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Abstract 

Den 8 augusti 1995 tog USA:s president Bill Clinton ett beslut att försöka skapa 
fred i Bosnien. Beslutet skulle komma att ha betydelse för USA:s fortsatta roll i 
europeisk politik efter kalla kriget. Vi argumenterar för hur beslutet kan ses som 
ett strategiskt val men också för hur självständiga organisationers möjligheter och 
begränsningar samt viljestarka individer gjorde beslutet möjligt. 

Vi använder oss av Graham Allisons tre modeller: rational actor, 
organizational behavior och governmental politics för att analysera Clintons 
beslut. Tillsammans med tillgänglig kritik av dessa modeller hittar vi både för- 
och nackdelar med Allisons ansatser i fallet Bosnien och kommer fram till att 
modellernas interrelation både underlättar och försvårar vårt fall. Vi hittar också 
svårigheter med att använda modell 1 i en unipolär värld. 

Slutsatsen är att alla tre modellerna krävs för att fullständigt förstå varför USA 
agerade som de gjorde i slutfasen av Bosnienkriget.   
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1 Inledning 

1.1 Syfte och frågeställning 

När kalla kriget slutade försvann USA:s intressen i Jugoslavien. I och med Titos 
brytning med Sovjetunionen hade landet varit en strategisk partner i hjärtat av 
Europa trots dess kommunistiska styre. Kalla kriget hade också lämnat efter sig en 
stor osäkerhet i hur den nya världsordningen skulle komma att se ut. Den fredliga 
demokratiseringen av Europa hade skapat självförtroende hos många politiska 
ledare och man trodde att Europa nu skulle kunna agera som en enhetlig aktör.   
     När Krigen i Jugoslavien bröt ut 1991 mäktade Europa inte med att lösa 
konflikten och de europeiska ledarna började se sig om efter amerikansk hjälp. 
USA:s agerande skulle dröja fram till hösten 1995 och kom då att lägga grunden 
för USA:s fortsatta roll i europeisk politik efter kalla kriget. Vi menar att 
tidpunkten och platsen för denna maktfördelning kan spåras till ett beslut i Vita 
huset den 8 augusti 1995 av president Bill Clinton.  

Åtskilliga böcker och uppsatser har skrivits om vems fel Balkankrigen var 
med fokus på de olika jugoslaviska ledarna, områdets historia men också på det 
internationella samfundets oförmåga att agera. Vår uppsats lägger inte 
tyngdpunkten på vems fel det var eller hur någon borde ha agerat. Vi vill 
analysera det beslut som togs i Vita huset den 8 augusti 1995; det som innebar att 
USA tog en aktiv roll i Bosnienkriget och förhandlade fram en fred. Detta beslut 
innebar att 20 000 amerikanska soldater skickades till Bosnien, något som vid 
denna tidpunkt var ett kontroversiellt beslut att ta för en president utan stöd i 
kongressen eller bland det amerikanska folket. Analysen kommer att röra 
Bosnienkriget eller rättare sagt det politiska spelet i Washington under slutfasen 
av Bosnienkriget. Med utgångspunkt i den historiska kontexten tycker vi att 
Clintons beslut fått alldeles för lite uppmärksamhet. Frågan vi ställer oss är: 
Varför agerade USA som de gjorde i augusti 1995 när de skapade fred och 

skickade 20 000 amerikanska soldater till Bosnien? 

1.2 Teori 

De teorier vi tänker använda för att analysera USA:s agerande är de som Graham 
Allison presenterar i sin bok ”Essence of Decision”, där han analyserar 
Kubakrisen med hjälp av tre olika modeller. Rational actor –perspektivet (modell 
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1) besktiver hur en stats handlingar kan förklaras i enlighet med en rationellt 
agerande individ som värdemaximerar sitt beteende. Organizational behavior 
(modell 2) visar hur beslutsfattande utgår ifrån ett kluster av organisationer som 
handlar efter normer och ”Standard Operating Procedures” medan government 

politics (modell 3) ser ett beslut utifrån beslutsfattarnas personligheter och deras 
individuella intressen. 

Anledningen till att vi valt Allisons teorier är för det första att vi tror att de kan 
förklara vårt fall på ett tillfredställande sätt. För det andra har vi valt dem utifrån 
den genomslagskraft de fick i studiet av utrikespolitik när de lanserades. Nu, mer 
än 30 år senare, vill vi se om teorierna fortfarande har en förklarande funktion. 
För det tredje menar vi som Holsti att inrikespolitiska förhållanden ofta glöms 
bort i det traditionella studiet av politik (1995 s. 266).  

Ingen av Allisons tre modeller var nya när de presenterades i denna bok. I 
omnämnd ordning härstammar de tre modellerna från spelteorins rationella 
aktörsteori, sociologins syn på organisation och psykologins syn på beslutsfattaren 
och dess omgivning (Cornford 1974 s. 241). Allisons förtjänst inom studiet av 
utrikespolitik och byråkrati var att han sammanförde dem till en självmedveten 
teoretisk ansats i det som tidigare varit ostrukturerade, mest deskriptiva, försök 
med olika utgångspunkter (Bendor & Hammond 1992 s. 301). 

Allisons teorier har inte fått stå oemotsagda. Mycket litteratur har kritiserat 
Allisons modeller på ett eller annat sätt. Vi vill se om Allisons teorier står sig även 
idag genom att applicera dem på ett fall i nutid men också genom att kritiskt 
granska dem i samråd med existerade kritik. 

1.3 Metod och material 

Vår studie kan sorteras under kategorin fallstudier då den enbart fokuserar på ett 
enskilt fall utan några betydande jämförande inslag. Ambitionen är att med en 
kvalitativ framtoning skapa förståelse för vilka val USA och dess beslutsfattare 
stod inför i augusti 1995.  
     Vår studie är både teorikonsumerande och teoriprövande. Teorikonsumerande i 
den mening att vi använder Allisons modeller för att förklara USA:s agerande och 
teoriprövande i den mening att vi utifrån vårt resultat kan diskutera om 
modellerna fortfarande är gångbara. Någon teoriprövande studie i generaliserande 
form blir det dock inte tal om då vi endast applicerar teorin på ett enskilt fall och 
inte ställer den mot några andra teorier eller händelser. Däremot jämför vi vårt fall 
med kritik av Allisons modeller för att se vad som är unikt med just Bosnienkrisen 
och hur väl modellerna förklarar vårt fall. Detta hjälper oss att konstatera om de 
problem vi stöter på är våra tolkningsfel eller om de är teoretiska problem.  

I vårt val av metod har vi övervägt och valt bort andra tillvägagångssätt. Vi 
har valt bort kvantitativa metoder som exempelvis innehållsanalys vilket syftar till 
att förklara vad som hände vid ett visst tillfälle men inte varför det hände. 
Möjligtvis kunde en innehållsanalys vara av intresse om vi förslagsvis var ute 
efter att undersöka medias roll och eventuella påverkan på beslutfattarna i den 
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aktuella konflikten. Metoder som samtalsintervjuer och enkätundersökningar har 
vi avfärdat som orealistiska utifrån de resurser vi har att tillgå. När det gäller 
komparativa inslag har vi resonerat utifrån tanken att de inte vore relevanta för en 
som vår teorianvändande/teorikonsumerande studie. Vår tanke är att komparativa 
undersökningar främst är användbara vid teoriprövande studier med teoriskapande 
ambitioner. Argumentationsanalys förefaller inte intressant för vår studie då själva 
argumentet i säg inte intresserar oss lika mycket som vägen fram till argumentet. 
     Vår kvalitativa studie hämtar mycket information från biografier, vilka ibland 
kan ifrågasättas som mindre trovärdiga efterhandskonstruktioner. De är trots detta 
i vår mening en ovärderlig informationskälla när det kommer till att sätta sig in i 
de olika aktörernas bild av situationen. För att komplettera biografiernas 
information har vi utöver dessa även läst böcker som är mindre personligt färgade, 
vilket bland annat inkluderar böcker skrivna om de olika beslutsfattarna samt 
böcker som mer överblickar situationen. För övrigt har vi använt oss av diverse 
artiklar av kritiserande karaktär för att kunna diskutera de teorier vi valt. 

Uppsatsens empiriska del är uppdelad i tre delar, en för varje modell. Vi 
avslutar varje empirisk del i uppsatsen med analys och kritik. 

1.4 Definition av begrepp 

Varför inte definiera begreppen allteftersom de behandlas i uppsatsen? Vi menar 
att dessa begrepp tillhör helheten och inte till de tre modellerna var och en för sig. 
Därför presenterar vi dem här så att vi i de tre kapitlen kan lägga tyngdpunkten på 
vår analys. 
    
Bosnienmuslimer, Bosnienserber och Bosnienkroater – Eftersom detta är de 
gängse benämningarna på folkgrupperna i Bosnien har vi valt att använda dem. 
När vi pratar om muslimer, serber och kroater menar vi i första hand de tre 
folkgrupperna i Bosnien när inte annat antyds. 
 
UNPROFOR – United Nations Protection Force skapades 1992 av FN:s 
säkerhetsråd som ett provisoriskt arrangemang för att skapa säkerhet och för att 
underlätta fredsförhandlingar i Bosnien. UNPROFOR bestod av civil och militär 
personal från 35 länder, främst fransmän och britter. 

 
NATO:s beslut 40-104 (Operationsplan 40-104) – Ett till en början hemligt 
dokument framtaget mellan Pentagon och NATO i december 1994 för att hindra 
ett tillbakadragande av UNPROFOR. Genom att försäkra sina allierade i Europa 
(främst England och Frankrike) att ett eventuellt tillbakadragande skulle backas 
upp av en 60 000 man stark NATO-styrka hoppades USA att de allierade i vishet 
om detta skulle behålla sina soldater i Bosnien. I NATO-styrkan skulle 20 000 
soldater vara amerikanska. In i det sista gjorde Clintonadministrationen allt för att 
beslut 40-104 inte skulle skrida till verket (Holbrooke 1998 s.66). 
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Vapenembargot och de ekonomiska sanktionerna – När krigen i Jugoslavien 
bröt ut 1991 införde FN:s säkerhetsråd ett vapenembargo mot hela regionen och 
ekonomiska sanktioner mot Serbien. Clinton hade i sin valkampanj proklamerat 
för ett borttagande av vapenembargot, för att kunna väpna muslimerna, men 
ändrade sig i denna fråga när han blev tillsatt. Europa var emot ett borttagande 
eftersom de ansåg att detta skulle förvärra kriget. När republikanerna 1994 fick 
majoritet i både under- och överhuset väcktes ett förslag om ett ensidigt 
amerikanskt borttagande av embargot. Man menade att muslimerna inte hade 
tillgång till lika mycket vapen som kroaterna och serberna. Efter att förslaget gått 
igenom båda husen hade 2/3 av senaten i augusti 1995 för avsikt att rösta ner det 
veto presidenten lagt i frågan (Woodward 2005 s. 265).        

