del frågor Bacchi tagit 

fram som riktlinjer för metoden att användas i syfte att strukturera studiens analys. Frågorna 

är valda för att konkretisera studiens teoretiska ramverk i avsikt att kunna analysera 

materialet och kommer att bestå av: 

•  Hur är ”problemet” framställt i talet? 43 Studien letar efter de markörer som tyder på 

att problemet eskalerat från sitt ursprung eller satts i perspektiv till händelsen.  

• Vilka antaganden ligger till grund för denna framställning av ”problemet”? 44 Talen 

analyseras för att utröna ifall de bygger på essentialistiska eller konstruktivistiska idéer.  

                                                
40 Ayub, F & Kouvo, S. (2008) “Righting the course? Humanitarian intervention, the war on terror and the 
future of Afghanistan.” International Affairs. Vol. 84, No. 4 ss. 646-647 & Bush. G. W. (2001) 
41 Weiss, T. G. (2005) Military-Civilian Interactions – Humanitarian Crises and the Responsibility to Protect. 
2 uppl. Oxford: Rowman & Littlefield publications. ss. 154-155 
42 Bacchi, C. (2009) ss. 2-3 & Bacchi, C. (1999) ss. 1 & 59 
43 Bacchi, C. (2009) s. 2 
44 ibid. 
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• Vilka följder leder denna framställning av problemet till? 45 Studien letar efter följder 

i form av hur kommunikationen fungerat; vilka känslor som uppvisats för motparten; vilka 

lösningar som sökts; vilken syn som uppvisas kring makt; och vilka metoder som använts. 

Genom att applicera dessa frågor på det empiriska materialet öppnar analysen upp för en 

kritisk granskning av problemformuleringar. 46  I denna studie har den därmed kunnat 

användas för att se vilka uttryck talen gjort som avslöjar de bakomliggande 

grundantagandena. 47 Exempelvis har citatet: 
���”We'll have to use diplomacy, because no one nation can meet the challenges of an 

interconnected world acting alone...  And we have forged a new beginning between America 

and the Muslim world -- one that recognizes our mutual interest in breaking a cycle of 

conflict, and that promises a future in which those who kill innocents are isolated by those 

who stand up for peace and prosperity and human dignity.”48 

ur Obamas tal “the Way Forward in Afghanistan and Pakistan” använts för att utläsa att 

diplomati nu lyfts fram som en viktig komponent. Målet är även att skapa en bättre relation 

mellan USA och den muslimska världen då Obama uppmärksammat den konkurrerande 

konfliktspiral de befunnit sig i. Människor ska också bedömas utifrån sina handlingar och 

inte efter vilka de är. Obama poängterar även att de behöver omvärlden och vill ha 

gemensamma insatser. Därmed kan ett konkurrerande perspektiv och en samverkande 

konfliktrelation urskönjas. Denna form av analys anknyter därmed till studiens syfte då den 

ser till såväl bakomliggande anledningar som hanteringen de leder till.49 

Material & Källkritik 
Det empiriska materialet innefattar huvudsakligen officiella uttalanden då insamlingen skett 

genom att välja ut tre tal som haft stor betydelse för den amerikanska insatsen i Afghanistan. 

Talen är utvalda då de är typiska för den konfliktperiod de representerar. Att utgår från de 

officiella uttalandena gör att tradering undviks, vilket annars ofta sker när någon återberättar 

informationen från en förstahandskälla. Därmed ökar arbetets trovärdighet.50 Talen har valts 

då uttalandena anses ge uttryck för den rådande utrikespolitiken. Presidenterna är 

talespersoner för en bakomliggande diskurs eftersom den grundläggande identitetssynen 

                                                
45 Bacchi, C. (2009) s. 2 
46 Bacchi, C. (1999). ss. 7 & 11-13 
47 ibid. s. 48 
48 Obama. B. (2009a) Remarks by the President in Address to the Nation on the Way Forward in Afghanistan 
and Pakistan. Webbsida, 2012-05-13 
49 Bacchi, C. (1999). s. 48 
50 Essaiasson, P. m.fl. (2012) ss. 283 & 287-289 
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anses vara större än den enskilda personen. Materialet ger därmed en inblick i det större 

sammanhanget. Talen är även extensiva och innehåller uttryck för de flesta av de markörer 

som är relevanta för analysen vilket gör att frågeställningarna kan besvaras på ett 

tillfredställande vis.  

Det huvudsakliga materialet är hämtat från Vita husets arkiv och den amerikanska 

regeringens tryckavdelning, som arbetar med att trycka och sprida officiellt och autentiskt 

material från den amerikanska regeringen.51 Därmed har materialets äkthet kunnat verifieras. 

Då studiens syfte är att undersöka det utvalda materialet för att avslöja dess bakomliggande 

antagande och administrationens vinkling av problemet, antas det därför inte vara oberoende 

och förväntas vara tendensiöst. Uttalandena räknas därmed mer som partsinlagor än en 

oförvanskad beskrivning av verkligheten. Då analysen fokuserar på detta och det tydligt 

framgår vem det är som uttalar uppgifterna samtidigt som syftet med studien är att studera 

dessa uttalandens innebörd anses materialet ändå användbart. Genom att basera studiens 

empiri på primärkällor är de samtida med de utrikespolitiska policyer som analyseras vilket 

minimerar risken för minnesfel, efterrationaliseringar och efterhandskonstruktioner. 

Författaren är dock medveten om att Bushs tal Response to the Terrorist Attacks of 

September 11 utfördes enbart nio dagar efter 11 septemberattackerna, som kan definieras 

som en rejält uppskakande händelse. Därmed finns stor risk att starka känslor påverkat detta 

uttalande.52 Då uttalandet ändå är signifikativt för den politik som kom att utföras har talet 

valts ändå, trots denna reservation.  

För att få en snabb översikt över konfliktsituationen under de valda perioderna har 

sedan böcker, vetenskapliga artiklar och uppslagsverk använts för att tillföra information 

som anknyter till talen. Detta materialval är diskutabelt men då det triangulerats i största 

möjliga mån, anses det ändå tillföra analysen en möjlighet att knyta an till verkligheten.53 

Empirisk genomgång & Analys 
Detta kapitel inleds med en kort bakgrund innehållande information gällande 

talibanrörelsen, USA:s tidigare relation till Afghanistan och Georges Bushs politik innan 11 

september. Efter det sammanfattas ett tal för varje valt tidsnedslag. Talen följs av en kortare 

                                                
51 U.S. Government Printing Office. (2012) About GPO.  Webbsida ,  2012-05-18 
52 Essaiasson, P. m.fl. (2012) ss. 282-287 
53 Yin, R. (2007) Fallstudier: design och genomförande, Malmö: Liber. ss. 125-126 
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beskrivning av konfliktsituationen under den valda tidsperioden och en sammanfattande 

tolkning. Kapitlet avslutas sedan med en analys.  

Tiden före den 11 september 

USA:s relation till Afghanistan & talibanerna 
Talibanrörelsen kännetecknas av en neofundamentalistisk form av islam. De startade en 

väpnad kamp mot regimen i Afghanistan under senare delen av 1994.54 Trots upprepade 

uppmaningar från ledare för motståndet mot talibanerna valde USA att inte stödja någon part 

i konflikten. Den amerikanska regeringen tycktes se talibanerna som fördelaktiga för USA:s 

intressen fram till slutet av 1997. Detta tros bero på landets möjlighet att fungera som en 

motpol till Irans religiösa inriktning samtidigt som ett stabilt Afghanistan för USA var 

synonymt med handel med olja och gas. I slutet av 1997 sa dock den amerikanske 

utrikesministern Madeleine Albright att USA motsatte sig talibanernas inställning till de 

mänskliga rättigheterna, behandlingen av kvinnor och barn samt deras allmänna avsaknad av 

respekt för människovärde. Efter bin Ladens bombningar av de amerikanska ambassaderna i 

Kenya och Tanzania ansåg USA att utvecklingen i Afghanistan var skadlig vilket krävde 

reaktioner. Förutom missilattackerna USA utförde i direkt koppling till bombningarna blev 

den nya strategin från och med 1999 att kräva att bin Laden skulle utlämnas; att genom 

diplomatiska påtryckningar förmå Pakistan att hjälpa USA i frågan; och att lyssna mer på 

Rysslands och Indiens klagomål gällande talibanernas hot, i form av islamism och terrorism. 

Efter år av frustration gällande i första hand Pakistans hanterande av situationen var USA 

med att initiera FN-resolutionerna 1267, resolution 1333 och resolution 1363 för att slutligen 

uppnå ekonomiska sanktioner, vapenembargo och ett godkännande av att placera 

observatörer i Afghanistans grannländer.55 

Bushs vallöften & första tid vid makten 
Till skillnad mot vad många tror var George W Bush inte interventionistiskt inställd från 

början. Under sin valkampanj inför valet 2000 krävde han en ny ödmjuk utrikespolitik.56 

Han ville även undvika nationsbyggande uppdrag. 

"If we don't stop extending our troops all around the world in nation-building missions, then 

we're going to have a serious problem coming down the road. And I'm going to prevent 

that."57 

                                                
54 Nationalencyklopedin. (2012a) Talibaner. Webbsida, 2012-05-07 & Saikal, A. (2003) ss. 100-105 
55 Saikal, A. (2003) ss. 100-107 
56 Gordon, P. (2006) “The End of the Bush Revolutions”. Foreign Affairs. Vol. 85, No. 4. ss. 76-77 
57 60 minutes. (2009) Bush Sought  'Way'  to Invade Iraq? Webbsida, 2012-05-07 
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Därför lovade han en omedelbar omprövning av alla utlandsuppdrag då inga amerikanska 

trupper skulle utsättas för risk utan att amerikanska intressen stod på spel. De skulle heller 

inte tjänstgöra under FN-befäl. Bush lovade dock att skydda sitt folk och landets allierade. 58 

Terrorism fick ändå inte något större utrymme utan fokus låg på att hantera de kinesiska och 

ryska utmaningarna.59 

Bush lovade att utrikespolitiken skulle bli mer än att enbart hantera kriser. Den 

skulle drivas av amerikanska värden och intressen. 

“… turn this time of American influence into generations of democratic peace. This is 

accomplished by concentrating on enduring national interests and by resisting the 

temptation to withdraw from the world. As President, George W. Bush will pursue a 

distinctly American internationalism.  He will set priorities and stick to them to avoid drift 

in foreign policy.” 60 

Han menade att utrikespolitiken inte får styras av rädsla. Samtidigt förklarar han vikten av 

fasta prioriteringar med att annars sätts de av andra, så som motståndare, krisen för tillfället 

eller live på CNN.61  

Administrationen var dock djupt delad under de första månaderna i Vita huset. 

Flera högt uppsatta medarbetare inom försvarsområdet hade nykonservativa åsikter då de 

förespråkade ett kraftfullt främjande av demokrati i andra länder. Administrationen lutade 

dock mot realism eftersom flera av presidentens närmaste medarbetare hade starka åsikter 

baserade på detta perspektiv och ville undvika att lägga sig i andra länders inre 

angelägenheter.62  

Kriget mot terrorismen 
Den 20 september 2001 höll president George W Bush talet ”Response to the Terrorist 

Attacks of September 11” inför kongressen och en nationell TV-publik. Talet skedde med 

koppling till händelserna den 11 september och är känt för flera kontroversiella uttalanden. 

Bland annat lanseras kriget mot terrorismen nu, vilket definierar de stora förändringar som 

var på väg gällande den amerikanska utrikespolitiken.63 

Talet inleds med att betona att många nationaliteter drabbats vid attackerna och att 

                                                
58 Bush, G. W. (2000a) Opportunity, Security and Responsibility -- A Fresh Start for America. Webbsida, 
2012-05-07 
59 Bush, G. W. (2000b) George W. Bush 2000 On The Issues Foreign Policy. Webbsida, 
2012-05-07 
60 ibid. 
61 ibid. 
62 Gordon, P. (2006) ss. 76-77 
63 Bush, G. W. (2001) 
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USA aldrig förut drabbats av en så storskalig attack mot civila. Motståndet beskrivs sedan. 

Al Qaida benämns som mördare som tror på en perifer version av islam och som har som 

mål att omdana världen. Bin Laden utpekas även som organisationens ledare och kopplingar 

görs till Afghanistan då Bush kraftig fördömer talibanregimen, kräver att bin Ladens ska 

utlämnas och hotar talibanerna. 

“… the United States of America makes the following demands on the Taliban: Deliver to 

United States authorities all the leaders of al Qaeda who hide in your land… Close 

immediately and permanently every terrorist training camp in Afghanistan, and hand over 

every terrorist, and every person in their support structure, to appropriate authorities. Give 

the United States full access to terrorist training camps, so we can make sure they are no 

longer operating. These demands are not open to negotiation or discussion. The Taliban 

must act, and act immediately. They will hand over the terrorists, or they will share in their 

fate.” 64 

Han förtydligar dock att de hyser en stor respekt för den muslimska tron i sig.65 

Bush tackar kongressen för att ha tillfört 40 miljarder för att återuppbygga 

samhället och möta militärens behov. Han startar sedan kriget mot terrorismen och säger att 

det gått så här långt för att motståndarna hatar vad USA står för.  

”Our war on terror begins with al Qaida, but it does not end there.”66 

 
”They hate what we see right here in this chamber -- a democratically elected government. 

Their leaders are self-appointed. They hate our freedoms -- our freedom of religion, our 

freedom of speech, our freedom to vote and assemble and disagree with each other... These 

terrorists kill not merely to end lives, but to disrupt and end a way of life”67 

Det blir därför en kamp för demokrati och frihet. Kampen kopplas även till det förflutna då 

Bush, genom kopplingar mellan terroristerna och fascism, nazism samt totalitarism säger att 

denna kamp inte är ny. 68 

Kriget måste utkämpas med alla tillgängliga resurser för att störa och besegra det 

globala terrornätverket. Vikt läggs dock vid att det kommer att vara en ny typ av krig. Ett 

krig som inte kommer vara likt vare sig krigen i Irak eller Kosovo och inte kommer att rörs 

                                                
64 Bush, G. W. (2001) 
65 ibid. 
66 ibid. 
67 ibid. 
68 ibid. 
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sig om ett slag utan en långdragen kampanj. Busch betonar också att det är dags att välja 

sida i kriget han precis proklamerat. 

”Either you are with us, or you are with the terrorists.”69 

 
Bush betonar att USA nu vet att de inte är immuna för attacker. Den amerikanska säkerheten 

på hemmaplan måste därför stärkas. Han öppnar även för militära insatser. Kampen beskrivs 

dock inte enbart som USA:s kamp utan som världens kamp. 

”This is the world's fight. This is civilization's fight. This is the fight of all who believe in 

progress and pluralism, tolerance and freedom.”70 

 
Bush vill att det amerikanska folket ska fortsätta leva sina liv och uppehålla de amerikanska 

värderingarna. De uppmanas att fortsätta be för attackernas offer och deras familjer; för alla 

i uniform och för nationen. Bush avfärdar även påståenden om att världen skulle befinna sig 

i skräckens tidsålder. Istället kommer USA att definiera denna tid, inte låta sig definieras av 

den trots att en svår kamp ligger framför dem.  

”As long as the United States of America is determined and strong, this will not be an age of 

terror; this will be an age of liberty, here and across the world. “71 

Då frihet och rädsla är i krig måste USA agera och Bush lovar att upprätthålla denna kamp.  

”Freedom and fear are at war. The advance of human freedom -- the great achievement of 

our time, and the great hope of every time -- now depends on us. Our nation -- this 

generation -- will lift a dark threat of violence from our people and our future. We will rally 

the world to this cause by our efforts, by our courage.”72 

 
”I will not yield; I will not rest; I will not relent in waging this struggle for freedom and 

security for the American people.”73 

 
Bush avslutar med att betona att denna konflikts utveckling ännu inte är känd, men att dess 

resultat är givet.  