 
Amerikanska titlar, departement och begrepp – Vi har valt att översätta 
amerikanska titlar och departement till svenska, State Department till 
utrikesdepartementet osv. I de fall vi inte hittat lämplig svensk översättning till 
engelska begrepp har vi använt det ursprungliga ordet.      

 
Rådgivarkommittén (Principals Committee) – Clintons huvudsakliga 
rådgivarorgan under hans tid som president var en kommitté bestående av hans 
närmaste medarbetare. Denna kommitté bestod i augusti 1995 av: Anthony Lake 
(Nationell säkerhetsrådgivare och ordförande i kommittén), Warren Christopher 
(Utrikesminister), Willian Perry (Försvarsminister), Madeleine Albright (USA:s 
FN-ambassadör), John Deutch (Chef för centrala underrättelsetjänsten), John 
Shalikashvili (Överbefälhavare över USA:s tre vapengrenar) och Al Gore (Vice 
president) (Daalder 2000 s. 86). 
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2 Bakgrund 

Kriget i Bosnien startade i maj 1992 efter att den muslimske presidenten Alija 
Izetbegovic utlyst Bosnien som en självständig stat. Den kroatiska och den 
serbiska befolkningen i Bosnien som tillsammans var i majoritet över muslimerna 
ville hellre ingå i sina respektive folks stater, Kroatien och Serbien, vilket väckte 
frågan om vem som skulle styra över vem och var. Kriget pågick till en början 
mellan serber/kroater mot muslimer men understundom krigade alla tre grupperna 
mot varandra, ibland pågick även krig inom de olika folkgrupperna.   

USA:s sittande president George Bush visade tydligt att USA inte tänkte 
försöka stoppa kriget och utan uppbackning hade européerna svårt att lösa 
konflikten själva. I Clintons presidentkampanj kritiserade han den sittande 
presidenten för dennes obefintliga Bosnienpolitik och menade att USA borde 
släppa på vapenembargot och hota med amerikansk militär för att få de stridande 
parterna till förhandlingsbordet (Holbrooke 1998 s. 42).  

När Clinton tillträdde som president i januari 1993 hamnade han i samma låsta 
position som sin företrädare (Clinton 2004 s. 510). Européer och amerikaner hade 
helt olika åsikter om hur kriget skulle stoppas. USA såg gärna att UNPROFOR 
stannade i Bosnien eftersom ett tillbakadragande skulle innebära ökat amerikanskt 
ansvar. Detta var något som administrationen absolut inte ville. I Europa menade 
man att ett amerikanskt ensidigt borttagande av vapenembargot eller NATO-
bombningar skulle utsätta fredstyrkan för ökad risk och man hotade då med att dra 
tillbaka sina soldater. För att undvika ansvar för konflikten intog man i USA en 
avvaktande hållning (Sandberg & Windmar 1998 s.3-4). Det var denna situation 
som fick Clinton att konstatera: ”I don’t think that the international community 

has the capacity to stop people whitin the nation [Bosnien, vår anm.] from their 

civil war until they decide to stop” (Daalder 2000 s. 24). 
Ryssland som inte gillade NATO:s samtal om utvidgning i Östeuropa motsade 

sig i början av konflikten ett amerikanskt unilateralt handlande. De hade hotat 
med att hjälpa Bosnienserberna, sina ortodoxa fränder. Under 1995 hade de ändrat 
uppfattning och menade att kriget inte skulle kunna lösas utan amerikansk 
inblandning (Clinton 2004 s. 667).      

Efter några fruktlösa försök med förhandlingar under hösten 1994 och våren 
1995 lämnade USA över det diplomatiska ansvaret till EU:s förhandlare Carl 
Bildt. Clintonadministrationen hade bestämt sig för att revidera sin 
Bosnienpolitik. Under 1995 eskalerade kriget kraftigt och Clinton och hans 
rådgivare var överens om att något måste göras, ett sista försök att skapa fred i 
Bosnien. Med Clintons egna ord: “Right now we’ve got a situation, we’ve got no 

clear mission, no one’s in control of events, we need to get the policy straight or 

we’ve just going to be kicking the can down the road” (Woodward 2005 s. 255). 
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3 Modell 1: The rational actor 

Allisons modell 1 analyserar en stats eller en regerings handlingar som om de var 
gjorda av en resonerande man eller kvinna. Man antar att en stat utifrån sitt mål 
rannsakar de alternativ som finns tillgängliga och att man väljer det alternativ som 
bäst tillfredsställer det uppsatta målet (Allison 1999 s. 24). Vi börjar vår 
genomgång med att analysera det val USA gjorde i augusti 1995 när man 
bestämde sig för att skicka amerikanska soldater till Bosnien med hjälp av det 
rationella aktörsperspektivet. Vilka mål, alternativ och konsekvenser stod USA 
inför? Framför allt, hur kan man se USA:s agerande som en rationell handling? 
Avsnittet avslutas med en kritisk granskning av modell 1. 

3.1 Mål 

Det huvudsakliga målet med USA:s Bosnienpolitik i augusti 1995 var att få ett så 
snabbt slut på krigandet som möjligt. Man hade under de 2,5 åren som kriget 
pågått agerat både sporadisk och opportunistiskt, framför allt för att inte själva bli 
indragna i konflikten (Daalder 2000 s. 82). Det var framför allt 5 anledningar som 
gjorde att USA ville ha fred i Bosnien; dessa var både inrikes- och 
utrikespolitikiska: 

• Inrikespolitiskt hotade en parlamentarisk kris där kongressen med 
2/3 majoritet kunde fälla presidentens veto i förslaget om 
vapenembargot. Clinton hade lyckats skjuta upp voteringen för att se 
om detta sista fredsförsök skulle lyckas (Clinton 2004 s. 666). 

• Det var bara ett år kvar till nästa presidentval. Ingen amerikansk 
president vill ha ett olöst krig över sig när de går till val. I fall man 
skulle bli tvungen att skicka amerikanska soldater till Bosnien var 
det bättre att göra det nu och hoppas på att de skulle kunna komma 
hem innan valet i november 1996 (Daalder 2000 s. 81). 

• Utrikespolitiskt var problemet att USA tidigare lovat hjälpa FN:s 
fredstyrka UNPROFOR om det blev tvungna avbryta sitt uppdrag. I 
augusti 1995 var tillbakadragandet mycket nära pga. att kriget i 
Bosnien eskalerat kraftigt under sommaren. Ett tillbakadragande 
skulle innebära att 20 000 amerikanska soldater skickades till 
Bosnien i en NATO-ledd styrka. Det gällde att försöka få fram en 
fred så att dessa soldater inte skickades rätt in i ett krig (Holbrooke 
1998 s. 66). 
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• NATO:s framtid stod på spel. Om UNPROFOR drogs tillbaka skulle 
beslut 40-104 skrida till verket automatiskt. Om det fortfarande var 
krig skulle det bli svårt för presidenten att motivera för kongressen 
varför 20 000 amerikanska soldater skulle skickas till Bosnien. 
Presidenten hade i så fall en möjlighet att stoppa beslut 40-104 men 
det skulle innebära att man hindrade NATO från att fungera på det 
självständiga sätt alliansen en gång skapats för. Detta trodde man 
skulle innebära slutet för NATO innan dess första riktiga ingripande 
ägt rum (ibid. s. 67).  

• USA:s anseende i värden var hotat. Clinton själv uttryckte vid ett 
flertal gånger under de möten han hade med sina rådgivare att om 
kriget inte stoppas kommer det att orsaka enorm skada för USA:s 
ställning i världen (Woodward 2005 s. 261). Om man misslyckades i 
Bosnien skulle det bli svårt att i fortsättningen utöva mjuk makt mot 
Europa (ibid. 255).  

3.2 Alternativ 

När man väl bestämt sitt mål i mitten av juli 1995 påbörjades ett intensivt arbete 
för att ta fram olika alternativ till handling. De olika inblandade departementen 
ombads ta fram var sitt förslag. Den 7 augusti presenterade rådgivarkommittén 
förslagen för Clinton som lovat stödja och göra allt i sin makt för att implementera 
det förslag han trodde mest på (Daalder 2000 s. 102). Inom parantes är de 
personer som stod bakom och presenterade de olika förslagen.      

        3.2.1 Förslag 1 – Utrikesdepartementet (Christopher) 

Åtgärdsförslaget från utrikesdepartementet byggde till stora delar på att USA 
borde ta initiativet till förhandlingar mellan de stridande parterna. Detta förslag 
fokuserade mest på hur de diplomatiska ansatserna skulle se ut samt hur krigets 
humanitära effekter skulle hanteras. Förslaget påpekade att USA borde ta bort 
vapenembargot men fokuserade inte lika mycket på hur krigandet skulle stoppas. 
Målet var entydigt att lösa situationen med så få militära inslag som möjligt, då 
man tydligt klargjorde vilka risker USA skulle ta om man valde att stödja ett 
tillbakadragande av FN:s säkerhetsstyrka. Genom att försöka få UNPROFOR att 
stanna skulle man hindra beslut 40-104 att skrida till verket. Man menade att USA 
fortfarande kunde leda de diplomatiska förhandlingarna trots att UNPROFOR 
fanns kvar på marken. De diplomatiska ansatserna innebar att man skulle använda 
ekonomiska sanktionslättnader för att öka viljan att skapa fred (Daalder 2000 s. 
104-105). 
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        3.2.2 Förslag 2 – Försvarsdepartementet (Shalikashvili, Perry) 

Från försvarsdepartementet och Pentagons sida motsatte man sig ett ökat 
amerikanskt engagemang i Bosnienkonflikten. Det fanns ingen vilja att ta ansvar 
för Bosniens framtid, något man menade skulle bli oundvikligt vid en ökad 
amerikansk inblandning. De amerikanska intressena i Bosnien ansågs inte 
tillräckligt starka för att intervenera militärt, speciellt inte med amerikanska 
marktrupper (Woodward 2005 s. 256). I motsats till utrikesdepartementet 
argumenterade man för begränsade NATO-bombningar för att demilitarisera 
strategiskt viktiga platser i Bosnien. Dessutom ville man att UNPROFOR skulle 
dras bort. Förslaget innebar att USA borde lämna Bosnien åt européerna, 
åtminstone till en början. Om NATO–bombningarna lyckades skulle USA bistå 
med ekonomiskt stöd för att stärka muslimernas till ytan minsta stat (Daalder 2000 
s. 105-106).      