”The course of this conflict is not known, yet its outcome is certain. Freedom and fear, 

justice and cruelty, have always been at war, and we know that God is not neutral between 

them.”74 

                                                
69 Bush, G. W. (2001) 
70 ibid. 
71 ibid. 
72 ibid. 
73 ibid. 
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Han säger även att USA ska möta våld med tålmodig rättvisa då han är övertygad om att 

deras sak är rättfärdigad. 

 ”… the rightness of our cause, and confident of the victories to come.”75 

Information om kriget 
Den 7 oktober 2001 inledde den USA-ledda koalitionen interventionen i Afghanistan.76 Den 

går under benämningen Operation Enduring Freedom. Huvudmålet var att bekämpa 

terrorism och upprorsmakeri och har handlingsfrihet då FN gett USA rätt till självförsvar. 77 

Detta trots att bin Laden inte tog på sig ansvaret för terrordåden förrän i oktober 2004.78 

Insatsen ska även skapa direkt trygghet fram tills den afghanska säkerhetsstyrkan är beredda 

att göra det själv. Den verkade dock med ”a light foot-print”X och fokus låg inte på 

nationsbyggande i första hand under denna period. 79 Det stod i kontrast till bland annat 

Storbritanniens önskemål då de snabbt ville etablera en stabiliserande styrka medan USA 

fokuserade på talibanerna och al Qaida.80 Ursprungligen bestod den amerikanska styrkan av 

knappt 3 000 soldater men i slutet av 2003 var de uppe i 9 000. 81 Under de fem första åren 

tränade USA 36 000 soldater och ungefär lika många poliser i Afghanistan. Det räcker dock 

inte för att uppnå en tillfredställande säkerhetsnivå i landet. 82  Det ökade våldet och 

motståndet från talibanerna skapade istället en negativ inställning till kriget. 83  Den 

amerikanska regeringen menade dock att det ökade antalet offer berodde på att talibanerna 

blivit desperata eller att de amerikanska styrkornas taktik blivit mer aggressiv.84 

Efter 11 septemberattackerna och det efterföljande kriget i Afghanistan började 

militärbasen Guantanamo på Kuba att användas som fångläger för dem som den 

amerikanska regeringen kallade illegala kombattanter. Basen fylldes med människor som 

tillfångatagits under kriget. Fångarna hade ett svagt rättsligt skydd.85 

                                                                                                                                      
74 Bush, G. W. (2001) 
75 ibid. 
X  Detta uttryck används i debatten och saknar översättning. 
76 S/2001/946 (2001) 
77 Rubin, B. & Hamidzada, H. (2011) “From Bonn to London- Governance Challenges and the Future of 
Statebuilding in Afghanistan.” International Peacekeeping. Vol: 14, No: 1. s. 11  
78 Bin Laden, O. (2004) 
79 Rubin, B. & Hamidzada, H. (2011) s. 11 & Haass, R. (2010) “We’re Not Winning. It’s Not Worth it.” 
Newsweek. Vol: 156, No: 4 
80 Crockatt, R. (2003) s. 152 
81 Weiss, T. (2005) ss. 161-164 
82 Rubin, B. & Hamidzada, H. (2011) s. 11 & Miller, P. D. (2011) 
83 Miller, P. D. (2011) 
84 Rubin, B. & Hamidzada, H. (2011) s. 12 
85 Nationalencyklopedin. (2012b) Guantanamobasen. Webbsida, 2012-05-17 
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Kontenta av innehåll - Response to the Terrorist Attacks of September 11  
Som beskrivits i studiens metodkapitel har analyserna av talen utformats för att besvara de 

tre frågorna och dess underrubriker, utformade med grund i Bacchis problematisering av 

problemformuleringar. 

Talet tyder på att det rör sig om en konkurrerande konflikt då problemet eskalerat 

från ursprungsproblemet. Bush försöker visa USA:s överlägsna militära makt och samtidigt 

legitimera landets agerande med att de både har gud och större delen av världen på sin sida. 

Det är också en moralisk kamp han lanserar vilken saknar specifika hållpunkter i tid och 

rum. Kampen har istället vuxit till en långvarig kampanj som påverkar hela världen. Vid 

denna tidpunkt visar Bush inga tecken på något annat än att det enbart finns ett alternativ, 

och att det är en total seger. Därmed har situationen urartat till en form av självuppfyllande 

profetia när relationen till motparten bestäms av vad de tros ha utfört, då det vid denna 

tidpunkt inte var bekräftat att al Qaida låg bakom 11 septemberattackerna. Bush gör inte 

heller skillnad på personer och deras handlingar, i motsats till vad som definierar en 

samverkande konflikt. Talet saknar också helt insyn i motståndarnas perspektiv. 

Talets bakomliggande etniska antaganden är inte uppenbara då det inte visar hur 

skillnaderna mellan de olika övertygelserna uppstått. Det står dock klart att skillnaderna 

aktivt framhävs och att de leder till konflikt då de är värda att kämpa till slutet för. 

Framställningen leder därmed till en deterministisk situation vilket tyder på ett 

essentialistsikt tankesätt. Detta förstärks av uttalanden, som det kopplat till 1900-talets 

fascism, nazism och totalitarism och att det saknar uppfattning om att omvärlden har en 

inverkan på händelseutvecklingen. Talet visar dock att det är islamisterna som måste 

bekämpas och inte muslimer i allmänhet. 

Bush fokuserar helt på den egna militära makten, då han menar att andra metoder 

redan misslyckats efter att talibanerna vägrat lyssna på deras krav. Därför ska den militära 

budgeten öka och de militära styrkorna sättas i beredskap. Det finns heller inget som tyder 

på planer att skapa en närmare relation till motståndarna. Han försöker snarare minska deras 

legitimitet genom att terrorhandlingarna fördöms enligt internationell rätt, då Bushs 

poängterar att al Qaida skoningslöst angripit civila. Genom att även koppla dem till 

exempelvis nazisterna och samtidigt säga att de kapat den islamska tron, misskrediteras de 

inför den resterande världen. Ömsesidig förstärkning existerar därmed inte vilket gör 

målsättningarna konkurrerande. 

Bush betonar starkt skillnaderna mellan det egna folket och motståndarna då de 

benämns som mördare, terrorister och förrädare av sin egen tro. Det blir också tydligt att 
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Bush inte litar på dem då han kräver tillträde för att kontrollera att lägren stängts. Attityden 

tyder därmed på en konkurrerande konflikt. 

Motståndarna måste störas och slutligen besegras för att friheten ska segra över 

rädslan. Med gud på sin sida är Bush övertygad om att de kommer att segra och inga 

kompromisser är nödvändiga. Det tycks inte heller viktigt hur segern ser ut så länge den 

skapas av USA. Därmed är inte gemensamma insatser ett alternativ och konkurrerande 

målsättningar är ett faktum.  

Bushs tal präglas även av hot och planering av våldsanvändande. Han förklarar 

tydligt hur USA ställt krav på talibanregimen samtidigt som de hotat med vedergällning ifall 

kraven inte fullföljs. Krav ställs även på omvärlden då de antingen ställer sig bakom USA 

eller kommer att likställas med terroristerna. Talet präglas därmed av konkurrerande medel 

för att uppnå målsättningarna.  

Talet visar dock inte hur kommunikationen mellan konfliktparterna är. 

Efter en snabb granskning av den faktiska konflikten kan det konstateras att fokus 

även där ligger på att bekämpa terroristerna. Den amerikanska regeringen förnekar också att 

strategin kan behöva ändras då de hävdar andra orsaker till att våldet ökar. 

Guantanamobasen visar också tydligt att de ej tycker att alla är värda en human behandling. 

Därmed bekräftas den konkurrerande relationen.  

En kamp för fred & frihet 
Den 20 januari 2005 gav George W Bush sitt ”andra installationstal”, inför sin andra 

ämbetsperiod i Vita huset. Talet inriktades på utrikespolitiken och utvidgade den samtidigt 

till att helt fokusera på demokratibyggande. De mänskliga rättigheterna blev till den 

vägledande principen för landets utrikespolitik.86 

Bush börjar med att sätta talet i relation till hädelserna den 11 september. Han 

beskriver sedan sin syn på vad som leder fram till denna typ av moraliska hot. Frihetens vikt 

belyses sedan då det är den enda kraft som kan bryta hat och ilska. 

“For as long as whole regions of the world simmer in resentment and tyranny - prone to 

ideologies that feed hatred and excuse murder - violence will gather, and multiply in 

destructive power, and cross the most defended borders, and raise a mortal threat. There is 

only one force of history that can break the reign of hatred and resentment, and expose the 

pretensions of tyrants, and reward the hopes of the decent and tolerant, and that is the force 
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of human freedom.”87 

Bush menar att det innebär att frihetens överlevnad i USA är beroende av framgången för 

frihet i andra länder. Han betonar även att frihet är bästa sättet att uppnå fred. 

“The best hope for peace in our world is the expansion of freedom in all the world.”88 

Genom denna framställning har USA:s intressen och övertygelser smält samman och USA:s 

policy ska därför vara att sträva efter demokrati i världen. 

“America's vital interests and our deepest beliefs are now one.”89 

 
” … it is the policy of the United States to seek and support the growth of democratic 

movements and institutions in every nation and culture, with the ultimate goal of ending 

tyranny in our world.”90 

 
Bush gör det tydligt att de nya målsättningarna inte kommer att uppnås genom att enbart 

nyttja vapen. Han nämner bland annat att diplomati är betydelsefullt. 

“A few Americans have accepted the hardest duties in this cause - in the quiet work of 

intelligence and diplomacy...”91 

Han är också medveten om att det är en process som måste komma inifrån. 

“Freedom, by its nature, must be chosen, and defended by citizens, and sustained by the rule 

of law and the protection of minorities. And when the soul of a nation finally speaks, the 

institutions that arise may reflect customs and traditions very different from our own. 

America will not impose our own style of government on the unwilling. Our goal instead is 

to help others find their own voice, attain their own freedom, and make their own way.”92 

Att detta är svårt är ingen ursäkt för att låta bli, även om det främsta målet alltid är det 

amerikanska folkets säkerhet. Valet blir till ett grundläggande val mellan förtryck och frihet. 

”… the choice before every ruler and every nation: The moral choice between oppression, 

which is always wrong, and freedom, which is eternally right.”93 

Samtidigt kommer reformer att uppmuntras genom att förklara att de är grundläggande för 

att ha en bra relation till USA. Det är ett krav som inte kommer att förändras då Bush menar 

att det inte finns någon rättvisa utan frihet och att mänskliga rättigheter inte kan 

upprätthållas utan mänsklig frihet. 
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“We will encourage reform in other governments by making clear that success in our 

relations will require the decent treatment of their own people.”94 

 
Bush lovar sedan världens befolkning att USA inte kommer att ignorera eller ursäkta 

förtryck och att de kommer stötta de som vill ha hjälp. Denna hjälp gäller även de regeringar 

som tidigare kontrollerat sin befolkning. 

”When you stand for your liberty, we will stand with you.”95 

 
”Start on this journey of progress and justice, and America will walk at your side.”96 Bush 

låter också de allierade veta att USA uppskattar och behöver dem.  

 “… all the allies of the United States can know: we honor your friendship, we rely on your 
counsel, and we depend on your help.”97 

Han betonar också att splittring är motståndarnas mål vilket gör att gemensamma insatser för 

att främja demokrati är ett första steg till fiendens nederlag.98 

Bush säger att USA tagit på sig plikter som är svåra att uppfylla men som skulle 

vara ohederliga att överge. Arbetet är en idealistisk kamp. För att lyckas måste även friheten 

i USA utvecklas. Genom att utveckla den hoppas Bush kunna visa världen frihetens mening 

och löften. Amerikanerna ska därför se allas värde. De måste därför överge alla spår av 

rasism. Detta för att kunna föregå med gott exempel. 
“Americans, at our best, value the life we see in one another, and must always remember 

that even the unwanted have worth. And our country must abandon all the habits of racism, 

because we cannot carry the message of freedom and the baggage of bigotry at the same 

time.”99 

 
Bush menar att den enighet som amerikanerna fann när friheten var under attack kan 

återskapas genom att USA agerar med goda intentioner och hjälper andra att bli fria. Han 

avslutar sedan med att uppvisa en fullständig tilltro till att friheten slutligen kommer att 

segra då friheten är mänsklighetens hopp.  

“We go forward with complete confidence in the eventual triumph of freedom. Not because 

history runs on the wheels of inevitability; it is human choices that move events. Not because 

we consider ourselves a chosen nation; God moves and chooses as He wills. We have 
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confidence because freedom is the permanent hope of mankind…”100 

Information om kriget 
Enbart veckor efter att Bush höll sitt andra installationstal, innehållande stora mål gällande 

demokratiseringen av världen, lämnade han in en budget som skar ner regeringens medel för 

demokratifrämjande insatser.101 Det hade dessutom blivit tydligt att även om USA kan störta 

regimer snabbt har de haft svårare att slå ner uppror och återuppbygga trasiga regeringar.102 

Efter att i flera år hävdat att det ökande antalet amerikanska och afghanska offer 

berodde på terroristernas allt mer desperata aktioner eller var resultatet av en mer aggressiv 

amerikanska strategi erkände den amerikanska regeringen 2006 att upproren växte och blev 

allt effektivare.103 Det amerikanska nationella säkerhetsrådet gjorde då en översyn av 

afghanistanpolitiken och efterlyste betydligt större säkerhet och mer bistånd.104 Med tiden 

kom insatsen att domineras av nationsbyggande åtgärder. 105  Även det internationella 

samfundet gjorde nu en helomvändning från en strategi av ”light footprint”. En förklaring 

till denna policyförändring är att detta angreppssätt inte tillräckligt lyckats stärka de 

afghanska institutionerna. Under denna period ökade medvetenheten om att militära medel 

inte skulle åstadkomma en långsiktig lösning av situationen i Afghanistan.106 

Den afghanska regeringen började under denna period ifrågasätta övergreppen mot 

fångar utförda av Bushadministrationen. I maj 2005 bad den afghanska presidenten Hamid 

Karzai att afghanska fångar skulle förflyttas till afghanskt förvar och att Afghanistan skulle 

få en större kontroll över koalitionsoperationerna. USA har efter det skrivit under avtal på en 

gradvis överflyttning av afghanska fångar.107 Guantanamobasen kritiserades även 2006 av 

FN:s människorättsorganisation då fångarna utsattes för tortyrliknande behandling och att 

väldigt få åtal väcktes. USA:s regering tog dock avstånd från rapporten.108 

Kontenta av innehåll – det andra installationstalet  
Problemformuleringen tyder fortfarande på en eskalering från ursprungsproblemet då talet 

tydligt visar hur Bush försöker legitimera USA:s agerande genom att hävda att handlingarna 
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kommer att leda till fred för all världens befolkning ifall de lyckas med sin uppgift att befria 

världen. I valet mellan förtryck och frihet lyfts även moraliska principer fram. Då 

problemformuleringen nu är en kamp för fred och frihet innebär det fortfarande att ett 

specifikt problem saknas. Detta trots att huvudmålet gjorts mer konkret, då de amerikanska 

värdena nu bytts mot den amerikanska säkerheten. Det saknas även en ärlig rannsakan och 

tecken på att motståndarna förtjänar en rättvis behandling. Talet visar dock en förändring 

gällande beskrivningen av motparten. Det rör sig inte längre om personangrepp utan om 

handlingar. Bush tycks också vara medveten om att andra länder inte kommer att göra som 

USA vill trots deras hjälp. Därmed visar problemformuleringen denna gång även drag av ett 

problem satt i relation till sammanhanget. 

Det saknas även i denna text direkta kopplingar till de bakomliggande antaganden 

som lett fram till problemformuleringen. Bush refererar dock, med koppling till olikheter på 

hemmaplan, att de skillnader som finns inte ska få leda till konflikt. Han uttrycker också 

specifikt att det inte handlar om en oundviklig utveckling och förlitar sig inte längre på gud. 