3.2.3 Förslag 3 – Presidentens säkerhetsråd, Vita huset (Lake) 

 
Säkerhetsrådets förslag kom att kallas ”the Endgame Strategy” och det innebar en 
ytterst aktiv roll för USA, som uppmanades att blanda diplomatiska 
ansträngningar med militära hot för att innan årets slut nå en fredsuppgörelse i 
Bosnien. Till en början skulle UNPROFOR vara kvar men om de diplomatiska 
ansträngningarna misslyckades skulle USA försöka få sina allierade att dra 
tillbaka sina styrkor. Ett eventuellt tillbakadragande skulle ske innan årets slut så 
att ingen part i kriget skulle kunna använda det amerikanska valet för att pressa 
fram nya förslag (Daalder 2000 s. 94-95, 103-104). 

Diplomatiskt innebar förslaget att få de stridande parterna och Europa att 
tänka som USA med hjälp av morötter och piskor. Piskorna innebar hot med 
NATO- eller USA-ledda bombningar mot de krigande parter som inte ville 
förhandla (ibid.). Man skulle dessutom hota sina allierade med kongressens 
eventuella borttagande av vapenembargot. Detta skulle få de allierade i Europa att 
gå med på de andra förslagen. Morötterna innebar nya förslag till 
fredförhandlingar som skulle gynna alla parter, även Bosnienserberna (Woodward 
2005 s. 259). Förslaget innehöll också en liten Marshallplan för återuppbyggnaden 
av hela Balkan. Förslaget gjorde ingen hemlighet av att det skulle krävas militära 
ingrepp från USA:s sida om konflikten skulle lösas (Daalder 2000 s. 94-95).  

3.2.4 Förslag 4 – FN-delegationen (Albright, Gore) 

 
FN-delegationens förslag var det som starkast påkallade amerikanskt agerande. 
Framför allt skulle UNPROFOR:s tillbakadragande påskyndas så att 
vapenembargot kunde släppas och NATO tillåtas bomba Bosnienserbiska 
positioner (ibid. s. 93). Vidare gjordes det klart att den amerikanska 
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utrikespolitikens trovärdighet i allra högsta grad stod på spel om man inte agerade 
med kraft i Bosnienfrågan. Albright ifrågasatte starkt resonemangen kring att 
försöka hålla kvar FN-styrkorna i Bosnien för att slippa intervenera med 
marktrupper. Enligt Albright var inte frågan om FN-styrkorna skulle dra sig 
tillbaka utan när. Detta innebar att amerikanska trupper skulle skickas till Bosnien 
i vilket fall som helst och då var det bättre att de skickades under amerikanskt 
istället för under FN:s mandat. Att öka sanktionerna mot Serbien var det som 
fanns på den diplomatiska agendan. Det starkaste argumentet var att de ända 
tillfällen USA nått framgång i förhandlingarna med Bosnienserberna hade kommit 
när USA eller NATO hotat med allvarliga militära repressalier (Daalder 2000 s. 
92, 102-103). Något som också Clinton konstaterade (Woodward 2005 s. 260). 

3.3 Konsekvenser 

Sammanfattningsvis representerade förslag 1-4 i omnämnd ordning: Diplomati 
med så få militära medel som möjligt, fortsatt amerikanskt avvaktande hållning 
med eventuell ekonomisk hjälp, diplomati med starka militära påtryckningar med 
hjälp av allierade och till sist en ökad militär press, med eller utan hjälp av 
allierade.  
     De fyra förslagen representerade 2 fraktioner inom Clintonadministrationen, 
den ena argumenterande för och den andra argumenterande emot amerikansk 
militär inblandning. Förslag 1 och 2 innebar att USA skulle låta FN och Europa 
lösa de militära delarna med eventuell hjälp av NATO. USA:s roll skulle vara 
fortsatt avvaktande med eventuella diplomatiska försök medan man hoppades på 
att de allierade med begränsad amerikansk uppbackning skulle lösa konflikten. 
Clinton hade förståelse för båda dessa förslag, under de senaste 2,5 åren hade det 
amerikanska agerandet pendlat mellan dessa två alternativ (Woodward 2005 s. 
254). Dessa två förslag ställdes mot den andra fraktionen inom 
Clintonadministrationen, nämligen den som ville att USA skulle ta en mycket mer 
aktiv roll. Skillnaden mellan Lakes och Albrights förslag var att Albright 
förordade ett ensidigt amerikanska agerande framför inget alls.      

Utifrån målet att skapa fred i Bosnien hade alla alternativ strategiska för och 
nackdelar. Förslag 1 och 2 skulle kortsiktigt lösa två utrikespolitiska problem om 
man kunde hindra amerikanska soldater från att åka till Bosnien genom att stoppa 
beslut 40-104, men USA:s anseende i världen var fortfarande hotat. Dessutom 
skulle förslag 1 och 2 inte lösa de inrikespolitiska problemen, snarare försvåra 
dem. Kongressen skulle hinna rösta emot presidentens veto, vilket skulle sända 
mer vapen till Bosnien, UNPROFOR skulle dras tillbaka och beslut 40-104 skulle 
skicka amerikanska soldater in i ett krig. Dessa två förslag skulle försvåra 
situationen hur man än gjorde och samtidigt riskerade de göra fredsförsöken 
fruktlösa utan hot om våld. Det som tilltalade Clinton var att det fanns en liten 
chans att inga amerikanska trupper skulle skickas till Bosnien (Daalder 2000 s. 47).  

Förslag 3 och 4 lade inte tyngdpunkten på hur alla detaljer skulle lösas utan 
konstaterade klart och tydligt att USA skulle leda vägen mot fred i Bosnien. Om 
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man lyckades få ett snabbt slut på kriget skulle kongressen vara nöjd och 
presidentvalet nästa år skulle kunna genomföras utan negativa kopplingar till 
Bosnien.  

De två sista förslagen hade potential att lösa både de inrikes- och de 
utrikespolitiska problemen men de var varken risk- eller kostnadsfria. Enligt både 
säkerhetsrådets och FN-delegationens förslag skulle USA ta över ansvaret för 
Bosnien ifrån Europa och FN (Daalder 2000 s. 82). Samtidigt innebar båda 
förslagen att amerikanska trupper skulle skickades till Bosnien inom den närmaste 
framtiden. Detta ogillades stark av försvarsdepartementet, utrikesdepartementet, 
kongressen och bland det amerikanska folket vilket skulle innebära omfattande 
övertalning.    

Clinton gillade retoriken i Albrights förslag men insåg också vikten av den 
diplomati som fanns i Lakes förslag (ibid. s. 108). Trots att presidenten var 
tveksam hade han bestämt sig för att valet stod mellan Lakes och Albrights 
förslag. Presidenten ville inte bestämma sig direkt utan sade att man skulle träffas 
tidigt dagen efter och ta det slutgiltiga beslutet.  

 

3.4 Presidenten väljer 

När presidenten öppnade mötet nästa dag, den 8 augusti, hade han bestämt sig. 
USA:s nya policy skulle bli säkerhetsrådets förslag och Lake ombads ta 
förmiddagsplanet till London för att börja övertala de allierade (Daalder 2000 s. 
110). Lakes förslag blev grunden för Rickard Holbrookes fredsförhandlingar med 
en slutgiltig fred signerad i Dayton, Ohio den 14 december 1995 (Holbrooke 
1999; Bildt 1997). Lake lyckades övertala alla allierade och efter omfattande 
NATO-bombningar av Bosnienserbiska positioner fick man de stridande parterna 
att vilja förhandla. Med detta beslut hade USA valt den väg som tidigare inneburit 
det otänkbara, nämligen amerikanska marktrupper i Bosnien. Men soldaterna 
hamnade dock inte mitt i ett krig. Den 29 december, två veckor efter att 
fredsavtalet skrivits under landade de första amerikanska trupperna i ett Bosnien 
utan pågående strider (Clinton 2004 s. 690).  
     På frågan varför USA skickade amerikanska trupper till Bosnien svarade 
Clinton i ett tal till det amerikanska folket: ”the United States cannot and should 

not try to solve every problem in the world. But where our interest are clear and 

our values are at stake, where we can make a difference, we must act and we must 

lead” (Allison 1999 s. 406). 

3.5 The Rational Actor, en kritisk granskning  
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Hur kan man förklara USA:s agerande i strategiska termer av värdemaximering 
och rationellt handlande? I vårt fall hade USA ett mål och 4 konkreta förslag. Man 
vägde fördelar mot nackdelar och valde det agerande som bäst kunde ta dem till 
målet. Handlingen framstår som rationell om man tänker att de valde det bästa av 
fyra mindre bra alternativ.  
     Allison har fått kritik för att Modell 1 är för enkel, många menar t.ex. att de 
grundläggande antaganden den bygger på inte stämmer överens med verkligheten 
(se Bender & Hammond 1992). Vi tycker som Cornford att modell 1 är en del av 
den politiska beslutsprocessen. Den innehåller det språk som politiker använder 
när de argumenterar för och motiverar sina beslut utifrån en nations intresse (1974 
s. 263). På så sätt finns det ett intresse i att tänka i termer av värdemaximering och 
rationalitet osv. trots att verkligheten är mycket mer komplicerad. 

En svaghet som vi finner med modellen är att Allison inte explicit uttrycker att 
en nation kan ha fler än ett intresse. Han menar att det finns en nyttofunktion som 
löser inbördes konflikter mellan två eller flera mål (Allison 1999 s. 18, 24; Bender 
& Hammond 1992 s. 306). Det blir problematiskt att förklara varför 
Clintonadministrationen hade ett mål och kongressen samt folket hade ett annat.  