Trots det uttrycks fortfarande en förvissning om att USA kommer att segra då kampen är för 

viktigt för att ges upp. Sammantaget tycks de konstruktivistiska antagandena dominera, 

speciellt då en bättre helhetsbild av situationen nu förmedlas eftersom även orsakerna till 

problemen diskuteras ytligt. 

Vid denna tidpunkt är Bush fokuserad på att stärka makten hos demokratiska 

rörelser i hela världen. Då han nämner att regeringar som tidigare misskött sig ska få USA:s 

stöd, ifall de är redo för förändring, tyder detta på att han är beredd att utvidga den 

demokratiska makten också till sina tidigare motståndare. Fokus ligger inte heller längre på 

den egna makten utan framhäver den enbart som den moraliska makt de besitter i egenskap 

av att utföra en avgörande kamp för freden i världen. Målsättningarna kan därmed anses 

samverkande. 

Vid detta tillfälle definieras relationen till motparten av att Bush betonar allas lika 

värde. Skillnader ses inte längre definitivt som konfliktskapande vilket tyder på att den 

misstänksamhet som tidigare uppvisats inte längre är lika markant. När Bush dessutom 

uttrycker hur USA är i behov av hjälp betonas inte längre samma särställning som han 

tidigare gett uttryck för. Därmed är det lättare att hitta likheter med motståndaren och 

omvärlden. De skillnader som finns ses heller inte som permanenta på samma sätt längre då 

exempelvis regeringar som behandlat sin befolkning illa ges en möjlighet att ändra sig. Detta 

tyder på en mycket mer samverkande konfliktinställning än tidigare. 
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De lösningar som nämns är att hjälpa andra hitta sin väg, även om den inte alltid 

stämmer överens med USA:s. Bush visar även en mer ödmjuk inställning till omvärlden då 

han tackar de allierade för all hjälp. Uttalandet tyder på en ny uppskattning av valet de gjort, 

istället för tidigare då det valet ansågs självklart för alla som inte stödde terroristerna. 

Konflikten ses dock fortfarande som en kamp som måste vinnas då friheten är 

mänsklighetens enda hopp. En inställning som leder till att det är svårt att kompromissa. 

Talet visar dock att de nu är beredda att samverka i viss utsträckning. 

Bush tonar nu ner de militära medlens betydelse. USA ska istället uppmuntra till 

förändring genom att hävda att andra måste behandla sitt eget folk med respekt för att kunna 

ha en bra relation till USA. Han menar också att USA nu ska förgå med gott exempel genom 

att ta tag i de egna problemen för kunna vara ett gott föredöme. Diplomatin nämns dessutom 

nu som en viktig del i processen. Talet tyder därmed på att fokus flyttats från hot och våld 

till övertalning och starka påtryckningar vilket tyder på en samverkande konfliktlösning. 

Detta tal visar inte heller på kommunikationen mellan parterna. 

Denna del av konflikten tyder på att USA till viss del säger en sak men gör en 

annan. De har dock insett att en djupare involvering krävs och att andra medel än de militära 

krävs för att uppnå målen i Afghanistan. Att konflikten eskalerat visar på den negativa 

konfliktspiral den tidigare, så tydligt konkurrerande, konfliktprocessen lett till. De visar även 

tecken på tillit då de lovade att lämna över fångar till afghanerna, om än långsamt. 

Avfärdandet av FN:s kritik mot Guantanamobasen tyder dock på att alla fortsatt inte ses som 

likvärdiga inför lagen.  

Den nya vägen framåt 
Efter knappt ett år vid makten höll Barack Obama ett tal till nationen vid den amerikanska 

militärens lärosäte West Point, den 1 december 2009. Talet, ”the Way Forward in 

Afghanistan and Pakistan”, handlade om det fortsatta arbetet i Afghanistan och Pakistan. 

Talet är betydelsefullt då Obama där presenterade sin strategi för ett ansvarstagande 

tillbakadragande ur Afghanistan.109 

Obama inleder sitt tal med att påminna om att USA inte bett om denna kamp utan 

att de ansåg sig tvungna till den då al Qaida tagit oskyldiga liv. Han poängterar dock USA:s 

skuld i att göra Afghanistan till ett tillhåll för terrorister genom att uppmärksamma hur USA 

vänt nationen ryggen då de behövde hjälp. 

“… the Taliban … seized control of that country after it was ravaged by years of Soviet 
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occupation and civil war, and after the attention of America and our friends had turned 

elsewhere.”110 

Vidare beskrivs hur USA, FN och NATO, ställde sig bakom ett gemensamt mål om att 

förstöra terrornätverket al Qaida och skydda gemensamma intressen.111 

Obama går sedan igenom hur invasionen hanterades inledningsvis. Efter det sätts 

konflikten i relation till Irakkriget och hur den konflikten både tog huvuddelen av de 

amerikanska trupperna och skadade USA:s relationer till omvärlden.  

“… the Iraq war drew the dominant share of our troops, our resources, our diplomacy, and 

our national attention -- and that the decision to go into Iraq caused substantial rifts 

between America and much of the world.”112 

 
Sedan blickar Obama framåt genom att berätta att de truppförstärkningar befälen i 

Afghanistan så länge efterfrågat nu beviljats. Han betonar också den ofrånkomliga 

kopplingen mellan en lyckad insats i Afghanistan och att bekämpa extremisternas fristad i 

Pakistan. Målsättningarna blir därmed att: 

”… disrupting, dismantling, and defeating al Qaida and its extremist allies, and pledged to 

better coordinate our military and civilian efforts.”113 

Samtidigt lyfts de framsteg fram som gjorts för att hindra al Qaida och talibanerna. Hit hör 

enligt Obama även den pakistanska arméns växande styrka.  

“Since then, we've made progress on some important objectives… In Pakistan, that nation's 

army has gone on its largest offensive in years.”114 

Han betonar dock att det kvarstår hårt arbete. Då talibanerna åter fått fotfäste och al Qaida 

fortfarande är starka i gränstrakterna till Pakistan har situationen förvärrats. 

Organisationerna måste bekämpas då de vill störta den afghanska regeringen.115 

Då situationen på plats inte längre går att bibehålla med nuvarande medel ska 30 

000 soldater sändas till landet. Efter 18 månader ska dock tillbakadragandet påbörjas. Detta 

görs för att återta initiativet samt påskynda återuppbyggnaden av den afghanska 

säkerhetskapaciteten för att snabbt kunna föra ut USA:s trupper ur landet. 

“… these additional American and international troops will allow us to accelerate handing 

over responsibility to Afghan forces, and allow us to begin the transfer of our forces out of 
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Afghanistan in July of 2011.”116 

Det betonas dock att detta inte varit något lätt beslut då militär makt inte är allt.  

”… believe that we must exercise restraint in the use of military force… ”117 

Han gör samtidigt tydligt att han aldrig skulle godkänna denna plan ifall han inte var säker 

på att den amerikanska säkerheten stod på spel.  

“If I did not think that the security of the United States and the safety of the American 

people were at stake in Afghanistan, I would gladly order every single one of our troops 

home tomorrow.”118 

Han säger samtidigt att det inte enbart är USA:s krig utan kopplar situationen till al Qaidas 

attacker i exempelvis London och på Bali.119��� 

För att uppnå de mål Obama satt upp måste al Qaida vägras en fristad, talibanerna 

hindras från att ta över och de afghanska säkerhetsstyrkornas kapacitet stärkas. Det ska göras 

med en kombination av militära medel, en ökad afghansk kapacitet och ett samarbete med 

FN och det afghanska folket för att skapa en effektivare civil strategi så att regeringen ska 

kunna dra nytta av en ökad säkerhet. Detta då han menar att det afghanska folket lidit nog 

och att de därför söker partnerskap. 

“The people of Afghanistan have endured violence for decades. They've been confronted 

with occupation...  So tonight, I want the Afghan people to understand ...  We have no 

interest in occupying your country.  We will support efforts by the Afghan government to 

open the door to those Taliban who abandon violence and respect the human rights of their 

fellow citizens.  And we will seek a partnership with Afghanistan grounded in mutual 

respect…” 

Slutligen planerar USA att agera med insikt om kopplingen mellan Afghanistan och 

Pakistan. Därmed poängterar Obama vikten av en samarbete med Pakistan.  