Vi menar att man kan problematisera USA:s nationella intresse i Balkan ännu 
mer. Även om det övergripande målet var att skapa fred fanns det inom 
administrationen olika prioriteter. Det första var NATO:s framtid och det andra 
var att förhandla fram en hållbar fred (Daalder 2000 s. 34). Eftersom dessa 
problem bara kunde lösas tillsammans blev själva målet att skapa fred. Om man 
sedan analyserar Clintons tal så var det amerikanska intressen och värderingar 
som gjorde att USA agerade som de gjorde. Även om dessa olika mål inte 
behöver utesluta varandra tyder det på flera konkurrerande intressen bland USA:s 
beslutsfattare. Miskel menar t.ex. att det i Bosniens fall fanns två sorters 
nationella intressen, ett med utgångspunkt i realismen och ett i liberalismen. En 
realist skulle säga att USA:s intresse var att befästa sin ställning i Europa medan 
någon med utgångspunkt i liberalismen skulle säga att USA utgick från 
ekonomiska och mänskliga rättigheter (2002 s. 96). Gallupundersökningar från 
tiden sommar och höst 1995 menar att det amerikanska folket värnade om de 
mänskliga rättigheterna i Bosnien men att man absolut inte ville skicka 
amerikanska soldater dit (Sobel 1998). Trots att det ligger mycket retorik i 
Clintons uttalande och att syftet var att rättfärdiga en handling tycker vi att det 
framkommit att USA i augusti 1995 hade minst två konkurrerande mål, om man 
så vill, ett med utgångspunkt i liberalismen och ett i realismen.  

Cornford menar vidare att modell 1 endast fungerar bra när man vet att 
motståndaren spelar efter samma regler eftersom det bara är då man kan förutspå 
deras beteende (1974 s. 241). Här finns en skillnad mellan Kubakrisen och 
Bosnienkriget. I Kennedys fall ingick gissningar om Rysslands intentioner, i 
Clintons fall var motståndaren ofta de allierade och kanske främst egna landsmän. 
Clinton visste mycket väl varför Ryssland, resten av Europa och kongressen 
agerade som de gjorde, vilket ger analysen andra förutsättningar. I uppsatsen 
slutdiskussion diskuterar vi vidare hur den nya världsordningen påverkat analyser 
utifrån modell 1.     
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Slutligen vill vi visa på kritik som rör krisens karaktär. En analys utifrån 
Modell 1 förutsätter en så pass stor kris att makten koncentreras till ett fåtal 
individer (Gustavsson föreläsning 18/10-05). Med tanke på denna kritik menar vi 
att Bosnienskrisen var så pass stor att makten centraliserades till några få 
personer.  

Sammanfattningsvis ger modell 1 en bra utgångspunkt för analysen av USA:s 
beslut i termer av värdemaximering och rationellt handlande. Vi har också visat 
på brister med denna ansats utifrån vårt fall, framför allt i USA:s konkurrerande 
mål och nationella intressen.  
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4 Modell 2: Organizational Behavior 

[…] military men will give the sort of advice that military men have given before – but they 
will also act on orders in ways which they have been accustomed to act before, whether or 
not these ways fit in with the intentions of those giving the orders (Cornford 1974 s. 233). 

 
Till skillnad från modell 1 utgår modell 2 inte ifrån att beslutsfattaren är en 
perfekt informerad individ som värdemaximerar sitt beteende utifrån ett givet 
mål1. Modell 2 menar att beslutsfattandet utgår ifrån ett kluster av organisationer 
som i sitt arbete påverkar och definierar beslutsfattarens agenda (Allison 1999 s. 
143). Dessa organisationers normala arbetssätt och rutiner, deras ”Standard 
Operating Procedures” (SOP:s), formar sättet information inhämtas och behandlas 
på. Dessa SOP:s begränsar därför de knappar beslutsfattaren kan trycka på för att 
få saker utförda (ibid. s.144). I det här avsnittet tänker vi analysera USA:s 
agerande utifrån de inblandade organisationernas sätt att uppfatta krisen samt 
viktiga ”Standard Operating Procedures” som först hindrade USA från att agera 
och sen plötsligt hastade fram ett beslut. Kapitlet avslutas med en kritisk 
diskussion av Allisons modell 2. 

4.1 Organisationerna och deras syn på Bosnien 

Om man analyserar de 4 förslagen utifrån de olika organisationernas sätt att se på 
Bosnienkriget framstår inga förslag som tillfälligheter. I den amerikanska 
administrationen är det utrikesdepartementet som ansvarar för diplomati och 
försvarsdepartementet som ansvarar för militär säkerhet (Allison 1999 s. 166). 
Presidentens säkerhetsråd hade vid tillfället börjat planera för nästa presidentval 
och FN-delegationen utgick ifrån relationen mellan USA och FN (Daadler 2000 s. 
81). Organisationerna utgick i sina respektive förslag ifrån vad deras organisation 
kunde bäst och som gjorde minst skada för deras fortsatta arbete. 
     Utrikesdepartementet hade 1993, vid Clintons installation, fått i uppdrag att 
lösa konflikten i Bosnien. Departementet tog fram ett förslag som kom att kallas 
”lift and strike” och utrikesministern skickades till Europa för att övertala de 
allierade (Holbrooke 1998 s. 55). Förslaget innebar ett multilateralt borttagande av 
vapenembargot och NATO-stödda flygbombningar under en övergångsperiod 
medan man väpnade muslimerna. Det var utrikesdepartementet som först fick 
inblick i hur låsta positionerna mellan de allierade var. Europa ville inte utsätta 

                                                                                                                                                         
 
1 Jmf. ”bounded rationality” och ”comprehensive rationality” (Allison 1999 s. 20) 
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UNPROFOR för risk och USA ville inte åta sig ansvar. Efter detta misslyckande 
fanns en skepticism inom organisationen som motsade sig amerikansk 
inblandning (Shoup & Burg 1999 s. 232). Händelsen fick utrikesdepartementet att 
i Bosnienfrågan anta en: ”[…] hands-off approach designed primarily to contain 

what Christopher would describe as the problem from hell” (Daalder 2000 s.83). 
Försvarsdepartementet och Pentagon hade nyligen misslyckats i Somalia och 

minnet av både Vietnam och Irak gjorde att det fanns ett stort motstånd till att 
sända i väg amerikanska soldater utomlands. När Clinton tillträdde hade 
försvarsdepartementet tagit fram ett förslag som stipulerade att flygbombningar 
inte skulle räcka för att säkra en fred. De menade att utan hjälp av 100 000 
amerikanska marksoldater var bombningar meningslösa (Woodward 2005 s. 256). 
Eftersom detta var en politisk omöjlighet intog försvarsdepartementet en 
förbehållsam inställning som de skulle komma behålla till krigets slut (Shoup & 
Burg 1999 s. 200). 

Vita huset och presidentens säkerhetsråd i synnerhet argumenterade för en mer 
aktiv roll för USA eftersom det bara återstod ett år till nästa val. De var mycket 
väl medvetna om hur ett olöst krig i Bosnien skulle kunna påverka 
administrationens möjlighet att bli omvalda. De ansåg att presidentens bästa var 
att få ett snabbt slut på kriget (Daalder 2000 s. 81) 

USA:s FN-delegation hade börjat se UNPROFOR som en del av problemet 
istället för en del av en lösning av konflikten i Bosnien. De utgick i sitt förslag 
utifrån den alltmer ohållbara situationen för fredsstyrkan som från slutet av 1994 
till sommaren 1995 hade blivit tagna som gisslan och på så sätt blivit indragna i 
kriget (ibid. s. 92). 

Alla dessa fakta visar hur olika organisationer förutspår konsekvenser och 
definierar alternativ. Den amerikanska administrationen är inte en enhetlig aktör 
utan ett antal organisationer som har ansvar för olika uppgifter. De olika 
organisationerna ansvarar för att olika uppgifter blir utförda och har ett 
självständigt sätt att samla in information, se problem och föreslå olika 
handlingsalternativ. Ledare och beslutsfattare kan försöka störa deras arbete men 
inte kontrollera dem (Allison 1999 s. 143).  

De 4 organisationernas definition av konflikten förändrades mycket lite från 
åren 1993 till 1995 och säger inte så mycket om varför USA agerade som de 
gjorde. Med facit i hand vet vi att presidenten valde säkerhetsrådets alternativ. 
Men det stundande presidentvalet var inte den enda anledningen till att USA 
agerade efter säkerhetsrådets förslag. Därför går vi vidare och undersöker andra 
SOP:s som kan ha påverkat USA:s agerande i augusti 1995.    

4.2 FN:s “dual keys” och NATO:s belut 401-04 

Eftersom Pentagon motsade sig användandet av amerikanska militär i Bosnien var 
NATO det bästa alternativet. NATO fanns redan på marken i Europa med alla 
fasta kostnader betalda. Detta utgjorde en organisatorisk fördel och i detta fall en 
förutsättning för ett amerikansk ingripande (Allison 1999 s. 34). En annan 
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organisation som redan fanns i Bosnien var FN genom närvaron av UNPROFOR. 
Pga. dessa två organisationers sätt att arbeta skulle USA agerande komma att först 
fördröjas och sen framhastas. 

NATO:s agerande var under stora delar av Bosnienkriget begränsat av två s.k. 
”dual keys”. Dessa två nycklar besatts av dels FN:s säkerhetsråd och dels av 
NATO-rådet och innebar att båda dessa organisationer tillsammans skulle 
godkänna eventuella militära aktioner från NATO:s sida (Bildt 1997 s. 148). 
Arrangemanget hade tillkommit för att Ryssland och resten av Europa skulle 
godkänna NATO:s inblandning. England och Frankrike var nöjda eftersom de 
själva kunde motsäga sig NATO-ingripanden som hotade UNPROFOR och 
Ryssland var nöjda eftersom de kunde påverka ett beslut i FN:s säkerhetsråd 
(Daalder 2000 s. 23). Till en början var USA också nöjda eftersom NATO nu 
fanns med som ett möjligt alternativ (Shoup & Burg 1999 s. 255). Proceduren 
hade dock lämnat båda organisationerna med varsitt kraftfullt veto som ständigt 
skapade konflikter i fråga om när, var, i vilket syfte men framförallt om man 
skulle använda sig av NATO. Efter att FN:s fredbevarande styrkor tagits som 
gisslan under 1994 förhandlade FN fram ett avtal mellan sig själva och 
Bosnienserberna för att släppa alla FN-fångar. I gengäld skulle FN avstyra 
framtida NATO-bombningar (Daalder 2000 s. 23).    

Trots NATO:s låsta position gavs de tillåtelse att flygbomba Bosnienserbiska 
mål vid några få tillfällen. Anfallen blev korta och avblåstes snabbt av FN:s 
säkerhetsråd och förde inte de krigande parterna närmare fred. I början på 1995 
när England och Frankrike på allvar började tala om att dra tillbaka sina styrkor i 
UNPROFOR började NATO istället diskutera möjligheten att hjälpa fredsstyrkan 
oskadda ut ur Bosnien (Holbrooke 1998 s. 66). Clintonadministrationen hade den 
7 december 1994 godkänt att ett eventuellt tillbakadragande skulle uppbackas av 
en 60 000 man stark NATO-styrka varav 20 000 skulle vara amerikaner. Från 
USA:s sida hade man godkänt detta för att övertyga fransmän och britter att 
behålla sina soldater (Daalder 2000 s. 47). De allierade hade vid ett flertal gånger 
påpekat att oviljan från USA:s sida att sända egna trupper gjorde att de stridande 
parterna inte tog omvärldens fredförsök på allvar. Clintonadministrationen tänkte 
att detta löfte skulle övertyga dem att behålla sina soldater i vetskapen om att ett 
eventuellt tillbakadragande skulle uppbackas av USA (ibid.). 

USA: s ända krav var att ett eventuellt NATO-uppbackande skulle genomföras 
utan ”dual key” –arrangemang, dvs. utan FN:s möjlighet att påverka NATO:s 
agerande (Holbrooke 1998 s. 72). FN godkände detta mot förvissningen att en 
formell förfrågan skulle göras av FN:s generalsekreterare när och om ett 
eventuellt tillbakadragande stundade. NATO skulle då ta FN:s förfrågan som en 
order och börja planera för sitt agerande. I februari 1995 kom en förfrågan från 
generalsekreteraren till NATO att de skulle börja planera för hur operationen 
skulle kunna se ut. NATO började i det tysta planera för det som skulle komma att 
bli beslut 401-04. Men sina 1300 sidor och 24 annex låg den färdig för 
implementering sommaren 1995 (Daalder 2000 s. 48). 
     Att NATO nu för första gången kunde agera själva hade lämnat 
Clintonadministrationen med en känsla av kontroll över situationen. Nu kunde 
man bestämma när men framför allt om amerikanska trupper skulle skickas till 
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Bosnien och invänta ett beslut i NATO-rådet. Men i det fallet hade man fel. 
NATO-rådet prövade aldrig FN:s förfrågan eftersom det var sagt att om FN bad 
om hjälp skulle det ses som en operationell order. Man visste att denna förfrågan i 
vilket fall som helst leda till ett jakande svar (ibid. s. 55).              
     Det var uppenbarelsen av denna automatik som fick Richard Holbrooke, 
biträdande utrikesminister med ansvar för Bosnien, och Warren Christopher, i den 
ofta citerade händelsen, att konfrontera Clinton med vad de just insett. På kvällen 
den 14 juni efter ett officiellt besök av Frankrikes president Chirac där man 
uteslutande behandlat krisen i Bosnien fick Holbrooke chansen att berätta för 
Clinton vad de just upptäckt: 

 
I hate to ruin a wonderful evening, Mr. President,” I began, “but we should clarify 
something that came up during the day. Under existing NATO plans, the United States is 
already commited to sending troops to Bosnia if the U.N. decides to withdraw. I’m afraid 
we may not have that much flexibility left.” 
     The President looked at me with surprise. ”What do you mean?” he asked. 
“I’ll decide the troop issue and when the time comes.”  
     There was silence for a moment. “Mr. President”, I said, NATO has already approved 
the withdrawal plan. While you have the power to stop it, it has a higt dergee of 
automaticity built into it, especially since we have committed ourselves publicly to 
assisting NATO troops if the U.N. decides to withdraw.” 
     The President looked at Cristopher. “Is this true?” he said. “I suggest that we talk about 
it tomorrow,” Christopher said. “We have a problem.” Without another word, the President 
walked off, holding his wife’s hand (Holbrooke 1998 s. 68).    

4.3 Organizational Behavior, en kritisk granskning 

För att avdramatisera händelsen något kan man säga att proceduren inte var så 
automatisk som Holbrooke påstår. FN hade bara gjort en förfrågan hos NATO om 
att planera för, inte implementera själva hjälpinsatsen (Daalder 2000 s. 59). Det 
finns också själ att tvivla på presidentens förvåning efter mötet med Holbrooke. 
Clinton hade trots allt varit med och tagit beslutet om amerikansk hjälp och hade 
dessutom nämnt det i ett tal några dagar innan (ibid.). Trots detta visar 
Holbrookes citat hur USA hade blivit ställda i ett hörn utan mycket till 
handlingsutrymme pga. organisationers begränsningar och arbetssätt. Vid ett 
eventuellt tillbakadragande hade presidenten inte haft några andra alternativ om 
han ville rädda NATO. Alliansens beslutsprocesser hade inte prövats i en liknande 
kris och osäkerheten om vilken status beslut 401-04 hade och dess inverkan var 
uppriktigt stor (Holbrooke 1998 s. 66, Bildt 1997 s. 71-72). 

NATO:s agerande kan för att fortsätta med metaforen om beslutsfattarens 
knappar ses som en självutlösande sådan som tryckts på i ett tidigare skede i ett 
annat syfte och som utlöstes vid en mer kritisk tidpunkt. Här blir det tydligt hur 
operationella termer kan skilja sig från vad beslutsfattaren menat från början 
(Allison 1999 s. 151). Situationen kan också beskrivas utifrån Cornfors ord: 
organisationerna gav de råd de givit förut – men de togs också order på ett sätt det 
blivit inlärda att göra, även om de sätt de utförde ordern på inte stämde överens 
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med intentionerna hos den som gav ordern (1974 s. 233). Detsamma gäller för 
administrationens departement. Dessa departement krympte presidentens 
handlingsmöjligheter utifrån sina normer, rutiner och SOP:s. Tidigare erfarenheter 
inom organisationerna hade avgränsat landets valmöjligheter till 4 st. Istället för 
att namnge inblandade individer eller regeringar har vi med hjälp av Allisons 
modell 2 förklarat hur organisationers mål och syften styrde beslutsfattandet i 
Bosnienfrågan (1999 s. 144). Anledningen till att de olika departementen agerade 
som de gjorde berodde på deras organisationers olika sätt att uppleva själva kriget.  

Till de strategiska förklaringarna till USA:s agerande som redovisats under 
modell 1 får vi alltså lägga till förklaringar med utgångspunkt i organisationers 
arbetssätt. Man kan förklara USA:s agerande genom olika organisationer 
procedurer och arbetssätt. Modell 2 ger i vårt fall inte bara ett alternativt sätt att se 
på beslutet utan också en alternativ förklaring till vad som hände. Frågan varför 
USA agerade och skickade soldater till Bosnien var inte bara en strategisk 
konsekvens utan också ett agerande framtvingat av organisationella procedurer.   

Även om Bendor & Hammond anser att Modell 2 är Allisons teoretiskt 
starkaste ansats menar de att de finns problem med antagandet att organisationer 
alltid agerar efter SOP:s (1992 s. 309). Allison menar att organisationer förändras 
långsamt. Agerandet vid tidpunkt t kommer att skilja sig marginellt ifrån 
agerandet vid t-1 och t +1 (1999 s. 175). B & H menar att Allisons antagande om 
organisationers beteende som förutsägbart förenklar och undervärderar det oerhört 
komplexa beteendet hos en organisation. De menar också att grundantagandet i 
Allisons modell 2 om ”bounded rationality”, dvs. den ansats som erkänner 
begränsningar i individens kunskap och beräknande förmåga i fråga om 
rationalitet inte säger något om organisationers bristande förmågor2. Kärnan i 
kritiken är frågan om man kan generalisera forskning om rationalitet på 
individnivå till organisationsnivå. Bara för att individer anses ha begränsningar 
behöver det inte betyda att organisationer inte kan motarbeta dessa begränsningar 
på ett bättre sätt än en individ (Bendor & Hammond 1992 s. 309). Även om det är 
fördomsfullt att säga att organisationer alltid agerar efter gamla mönster och att 
Allisons generaliseringar från individnivå till organisationsnivå kan 
problematiseras visar vårt fall på de att inblandade organisationernas agerande 
förändrades långsamt. Liknelsen mellan en icke fullt informerad och långsamt 
utvecklande individ och organisationerna under Bosnienkriget fungerar i vårt fall 
bra. 