 ”Moving forward, we are committed to a partnership with Pakistan that is built on a 

foundation of mutual interest, mutual respect, and mutual trust.”120 

 
Obama möter även kritik gällande strategi för det fortsatta arbetet i Afghanistan. Han menar 

att den står i relation till USA:s ansvar, förmåga och intressen. Detta betonas extra då han 

menar att det saknas en balans mellan landets utmaningar.  

                                                
116 Obama, B. (2009a) 
117 ibid. 
118 ibid. 
119 ibid. 
120 ibid. 



 

27   

”I refuse to set goals that go beyond our responsibility, our means, or our interests.  And I 

must weigh all of the challenges that our nation faces.”121 

 
Obama betonar att detta inte är en lätt kamp utan kommer att ta lång tid och sträcka sig långt 

utanför Afghanistan och Pakistan.  

“None of this will be easy.  The struggle against violent extremism will not be finished 

quickly, and it extends well beyond Afghanistan and Pakistan.”122 

Han är dock övertygad om att kampen enbart kan vinnas ifall USA visar sin styrka även i att 

avsluta krig. Kriget kräver mer än militär styrka och Obama menar att en ny relation har 

skapats mellan USA och den muslimska världen med hjälp av diplomati. 

���”We'll have to use diplomacy, because no one nation can meet the challenges of an 

interconnected world acting alone...  And we have forged a new beginning between America 

and the Muslim world -- one that recognizes our mutual interest in breaking a cycle of 

conflict, and that promises a future in which those who kill innocents are isolated by those 

who stand up for peace and prosperity and human dignity.”123 

Obama menar också att USA måste förgå med gott exempel vilket lett till att tortyr 

förbjudits och att han lovar att stänga Guantanamofängelset. 

“That's why we must promote our values by living them at home -- which is why I have 

prohibited torture and will close the prison at Guantanamo Bay.”124 

 
Obama sätter likt Bush även USA i en särställning i världen. Men visar också ödmjukhet då 

han inser misstag de gjort tidigare. 

”We have not always been thanked for these efforts, and we have at times made 

mistakes.”125 

Obama håller med Bush om att de utkämpar en kamp för frihet. Han trycker också på att det 

kommer att krävas en kraftansträngning och moralisk övertalning för att klara av 

ansträngningarna detta innebär. Talet avslutas genom att hävda att USA:s sak är rättfärdigad 

och att de är outtröttliga samt att den kommer att öka säkerheten i såväl USA som i världen 

och att det kommer införliva hopp i framtiden. 

“… the message that we send in the midst of these storms must be clear: that our cause is 

just, our resolve unwavering.  We will go forward with the confidence that right makes 
                                                

121 Obama, B. (2009a) 
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might, and with the commitment to forge an America that is safer, a world that is more 

secure, and a future that represents not the deepest of fears but the highest of hopes. “126 

Information om kriget 
2009 började USA:s trupper använda en ny militär strategi. Styrkorna utnyttjas som en del i 

träningen och handledningen av afghanska styrkor men fokuserar även på att skydda det 

afghanska folket. USA:s uppdrag gick därmed från att fokusera på att bekämpa terrorisms 

till en mer robust, om än fortsatt partisk, upprorsbekämpning (COIN).127 COIN kräver en 

fördjupad förståelse av lokala maktstrukturer, organisationer och kulturer. De lokala 

befälhavarna måste också skapa och underhålla relationer. Strategin kräver många soldater 

och därför tredubblades närapå styrkorna då nästan 100 000 soldater fanns på plats 2009.128 

President Obama skrev redan under sin första månad i Vita huset under en 

verkställande order som skulle avsluta Bushadministrationens våldsamma behandling av 

terrormisstänkta och stänga fånglägret vid Guantanamobasen.129 Den kan dock kritiserats för 

att innehålla kryphål då reglerna fortfarande enbart gäller väpnade konflikter och därmed 

inte ger skydd vid operationer rörande antiterrorism. Fånglägret har inte heller stängts trots 

att det nu gått tre år sedan ordern skrevs under, även om många fångar har tillåtits lämna 

lägret.130 

Kontenta av innehåll - the Way Forward in Afghanistan and Pakistan   
Talet visar att problemformuleringen fokuserar kring problemet i sig. Obama gör även en 

klar distinktion mellan motståndarnas person och deras handlingar då han bland annat 

arbetar för att talibanerna ska få en plats i politiken, ifall de håller sig till de demokratiska 

spelreglerna. Det visar också att han är beredd att ge dem svar på legitima krav. Talet visar 

även att han satt sig in i andras situation då han både nämner att USA bär en del av skulden 

till att Afghanistan blivit ett tillhåll för terrorister och inser att insatsen av andra kan tolkas 

som en ockupation. Obama är också mycket ärlig då han säger att USA ibland saknar tack 

för sina internationella insatser men samtidigt uppmärksammar att de gjort misstag. Han 

talar också om Irakkrigets roll i den nuvarande utrikespolitiken samtidigt som han 

                                                
126 Obama, B. (2009a) 
127 Miller, P. D. (2011) 
128 Wipfli, R & Metz, Dr. S. COIN of the Realm: U.S. Counterinsurgency Strategy. U.S. Army War College & 
21st Century Defense Initiative of The Brookings Institution. ss. 2 & 4, Webbsida, 2012-05-28 & Miller, P. D. 
(2011) 
129 Obama. B. (2009b) Executive Order 13491 -- Ensuring Lawful Interrogations. Washington: The White 
House. Webbsida, 2012-05-17 
130 US Today. (2012) Guantanamo Closure Hopes Fade as Prison Turns 10. Webbsida, 2012-05-17 & 
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uppmärksammar den onda cirkel USA hamnat i gentemot den muslimska världen. Han 

utkräver även en rättvis behandling av motståndaren genom att förbjuda tortyr och lova 

stänga Guantanamo. Talet visar dock även drag av eskalering då Obama söker legitimera 

sina handlingar samtidigt som moraliska principer används för att sätta 

problemformuleringen i ett större sammanhang. Problemet är inte heller specifikt i tid och 

rum trots att det mer än tidigare fokuserar kring terrorismen och Afghanistan. Uttryck för 

ömsesidigt hat eller självuppfyllande profetior undviks dock. Talet har därmed i huvuddrag 

lyckats hålla problemet i perspektiv men innehåller fortfarande vissa drag av en eskalerad 

konflikt.  

Obama visar tydligt på ett konstruktivistiskt synsätt då han refererar till hur 

situationen i Afghanistan under de senaste årtiondena skapat terrorister vilket visar att 

skillnader ej är genetiska, utan socialt konstruerade, och att det större sammanhanget har en 

avgörande betydelse för utvecklingen. Talet visar likaså att skillnader kan minska och ej 

nödvändigt leder till konflikt genom uttalanden som det att de försökt bryta konfliktcirkeln 

med den muslimska världen genom diplomati. 

Det har skett stora förändringar i synen på makt. Obama uttrycker tydligt hur ett 

stärkt Afghanistan också innebär ett starkare USA. Han talar också om den Pakistanska 

arméns styrka som en av de positiva följderna av kriget. Målsättningarna klassificeras därför 

som samverkande. 

Att talibanerna tillåts ändra sig tyder på att fokus inte längre ligger på att hitta 

skillnader. Obama talar även om en ömsesidig respekt inför Afghanistan och Pakistan. 

Visserligen gäller detta inte terrorister men visar ändå på en tydlig förändring då dessa 

länder tidigare kunnat ses som beskyddare av terrorister. Att USA även överlämnar ansvaret 

för Afghanistan till afghanska styrkor visar också på en ny tillit till den lokala kapaciteten. 

Konflikten tycks därmed ha samverkande relationer. 

Obama fokuserar, långt mer än Bush, på diplomatiska lösningar. Genom att finna 

en fungerande civil strategi hoppas stabilitet uppnås i Afghanistan vilket skulle innebära att 

både afghanerna och amerikanerna skulle kunna känna sig trygga. Fokus ligger därmed på 

en samverkande konfliktlösning även om målet fortfarande är att krossa al Qaida. 