Cornford kritiserar modell 2 för att vara anpassad enbart till lagom kritiska 
situationer. Han menar att desto mer kritisk och unik en situation är, desto mindre 
agerar organisationer efter SOP:s. De agerar inte efter procedurer som skapats för 
att göra jobbet hyggligt och uthärdbart i en krissituation med oåterkalleliga och 
unika beslut (1974 s. 238). Det skulle i så fall stämma överens med en annan sorts 
kritik mot Allisons modell 2. Många menar att det i USA:s fall under Kubakrisen 
saknades betydande organisationella rutiner och normer som begränsade 

                                                                                                                                                         
 
2 Anledningen till att organisationer tillskrivs ”bounded rationality” är att de agerar utifrån SOP:s istället för att 
agera utifrån den nyttofunktion som Modell 1 bygger på, dvs. ”comprehensive rationality” (Allison 1999 s. 20). 
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Kennedys valmöjligheter (Mckeown 2001 s. 1163). Ställda inför ett potentiellt 
globalt atomvapenskrig agerar organisationer inte riktigt efter de SOP:s de skulle 
ha agerat efter i en mindre kritisk situation. I vårt fall får situationen anses vara 
lagom kritisk och unik eftersom SOP:s gjort sig påtagliga både i fråga om 
begränsningar av handlingsmöjligheter och i implementeringssvårigheter. 
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5 Modell 3: Governmental Politics 

”The common proposition is that even in hierarchies in which the leader must formally 
make the final decision the nature, timing, and content of his or hers choice are 
substantially affected by the interaction with many other seemingly lesser beings.”(Allison 
1999 s. 262) 

 
I Allisons tredje modell, Governmental Politics, inriktar sig analysen mot 
individnivå. Man kan utifrån modellen analysera hur enskilda individer påverkar 
beslutsfattandet i kritiska situationer. Hade händelseförloppet sett annorlunda ut 
om andra aktörer varit huvudpersoner under Bosnienkonflikten? Exempelvis 
diskuteras det vilken roll experter3 kan tänkas spela och om deras individuella 
motiv och mål i slutändan påverkar besluten som fattas av exempelvis presidenten 
(Allison 1999 s. 272).  
     Allisons modell 3 är mycket omfattande och tar upp ett flertal olika aspekter 
kring hur politiska beslut påverkas av de individer som är inblandade. För att 
avgränsa vår analys har vi valt den del av modellen som går under beteckningen 
organisationskoncept. Organisationskonceptet för modell 3 kan sammanfattas med 
de fyra så kallade kokboksfrågorna (ibid. s. 390). Inom frågorna behandlas 
huvudaktörernas roll i beslutsprocessen utifrån antaganden om vad som ligger till 
grund för deras handlande, vad som format just deras syn på problemet samt 
vilken inverkan de har haft på det slutgiltiga beslutet utifrån deras individuella 
maktposition.     
     När det slutgiltiga beslutet fattades i augusti 1995 var det utifrån de fyra 
förslagen som tidigare analyserats genom Allisons två första modeller. När vi nu 
tittar på situationen utifrån Allisons tredje modell har vi valt att fokusera på de 
personer som låg bakom respektive förslag och hur de genom sina personliga 
intressen påverkade beslutet. Kapitlet avslutas med en kritisk diskussion av 
Allisons modell 3. 

5.1 De centrala aktörerna 

I föregående kapitel förklarades hur olika organisationer självständigt ansvarar för 
olika uppgifter och hur beslutsfattare endast kan försöka störa deras arbete men 
inte kontrollera dem. Det är denna möjlighet till störning som vi vill titta närmare 
på. Vi har valt att fokusera analysen kring de två förslag som vann Clintons 

                                                                                                                                                         
 
3Med experter avses här exempelvis presidentens olika rådgivare. 
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förtroende, det vill säga de förslag som kom ifrån Albright och Lake. Vi menar att 
personerna bakom dessa två förslag är viktigare för vår analys än personerna 
bakom de förslagen som inte blev USA:s utrikespolitik. Faktumet att dessa 
personer inte såg möjligheten att påverka Clinton i lika hög grad som sina 
kollegor kommer dock att analyseras.   
     FN-ambassadören Madeleine Albright visade från första början ett starkt 
engagemang för Bosnienfrågan. Som en förgrundsfigur för mänskliga rättigheter 
såg hon det som en självklarhet att USA skulle agera för att stoppa den 
humanitära katastrof som utspelade sig i Bosnien. Som hennes förslag visade var 
hon en stark förespråkare av militära medel. Utan bekymmer för den amerikanska 
folkopinionens inställning argumenterade hon för att USA, om så behövdes, 
skulle intervenera unilateralt.  
     Allison tar upp problem med att beslutsfattare kan ha flera intressen som 
konkurrerar med varandra (1999 s. 297). Albright satt likt de andra centrala 
aktörerna med i Clintons rådgivarkommitté men till skillnad från de andra hade 
hon många fler intressen att tillvarata. Under tiden då förslagen togs fram och 
bearbetades var Albrights huvudsakliga uppgift att som USA:s FN-ambassadör 
fungera som USA:s representant inför FN. Hon befann sig dock i en situation där 
hon både hade obligationer att tillvarata hos administrationen och hos FN och 
hennes agerande i en av instanserna påverkade troligtvis hennes inflytande i den 
andra. Albright var även utsatt för påtryckningar från muslimska ledare som 
krävde att muslimerna i Bosnien skulle gynnas av USA:s politik (Albright 20003 
s. 229).    
     Albrights propagerande för militära aktioner mot serberna kan verka underligt 
med tanke på Clintonadministrationens misslyckande i Somalia under 1992-93 
där flera amerikanska soldater miste livet. Denna incident hade berört Albright 
djupt, inte bara på grund av den uppenbara tragedin, utan också för att hon kände 
sig personligt ansvarig (Albright 2003 s. 184-185).  
     Anthony Lake, professor och tidigare ”foreign service officer”, hade spenderat 
mycket tid åt att grubbla över USA:s policy i Bosnienfrågan. Denna hade blivit 
den mest invecklade frågan i Clintonadministrationens utrikespolitik (Woodward 
2005 s. 253). Albrights starka engagemang i frågan och hennes djärva förslag 
öppnade dörren för Lake, Clintons nationella säkerhetsrådgivare. Då Albrights 
förslag väckte stort intresse och mycket beundran hos presidenten var det aldrig 
riktigt tal om att förslaget var realistiskt. Genom tidigare erfarenheter inom 
Carteradministrationen (bl.a. den Iranska gisslankrisen) visste Lake att en 
president som visade oförmåga att lösa internationella kriser snabbt kunde väcka 
missnöje hos det amerikanska folket. Han visste dessutom att Clinton mycket väl 
var bekant med situationen som höll på att uppstå (Woodward 2005 s. 254-255).       

5.2 Individens syn på problemet 

I sin biografi klargör Albright tydligt att hon känner en högst personlig koppling 
till Bosnienkonflikten. Som liten tvingades hon fly tillsammans med sina föräldrar 
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från både kommunister och nazister. Som vuxen tvingades hon även konfrontera 
faktumet att hennes mor- och farföräldrar dog i koncentrationsläger under andra 
världskriget (Albright 2003 s. 225-226). När de första uppgifterna om 
koncentrationsläger och etnisk rensning i Bosnien nådde omvärlden var det inte 
ovanligt med kopplingar till just andra världskrigets hemskheter. Detta tror vi 
påverkade Albrights åsikter och handlande under Bosnienkriget i hög grad.  
     Albright var dessutom djupt oroad för USA:s internationella rykte. Denna oro 
ställdes på sin spets efter ett uttalande av Frankrikes president Chirac. Chirac hade 
uttryckt sin frustration över USA:s passitivitet och sagt att: ”The position of 

leader of the Free World is vacant” (Albright 2003 s. 236). Albrights 
påtryckningar för ökade NATO-bombningar medförde att hon mer eller mindre 
tvingades se FN-styrkorna som en del av problemet. NATO kunde inte tillåtas 
ingripa när de allierade hade trupper i Bosnien.  
     För Lake var problemet framför allt USA:s tidigare så tvekande agerande i 
Bosnienfrågan. Lake som tidigare arbetat i både Nixon- och 
Carteradministrationerna hade under flera år propagerat för en hårdare amerikansk 
policy. Han menade att artilleribeskjutningen av städer, våldtäkterna och den 
etniska rensningen inte kunde få fortsätta. Lake såg sin möjlighet att kunna forma 
den amerikanska utrikespolitiken. Han visste att det var ett risktagande men att 
vinsten skulle bli hög om det lyckades.  
     För Lake var det också en fråga om överlevnad: att vara samordnare av de 
utrikespolitiska policyfrågorna åt en president som ville bli känd för sina 
framgångar på hemmaplan var inte en enkel sits. Lake visste att USA:s 
Bosnienpolitik höll på att infektera Clintons samlade utrikespolitik, något som 
skulle väga tungt på Lakes eget rykte och fortsatta karriär (Woodward 2005 s. 
253). 
     Om Lake var riskbenägen var Christopher i mångt och mycket hans motsatts. 
Christopher var hämmad av att han 1993 misslyckats med att övertala européerna 
att anamma den mer aggressiva policyn som då förordades av amerikanerna 
(Woodward 2005 s. 254). Därav skulle han fortsättningsvis komma att propagera 
för en fortsatt återhållsam policy där ansvaret kunde skjutas över på européerna. 
Perry å sin sida ställde sig positiv till idén om ökade NATO-bombningar, något 
som han dock hade svårt att få stöd för hos sina kollegor på försvarsdepartementet 
(Daalder s. 169-170). 

5.3 Individens inverkan på resultatet 

Vid första anblicken kan man anta att personerna i rådgivarkommittén satt inne 
med likvärdiga politiska förutsättningar för att driva igenom sina förslag. I själva 
verket hade dock Lake ett försprång på Christopher och Perry pga. sin position 
som presidentens nationella säkerhetsrådgivare. Dessutom var han ordförande i 
kommittén och samordnare av administrationens interna ”intra-agency process”. 
En position som gav honom en nära relation till presidenten vilket han visste att 
utnyttja. Lake kunde ha kallat till ytterligare möten där förslagen skulle ha vägts 
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mot varandra, troligtvis med den effekten att Lake och Albright skulle tvingas 
inse att det saknades tillräckligt stöd för deras förslag. Istället skyndade Lake på 
processen genom att direkt vända sig till presidenten som för tillfället var ytterst 
mottaglig för nya förslag (Daalder 2000 s. 171). Lake kunde, genom att snabbt 
uppfatta situationen, presentera sitt förslag för presidenten, ett förslag som han 
visste skulle gillas, innan han bad sina kollegor Christopher, Perry och Albright, 
att ta fram egna förslag (ibid.). Denna kanske inte helt rumsrena metod fick till 
följd att Clinton hade satt sig in i och börjat gilla Lakes förslag redan innan mötet 
där de övriga tre förslagen så småningom lades fram. 
     I den internationella politikens värld bör man också se till det faktum att 
politiska ledare och representanter ibland utvecklar personliga relationer till 
varandra, något som man inte bör bortse ifrån. Lake, men kanske framför allt 
Albright, hade en god personlig kontakt med Clinton. Albright hade även stöd för 
sitt förslag från vice presidenten Al Gore som också han hade ett gott samarbete 
med Clinton. Albright åtnjöt också en personlig relation till presidentens fru, 
något som inte bör avfärdas som ovidkommande (Albright 2003 s. 241; Allison s. 
300). 