Obama trycker, som tidigare nämnts, hårt på diplomatiska lösningar av konflikten, 

men även att de är viktiga i USA:s relation till världen. Han påpekar att det kommer krävas 

kraftansträngningar och moralisk övertalning för att uppnå målen. Talet förespråkar därmed 

samverkande medel för att uppnå målsättningarna. Han anser dock att USA besitter en stark 
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moralisk grund i sin legitimitet vilket tyder på att det fortfarande finns stora principfrågor de 

inte är beredda att släppa på. 

Inte heller detta tal berör kommunikationen med motståndarna. 

Konflikten i sig visar också att konfliktstrategin gått ytterligare ett steg från den 

essentialistiska ursprungssynen. Grundtanken tycks nu vara ganska lik den från Bushs andra 

ämbetsperiod men nu har även den militära strategin ändrats för att förverkliga den. 

Strategin innefattar nu i större utsträckning det helhetstänk som konstruktivismen 

efterfrågar. Obama tog även snabbt tag i att förbjuda tortyr och avveckla fångläger. Men då 

förbudets kraft är ifrågasatt och Guantanamolägret fortfarande i bruk är effekterna av dessa 

beslut fortfarande tveksamma.  

Analys  
Bushs ”Response to the Terrorist Attacks of September 11” visar tydliga tecken på en 

konkurrerande konfliktrelation från USA:s sida. Talet innehåller en eskalerad 

problembeskrivning och kantas av uttalanden som tyder på konkurrerande tankesätt vilket 

också har kunnat bekräftas av information från den faktiska konflikten. De etniska 

grundantagandena bedöms ha essentialistisk grund och visar på otaliga av de följder den 

konkurrerande konfliktmodellen orsakar. Då detta innebär att fokus bland annat läggs vid 

den egna militära makten och ofrånkomliga skillnader är det lätt att förstå att situationen 

ledde till krig. Proklameringen av kriget mot terrorismen stödjer därmed uppfattningen om 

att essentialismen leder till en form av determinism. De antaganden som gjorts och de 

efterföljande konsekvenserna går därför tydligt att koppla samman under denna 

konfliktperiod.  

Bushs ”andra installationstal” visar istället en mer nyanserad bild av 

konfliktrelationen.  Problemformuleringen är än mer förstorad och diffus än under 

konfliktens början. Detta trots att flera kriterier för en specifik problemformulering även 

hittats. Därmed blir det svårt att definitivt uttala sig om problemformuleringen. De etniska 

grundantagandena visar också på variation även om de ger uttryck för en stor förändring då 

det går att urskönja tydliga konstruktivistiska influenser. Definitionen görs dock med 

förbehåll för den fortsatta betoningen av en seger för de amerikanska värderingarna. Även 

följderna är blandade. De samverkande har dock fått en mer framträdande roll är tidigare. 

Konflikten visar under denna period, likt analysen, på en gradvis övergång mot en 

samverkade konfliktprocess. När detta läggs samman med att målsättningarna är tydligt 

samverkande definieras därför konflikten som samverkande. Det tydliga fokus som läggs 



 

31   

vid att hjälpa andra uppnå demokrati genom uppmuntran och sporrning gör kopplingen till 

konflikten klar, då militären inte längre står i fokus och Afghanistan ska överta ansvaret för 

sina egna fångar. Analysen av konflikten visar även att de är samma områden som avviker i 

talet som i den faktiska konflikten vilket skulle tyda på att talet och verkligheten stämmer 

bra överens. Att Bush drog ner på finansieringen av demokratiskapande insatser direkt efter 

installationstalet visar dock att det inte alltid går att avgöra hur kriget utspelar sig enbart 

efter det enskilda uttalandet.  

Obamas ”the Way Forward in Afghanistan and Pakistan” visar istället tydliga 

tecken på en samverkande konfliktrelation då problemet i stor utsträckning hålls i 

perspektiv. Talet uppfyller alla kriterier för denna kategorisering även om det också möter 

några eskalerande kriterier. Talet visar också tydligt på konstruktivistiska antaganden. Då 

talet även främst visar på samverkande konfliktegenskaper, och uppvisar en samverkande 

målsättning, bedöms konflikten som samverkande. Konflikten visar sig, likt i tidigare tal, 

stämma ganska bra överens med analysen och tyder på en konstruktivistisk grundsyn då 

helhetstänkandet nu tydligt framgår. Därmed ligger fokus på att det finns andra sätt att 

bedriva det befintliga kriget, att det går att ta hjälp av andra och att det finns andra sätt att 

stärka den amerikanska säkerheten. I och med det blir det logiskt att konflikten utvecklats 

genom att militären använder COIN, afghanerna får överta ansvaret och att ett större fokus 

ska läggas på att stärka USA på hemmaplan. Även här finns det dock avslutningsvis tecken 

på att presidenterna inte alltid håller vad de lovat. 

Bush nämner redan i sin valkampanj 2000 att de amerikanska intressena och 

värdena ska styra den amerikanska utrikespolitiken. Detta tankesätt har sedan gått igen i alla 

talen. Detta får dock ingen större betydelse då de faktorer som gynnar dessa intressen tycks 

förändras ganska fort, och därmed medför skillnader. Det visar problemformuleringens 

avgörande betydelse. Att fokus under denna konflikt förändrats från att gälla de amerikanska 

värderingarna till att röra amerikanernas säkerhet tycks ha haft en stor inverkan på 

konfliktens utveckling. Att Bush däremot ändrat inställning om vad som räkas till 

säkerhetshot ses istället som en naturlig utveckling, från en värld där missiler var det största 

hotet till en där terrorism är det. 

Det faktum att Bush så markant ändrade sin inställning och strategi, inför sin andra 

ämbetsperiod, trots att han lovat att vara principfast under sin valkampanj, tyder på att den 

etniska grundsynen kan förändras. Därför är det möjligt att bryta en negativ konfliktspiral. 

Dock kvarstår vissa funderingar kring händelseutvecklingen i denna specifika konflikt. Detta 
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då den negativa konfliktspiralen tycks ha fortsatt in i Obamas presidentperiod, även om 

Bush redan 2005 gav uttryck för en mer konstruktivistisk syn och samverkande ambitioner, 

vilket är i motsats till vad teorin säger.  

De två senaste talen visar också tydligt att det är möjligt att bibehålla och stärka de 

samverkande konfliktrelationerna, trots en konflikt som förvärrats. Detta är intressant i 

jämförelse med Bushs första tal, som även fast det gjordes innan kriget startat uttrycker en 

mer negativ attityd än de två senare.  

I en jämförelse av Bushs andra tal och Obamas tal tycks det dock framgå att det 

finns olika grader av konstruktivism. Då Obamas tal visar en mer markant konstruktivism 

samtidigt som det går att utröna skillnader mellan de olika konfliktperioderna tyder detta på 

att definitionen inte enbart kan göras genom att låta målsättningarna avgöra. Trots att 

Deutsch menar att den definitionen oftast räcker tyder denna studie på att analysen skulle 

gynnats av en mer nyanserad definition i detta fall. Materialet visar dock att målsättningarna 

förtjänar en framträdande roll då de haft stor betydelse. Även talens avsaknad av referenser 

till kommunikation bör nämnas. Detta kan tyda på en konkurrerande konfliktrelation där 

kommunikationen brutits helt men detta kommer inte att analyseras närmare för att undvika 

spekulationer.  

Att bedriva krig där motparten är en internationell terroristorganisation tycks ha 

påverkat konfliktrelationen. Genomgående har beslutsfattarna haft svårt att definiera 

motståndet och hur de ska hantera det. Extra tydligt blir det under Bushs första 

ämbetsperiod. Han poängterade tydligt att det var terroristerna och inte vanliga muslimer 

som var deras motståndare samtidigt som strategin inte tydligt lyckades göra samma 

distinktion. Ingen nämnvärd tillit visas till andra och speciellt inte de som inte klart står på 

USA:s sida. Arbetet har dock varit givande då dessa framställningar ger uttryck för de 

bakomliggande grundantagandena. Att målet är att bekämpa internationell terrorism har 

också gjort att markörer som definierats av att problemet hålls specifikt i tid och rum inte 

varit så utslagsgivande då motparten per definition utgör ett globalt och svårlöst problem.  