5.4 Spelets regler 

Clintons tal till nationen och hans beslut att ett revidera sin Bosnienpolitik 
fungerade i detta fall som en handlingsutlösare4. Kanske var det just frånvaron av 
handlingsutlösare som tidigare orsakat den amerikanska osäkerheten när 
administrationens arbetsrutiner kretsade kring kortsiktiga lösningar som sköt upp 
problemen snarare än löste dem. Kriser kräver handling, ofta med snabba beslut, 
och Clintonadministrationens Bosnienpolitik hade vid tillfället stagnerat. Att det 
1995 sattes en ”deadline” för att få ett slut på konflikten, var av stor vikt för 
USA:s policyskifte och utgången av kriget (Allison 1999 s. 301).  
     Till skillnad från Lake och Albright verkar det inte som om Christopher och 
Perry uppfattade att Clinton öppnade fönstret för en ny policy i Bosnienfrågan. 
Om så var fallet kan man fråga sig om det någonsin var frågan on någon tävlan 
mellan förslagen? När presidenten hade uttryckt sin önskad om en mer 
handlingskraftig policy måste även Christopher och Perry insett det hopplösa i att 
propagera för en fortsatt återhållsam linje (Daalder 2000 s. 169). 

Majoritetsledaren i Senaten Robert J Dole och hans hot om att unilateralt lyfta 
vapenembargot så att muslimerna kunde försvara sig själva (ett alternativ som var 
gångbart hos folkopinionen) gäckade Clinton som kände sig instängd i sin policy. 
Clinton var tvungen att agera, i det stundande valet där han planerade att bli 
omvald var det just republikanen Dole som ställde upp emot honom. Clinton ville 
inte titta på medan Dole fiskade gratisröster genom att med senaten i ryggen 

                                                                                                                                                         
 
4 Vår tolkning/översättning av Allisons begrepp ”Action-channels” (Allison 1999 s. 300, 390) 
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utmana och kritisera Clintons vacklande Bosnienpolicy. Dole med sitt personliga 
intresse av att bli president låg här till grund för konflikten mellan 
administrationen och kongressen. Detta ser vi som ytterligare en handlingsutlösare 
som fick presidenten och hans medarbetare att agera med kraft i Bosnienfrågan 
(Daadler s. 166-165; Woodward s. 263-264).    

5.5 Governmental Politics, en kritisk granskning 

Clinton hade bestämt sig för att agera när han beställde de olika förslagen, vilket 
gynnade Lake och Albrights hårdare linje. Lake utnyttjade sin position för att få 
sitt förslag till att bli amerikansk policy. Christoffer och Perry hade ett betydligt 
otacksammare utgångsläge än Lake som kunde ta hjälp av Albrights färgstarka 
karaktär. Albright satt i en sitts där hon kunde ge sina förslag och idéer extra 
krydda utan att för den delen ta ansvar för konsekvenserna (Daalder 2000 s. 170). 
Lake Utnyttjade Albright för att driva igenom sitt förslag och på så vis forma den 
amerikanska bosnienpolitiken efter eget huvud. Lake förefaller som en person på 
rätt plats vid rätt tillfälle. Med hjälp av sin digra erfarenhet och goda relation till 
presidenten lyckades han avläsa situationen och ta en uppenbar risk där andra inte 
vågade.   
     Då modell 3 är omfattande och komplex valde vi att avgränsa vår studie till de 
element som enligt vår uppfattning utgör stommen i modellen. De fyra 
kokboksfrågorna som Allison i sin sammanfattning radar upp har utgjort grunden 
för den information vi samlat in och de frågor vi ställt oss. 
    Vår begränsning gjorde det också enklare att särskilja mellan modell 2 och 3, 
något som annars kan ställa till problem när man jobbar parallellt med 
modellerna. De har en tendens att flyta samman vilket gör att gränserna dem 
emellan blir svåra att identifiera (Cornford s. 241-242). Åtgärden syftade även till 
att parera de problem kring modellens komplexitet som beskrivs i Bender & 
Hammonds artikel Rethinking Allison’s Models (1992 s. 318). Genom att utgå 
ifrån de frågor som uppsatsens kapitlet behandlat, dvs. den enklaste formen av 
modell 3, har vi undvikit de komplicerade delarna av Allisons tredje modell.   
Denna åtgärd föreföll nödvändig för att reda ut begreppen och begränsa vår studie. 
     Till de strategiska kalkyleringarna och de organisationella förutsättningarna 
och begränsningarna i modell 1 och 2 får vi alltså lägga till fakta från modell 3. 
USA:s agerande i augusti 1995 kan också förklaras utifrån hur olika individer 
uppfattade situationen samt hur de såg en möjlighet att påverka presidenten till sin 
fördel.        
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Varför agerade USA som de gjorde?  

Genom att applicera Allisons tre modeller på den amerikanska utrikespolitiken 
under Bosnienkriget har vi försökt besvara frågan: Varför agerade USA som de 

gjorde i augusti 1995 när de skapade fred och skickade 20 000 amerikanska 

soldater till Bosnien? 

     Modell 1 visar hur USA som en rationell aktör försökte ta sig ur en svår 
situation utifrån fyra konkreta förslag med målet att skapa fred i Bosnien. 
Förslagens för- och nackdelar vägdes mot varandra för att se vilket som var det 
strategiskt mest fördelaktiga. Modell 1:s antaganden om mål, alternativ, 
konsekvenser och val visar varför presidenten valde att agera med full kraft. 
Säkerhetsrådets alternativ var det bästa av fyra mindre bra alternativ, men utifrån 
USA:s mål var förslaget det mest gynnsamma. Enligt modell 1 var USA:s 
agerande i augusti 1995 ett värdemaximerande val och de amerikanska soldaterna 
i Bosnien en strategisk konsekvens.  
     Modell 2 beskriver beslutsfattarens problem med att upprätthålla kontroll över 
de underordnade. De olika departementen hade alla uppfattat problemen i Bosnien 
på olika sätt och gav råd därefter. Den organisatoriska fördelen av att NATO 
redan fanns i Europa gjorde att USA försökte lägga över ansvaret på dem. Men 
NATO:s agerande var begränsat av en annan organisations normer och rutiner. 
När denna begränsning försvann ställdes beslutsfattarna inför nya problem. 
NATO hade tagit FN:s förfrågan som en operationell order och plötsligt fanns en 
osäkerhet om vem som egentligen höll i nyckeln. Enligt modell 2 var USA:s 
agerande i augusti och de amerikanska soldaterna ett, utifrån organisationers 
arbetssätt och procedurer, framtvingat beslut. Istället för ett strategiskt val visar 
modell 2 att USA ställts i ett hörn med få handlingsalternativ och knappt om tid.   
     Modell 3 beskriver Bosnienkrisen utifrån viktiga personers sätt att uppfatta och 
ta vinning av situationen. Albrights starka personliga engagemang, Lakes känsla 
för att se möjligheter och Doles drömmar om att bli president visar hur egoistiskt 
sinnade individer styrde beslutsfattandet i Bosnienfrågan. USA:s agerande i 
augusti 1995 och de amerikanska soldaterna var inte bara ett strategiskt val eller 
ett framtvingat beslut utan också ett beslut som förberetts av listigt manövrerande 

individer som agerat för att själva få bestämma den amerikanska utrikespolitiken.      
     Sammanfattningsvis menar vi att alla Allisons modeller tillsammans svarar på 
våra frågor men med olika utgångspunkter. Modell 1 lägger tyngdpunkten på de 
strategiska kalkyleringarna som tog sig uttryck i ett antal möten i Vita husets 
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möteslokaler den 7 och 8 augusti, 1995. Modell 2 ger en historisk resumé och 
visar vilka möjligheter och begränsningar beslutsfattarna stod inför under dessa 
möten. Modell 3 analyserar också tiden före augusti 1995 men med utgångspunkt 
i olika nyckelpersoners individuella intressen som gjorde beslutet möjligt. Vi 
menar att alla tre ansatserna tillsammans svarar på våra frågor och vi tänker därför 
inte rangordna dem efter inbördes förträfflighet. Precis som i Allisons fall är 
intentionen att integrera förklaringar från de tre nivåerna hellre än att särskilja 
dem (Hudson 2005 s. 8). 
     En förklaring till USA:s agerande utgår ifrån att det stundande presidentvalet 
var handlingens kontext. I denna uppstod konflikten mellan administrationen och 
kongressen samt uppkomsten av NATO:s beslut 401-04. Daadler menar t.ex. att 
USA:s enda möjlighet att rädda NATO var att låta alliansen lösa konflikten i 
Bosnien och att den enda chansen att skapa fred i Bosnien var att låta NATO göra 
det (Daadler 2000 s. 164). Vi menar dessutom att USA:s enda chans att lösa 
konflikten mellan kongressen och administrationen och rädda landets anseende 
var att agera som man gjorde. För att komma fram till dessa förklaringar måste 
man använda sig av fakta från alla Allisons ansatser: det rationella tänkandet i 
modell 1, organisationers förutsättningar i modell 2 och det byråkratiska spelet i 
modell 3. USA:s ingripande i Bosnien var således ett strategiskt val, ett 
organisationellt tvång och en konsekvens av individers listiga manövrerande.         
    

6.2 För- och nackdelar med Allisons modeller i fallet 
Bosnien 

I vårt försök att särskilja det unika i fallet Bosnien genom att jämföra fallet med 
kritik av Allisons modeller har vi hittat både för- och nackdelar som vi vill 
diskutera. Vi gör inga generaliseringar ännu, utan kan bara konstatera hur väl 
modellerna beskriver vårt fall. Vi börjar med dess fördelar.  
     Det politiska spelet i Washington innehöll många aspekter som skapar 
gynnsamma förutsättningar för analys utifrån Allisons modeller. Krisen var inte 
alltför liten; beslutsfattandet centraliserades till några få individer. Detta 
underlättar analys utifrån modell 1. Den var inte heller så pass stor att 
organisationerna i modell 2 slutade agera efter SOP:s. Krisen var inte heller för 
stor för modell 3. En alltför kritisk situation hade eventuellt reducerat den 
byråkratiska processen. Dessutom karaktäriserades krisen av ett klimat där 
presidenten delegerade makt till både självständiga organisationer och viljestarka 
individer, vilket underlättar för alla Allisons modeller.  

Ett andra bevis för att Allisons modeller passar vårt fall handlar om 
ansatsernas interrelation. Cornford menar att förutsättningarna för att använda 
Allisons tre modeller tillsammans är att målen (modell 1) och medlen (modell 2) 
tillsammans utgör och befäster miljön där argumenten i modell 3 äger rum (1974 
s. 234). Detta tycker vi stämmer överens med vårt fall. De mål som presenteras i 
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modell 1 hade gjorts möjliga av organisationernas förutsättningar i modell 2 och i 
denna miljö uppstod individernas interagerande i modell 3. På samma sätt som 
Allison lägger till nya förklaringar när han rör sig från modell 1 till 2 och 3 har vi 
också visat hur de tre modellerna påverkar varandra i motsatt håll. Fakta från 
modell 2 och 3 reducerar alternativa handlingssätt i modell 1 och gör andra 
tillgängliga. Alternativen Clinton valde mellan i modell 1 kan inte fullständigt 
förklaras utan hänsynstagande av de fakta som presenteras i modell 2 och 3. 

Modellernas interrelation är inte bara dess fördel utan har i vårt fall också visat 
sig vara en nackdel. Vi tycker att det är svårt att skilja mellan modell 1 och de två 
andra modellerna i fråga om vilka fakta som ska presenteras var. Det som bara 
konstateras i modell 1 (NATO:s beslut 401-04 och kongressens votering om 
vapenembargot) får sin förklaring i modell 2 och 3. Invändningen mot att 
presentera dessa fakta i modell 1 är att man får en känsla av att modell 1 ensamt 
kan förklara hela händelseförloppet. Följdfrågan är om detta är ett teoretiskt 
problem eller om vi tolkat Allisons modeller fel. Vi hävdar att detta är ett 
teoretiskt problem. I sin förklaring av händelseförloppet under Kubakrisen utifrån 
modell 1 visar Allison tydligt hur Kennedy och hans rådgivare tar hänsyn till 
inrikespolitiska för- och nackdelar med olika handlingsalternativ (se t.ex. 1999 s. 
113). Det hade varit svårt att göra Clintons val rättvist om vi inte räknat in dessa 
fakta. Dessa problem är också maktpolitiska skillnader mellan tiden innan och 
efter kalla kriget. Innan var USA:s intressen och mål mycket mer tydligt uttryckta 
i termer av nationell säkerhet. I avsaknad av konkurrerande superstat blir USA:s 
nationella intressen mer svårdefinierade (Miskel 2002 s. 96; Allison 1999 s. 389). 
USA:s intressen i f.d. Jugoslavien försvann med kalla krigets slut vilket gjort att 
vi i vår analys fått utgå ifrån en blandning av inrikes- och utrikespolitiska 
intressen. Dessa inrikespolitiska intressen behövde Kennedy bara reflektera över 
eftersom andra viktigare mål och intressen tog överhanden. Problemet med vårt 
upplägg är att det överraskningsmoment som Allison eftersträvar, försvinner.  

Det bestående intrycket är att modell 1 blir svårare att analysera i en unipolär 
värld. Av den kritik som framkommit under avhandlingen av respektive modell 
menar vi att just detta är det som är svårast att förklara. Generaliseringar från 
individnivå till organisationsnivå i fråga om rationalitet i modell 2 och de ibland 
för komplicerade ansatserna i modell 3 har visat sig fungera bra med vårt fall.  

Allisons modeller fyller fortfarande en förklarande funktion men kalla krigets 
slut har i detta fall försvårat uppgiften att förklara USA:s konkurrerande mål och 
intressen.    

6.3 Slutsatser att bygga vidare på 

Slutligen vill vi, utanför uppsatsens ramar, prova på möjligheten att göra 
generaliseringar utifrån de resultat vi kommit fram till. Om vi skulle gå vidare 
med dessa resultat hade vi undersökt flera fall för att med utgångspunkt i krisens 
karaktär undersöka vilka sorts fall som passar Allisons modeller bäst. De 
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hypoteser och frågor som framkommit i uppsatsen och som vi skulle vilja jämföra 
med andra kriser i amerikansk utrikespolitik är:   

• Modell 1 – Krisen måste vara tillräckligt allvarlig för att makten ska 
centraliseras till ett fåtal individer. Modell 1 tappar i 
förklaringsvärde desto mindre man vet om motståndarens 
intensioner och ökar när man vet att motståndaren spelar efter 
samma regler. Jämför med fall innan och efter kalla krigets slut för 
att analysera världsordningens betydelse.  

• Modell 2 – Denna ansats tappar i förklaringsvärde desto mer kritisk 
en situation är och ökar under mindre kritiska situationer. Finns det 
fler fall än potentiella atomvapenkrig där organisationer slutar arbeta 
efter SOP:s?  

• Modell 3 - Det krävs en tillräckligt stor kris för att presidenten ska 
delegera makt till viljestarka individer. Men krisen får inte vara för 
stor eftersom det reducerar antalet inblandade individer som 
rådfrågas. Är det vanligt att Amerikansk utrikespolitik påverkas av 
individers personliga egenskaper och viljestyrka?    

 
En annan intressant utgångspunkt vore att göra om Holstis undersökning på 
USA:s utrikesminister John Foster under kalla kriget. Holsti kom fram till att 
Fosters fientliga syn på Sovjetunionen var självförverkligande. Även när 
motsatsen uppenbarade sig vägrade han ta in den informationen (Rosati 1995 s. 
55). Vi skulle vilja göra studien på Madeleine Albright och hennes syn på 
Bosnienskrigets olika aktörer utifrån hennes ”belief system”. Vi tror att en sådan 
studie skulle kunna komma fram till mycket intressanta svar. Albright och många 
andra i administrationen hade redan tidigt bestämt sig för vilka som var de onda i 
Bosnien och även när motsatt information framkom vägrade de och vägrar än idag 
ändra åsikt.    

 
 

   

   



 

 28 

7 Referenser 

 
Albright, Madeleine, 2003. Madame Secretary. New York: Hyperion.  
Allison, Graham & Zelikov, Philip, 1999. Essence of Decision. Explaining the   

Cuban Missile Crisis. Addison –Wesley Education Publishers Inc. 
Bendor, Jonathan - Hammond, Thomas H., 1992. “Rethinking Allison’s Models”,     

The American Political Science Review, Vol. 86, No 2 s. 301-322. 
Bildt, Carl, 1997. Uppdrag Fred. Stockholm: Nordstedts Förlag AB. 
Clifford, J. Garry, 1990. “Bureaucratic Politics”, The Journal of American 

History, Vol 77, No 1 s. 161 –168. 
Clinton, Bill, 2004. My Life. New York: Random House, Inc. 
Cornford, J.P, 1974. “The Illusion of Decision”, British Journal of Political 

Science, Vol 4, No 2 s. 231-243. 
Daalder, Ivo H. 2000. Getting to Dayton. The making of America’s Bosnia Policy. 

Washington D.C: The Brookings Institution. 
Gustavsson, Jakob. Föreläsning tis. 18/10-2005, sal: ed131.   
Holbrooke, Richard, 1998. To End a War. New York: Ramdom House, Inc. 
Holsti, K, 1995. “Explanations of Foreign Policy”, International Politics. A 

Framework for Analysis (7th eds), s. 250-288. London: Prentice Hall 
Hudson, V M, 2005. ”Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the 

Ground of International Relations”, Foreign Policy Analysis, vol. 1. 
McKeown, Timothy J. 2001. ”Plans and Routines, Bureacratic Bargaining, and 

the Cuban Missile Crisis”, The Journal of Politics, Vol. 63, No. 4 s. 1163-
1190. 

Miskel, James F, 2002. ”National Interests: Grand Purposes or Catchphrases?”, 
Naval War Collage, Review 55, No. 4 s. 96-104.  
http://www.nwc.navy.mil/press/Review/2002/autumn/art8-a02.htm 8 
december 2005. 

Rosati, J A, 1995. “A Cognitive Approach to the Study of Foreign Policy”, s. 49-
70 i Neack, L-Hey, J A K-Haney, PJ (eds) Foreign Policy Analysis. 
Continuity and Change in its Second Generation. Englewood Cliffs: Prentice 
Hall.  

Sandberg, Mats & Windmar, Erik, 1998. Bosnien. Tre år Efter Dayton. 
Utrikespolitiska institutet. Kalmar: Kalmar Sund Tryck.    

Shoup, Paul - Burg, Steven L, 1999. The War in Bosnia-Herzegovina Ethnic 

Conflict and International Intervention. Netlibrary. Publisher: M.E. Shape, 
ebook at Elin@Lund. 

Sobel, Richard, 1998. “Trends: United States Intervension in Bosnia”, The Public 

Opinion Quarterly, Vol. 62, No. 2 s. 250-278.  
  



 

 29 

Woodward, Bob, 2005. The Choice. How Bill Clinton Won. New York: Simon & 
Schuster. 

 
 


	Inledning
	1.1 Syfte och frågeställning
	1.2 Teori
	1.3 Metod och material
	1.4 Definition av begrepp

	Bakgrund
	Modell 1: The rational actor
	3.1 Mål
	3.2 Alternativ
	3.2.1 Förslag 1 – Utrikesdepartementet (Christopher)
	3.2.2 Förslag 2 – Försvarsdepartementet (Shalikashvili, Perry)
	3.2.3 Förslag 3 – Presidentens säkerhetsråd, Vita huset (Lake)
	3.2.4 Förslag 4 – FN-delegationen (Albright, Gore)

	3.3 Konsekvenser
	3.4 Presidenten väljer
	3.5 The Rational Actor, en kritisk granskning

	Modell 2: Organizational Behavior
	4.1 Organisationerna och deras syn på Bosnien
	4.2 FN:s “dual keys” och NATO:s belut 401-04
	4.3 Organizational Behavior, en kritisk granskning

	Modell 3: Governmental Politics
	5.1 De centrala aktörerna
	5.2 Individens syn på problemet
	5.3 Individens inverkan på resultatet
	5.4 Spelets regler
	5.5 Governmental Politics, en kritisk granskning

	Diskussion och slutsatser
	6.1 Varför agerade USA som de gjorde?
	6.2 För- och nackdelar med Allisons modeller i fallet Bosnien
	6.3 Slutsatser att bygga vidare på

	Referenser