Alla de tre talen visar uttryck för de bakomliggande etniska grundantagandena; och 

tycks stämma in på den, till perspektivet, tillhörande konfliktmodellen vilket förefaller 

påverka händelseutvecklingen i kriget. 
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Avslutning  
Sammanfattande slutsatser 
Under president Bushs tal, ”Response to the Terrorist Attacks of September 11”, uttrycker 

han  en essentialistisk grundsyn för att sedan under sitt ”andra installationstal” uppvisa en 

betydligt mer konstruktivistisk syn, även om vissa essentialistiska tendenser fortfarande 

fanns. President Obama å sin sida visade en konstruktivistisk grundsyn i ”the Way Forward 

in Afghanistan and Pakistan”.  

Alla tre talen visar på egenskaper som överensstämmer med den eller de 

konfliktmodeller som är kopplade till det teoretiska perspektiv talen uppvisat. Därmed går 

det att se en tydlig koppling mellan den grundläggande synen gällande etniska identiteter 

och typen av konflikt som uppstår. I och med det blir den grundläggande synen på 

identiteter betydelsefull för hur konflikter utvecklas. I vilken utsträckning detta sker måste 

dock undersökas vidare då analysen visat att de konfliktspiraler som antas utvecklas inte 

alltid går i den riktning konfliktrelationen visar. 

Under konfliktens inledande skede medverkade den essentialistaiska synen därmed 

till en konkurrerande konflikt. Då denna typ av konflikt helt fokuserar på den egna makten 

och ser konflikter som oundvikliga blev det naturligt att gå in i Afghanistan. Som 

konfliktprocessen sedan utvecklades leder den också fram till ett logiskt avslut då president 

Obama har en konstruktivistisk syn och därmed fokuserar på en mer samverkande 

konfliktlösning. Då blir helheten viktigare och andra lösningar letas. Därmed fokuserar han 

på andra sätt att bevara det amerikanska folkets säkerhet samtidigt som konflikten i 

Afghanistan kan lösas med hjälp av diplomati samt genom att ta hjälp av andra, och då 

främst afghanerna själva. 

Diskussion 
Studien visar ett samband mellan de grundläggande antagandena gällande identitet och de 

efterföljande konfliktrelationerna. Därmed har en viktig aspekt i konfliktutvecklingen 

uppmärksammats. För att säkerställa sambandet och ställa det i relation till andra faktorer 

som påverkar konfliktutvecklingen krävs dock vidare forskning.  

Med de resultat denna studie visat är det förvånande att det inte finns en mer 

omfattande litteratur på området. Det är ett område som saknas i forskningen, men också i 

den vardagliga debatten. Många ifrågasätter den problemformulering som gjordes av Bush 

efter 11 september men färre har ifrågasatt dess följder för insatsen. 
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Det saknas även en sammanhängande teoretisk genomgång av detta område vilket 

gjort att denna studie byggt på ett ramverk. Dock kan sägas att Bushs tal den 20 september 

2001 förmodligen är det närmaste en konkretisering av en konkurrerande konfliktmodell 

som det går att komma. De andra talen ger dock en mer nyanserad bild viket ger Deusch rätt 

i att teorin framkallar konfliktmodeller som sällan uttrycks i verkligheten. Studien lämnar 

dock frågetecken kring konfliktspiralerna. De tycks inte stämma in på denna konflikt. Det är 

också tydligt att modellerna inte är gjorda för denna typ av konflikt, där motståndaren är en 

diffust strukturerad terroristorganisation. Det har inneburit att vissa markörer inte varit så 

utslagsgivande.  

Studien innebär en första fingervisning om att politiker bör vara medvetna om att 

problemformuleringen inte enbart handlar om att hitta det smidigaste sättet att förklara en 

situation. De måste inse att valen de gör tycks får stora konsekvenser. Människor i allmänhet 

borde också lära sig se bakom problemformuleringen och till vad de innebär i längden och 

inse att små uttryck för grundantaganden som politiker gör kan får en stor betydelse för 

efterföljande hantering och konsekvenser. 

Detta är dock som tidigare diskuterats inte ett optimalt fall att dra generella 

slutsatser från. Det representerar ett första steg i en ny typ av konflikt mot en dold 

motståndare och resultaten tyder på att det är en konfliktorsak som är värd att studera vidare 

för att öka förståelsen för grundantagandenas verkliga betydelse för konfliktförloppet. För 

att kunna göra dessa fortsatta efterforskningar krävs en mer djupgående undersökning kring 

denna konflikt, som då med fördel utvidgar materialet gällande den faktiska konflikten och 

hur motståndarnas konfliktrelation sett ut. Utöver det krävs fler generella studier. 

Att Bush tydligt bytt strategi leder till att det vore intressant att utveckla studien 

med att undersöka de orsaker som leder till att de etniska grundantagandena förändras. 

Frågan är om detta förlopp är talande genom att alla krig börjar med en konkurrerande 

relation för att med tiden utvecklas till samverkan, i händelse av att ingen part lyckas 

dominera. Sker då detta på grund av exempelvis krigströtthet, försämrad ekonomi eller andra 

orsaker? Och finns det konflikter som kanske borde brutit ut men som inte gjort det då 

parterna hållit kvar vid en samverkande relation? Eller är förloppet kopplat till olika 

politiska inriktningar? Och skulle de olika inriktningar som återfanns i Bushs administration 

då kunna förklara förändringen? Det skulle också vara relevant att närmare undersöka de 

konfliktspiraler som utvecklas då denna studie finner det sambandet oklart. Kanske gäller de 
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inte här då motparten är en terroristorganisation som inte låter sig påverkas av motpartens 

försök till en förändrad relation, kanske finns andra orsaker.  

Sammanfattning 
Denna studie syftar till att undersöka om den grundläggande synen på identiteter USA:s 

ledande politikers besitter går att utläsa i strategiskt viktiga tal med koppling till USA:s 

insats i Afghanistan. Syftet är också att undersöka vad dessa synsätt haft för inverkan på 

konfliktrelationerna i detta fall. Den besvarar därför vilken grundläggande syn George W. 

Bush och Barack Obama uppvisat gällande identiteter. Den berör också vilken påverkan 

dessa identitetssyner haft för USA:s konfliktinställning och hur det förklarar 

konfliktutvecklingen. 

För att besvara dessa frågeställningar presenteras ett teoretiskt ramverk bestående 

av Carol Bacchis teori om problemformuleringens betydelse samt de essentialistiska och 

konstruktivistiska perspektiven. Ramverket binds sedan samman i en konkurrerande och en 

samverkande konfliktmodell, som definierar de följder olika identitetssyner har på 

konfliktrelationerna. Dessa egenskaper används sedan tillsammans med de essentialistiska 

och konstruktivistiska perspektiven för att kategorisera studiens empiriska material genom 

en förenklad variant av Bacchis What’s the problem represented to be? – approach.  

Materialet består av George W. Bushs tal ”Response to the Terrorist Attacks of 

September 11”, 2001, hans ”andra installationstal”, 2005 och Barack Obamas tal ”the Way 

Forward in Afghanistan and Pakistan”, 2009. Analysen av talen visar att konflikten 2001 var 

essentialsitisk och konkurrerande för att sedan 2005 till stor del klassas som 

konstruktivistisk och samverkande. 2009 definieras den sedan helt av konstruktivismen och 

en samverkande konfliktrelation. Därmed visar studien att det finns en relation mellan den 

bakomliggande synen på etniska identiteter och den typ av konfliktrelation som utvecklas. 

De bakomliggande antagandena och de konfliktrelationer som uppvisats har även kunnat 

förklara konfliktutvecklingen då de antaganden som uppvisats stämt överens med den 

utrikespolitik som rått vid de olika tidpunkterna.    
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