
Lunds Universitet STV003
Statsvetenskapliga institutionen VT06

Handledare: Annika Björkdahl

Diplomati till varje pris
- En studie om varför USA väljer diplomati 

framför militär intervention i Nordkorea
        

Linus Lovén
linusloven@hotmail.com



Abstract

North Korea is considered to be the most autocratic dictatorship in the world 
today. Its citizens are denied their most basic human rights and North Koreas 
ambition to pursue nuclear weapons is looked upon with great fear from the 
international community and the US in particular. Some experts say that the threat 
from North Korea is far greater than the one possessed by Saddam Hussein.
     Although North Korea seems to inhabit all the necessary criteria for an US 
military intervention the United States has openly declared its diplomatic 
ambitions with the state. Why?
     With the use of realist and social construction theory this study will bring 
clarity to why the United States prefers diplomacy instead of a military 
intervention. Methodologically the study consists of three explanation factors  
which present three possible explanations to why the US sees diplomacy as the 
most favourable tool in this conflict. My results show that the USA is influenced 
by both powerful actors in the region and a contemporary view on inter-state 
conflicts that circles around an increased use of diplomacy instead of military 
power as a conflict solving tool. The study also shows that North Korea does not 
fit into the threat image of today which mostly consists of Islamic 
fundamentalism.  
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Innehållsförteckning

1 INLEDNING ................................................................................................................................. 1

1.1 SYFTE ..................................................................................................................................... 1
1.2 FRÅGESTÄLLNING .................................................................................................................. 2
1.3 METOD OCH MATERIAL ......................................................................................................... 2
1.4 TEORETISKA ÖVERVÄGANDEN............................................................................................... 4

2 NORDKOREA – ETT SLUTET LAND..................................................................................... 5

2.1 DIPLOMATISK KRONOLOGI..................................................................................................... 6

3 DEN SVAGA FIENDEBILDEN ................................................................................................. 7

3.1 TEORI ..................................................................................................................................... 7
3.2 ANALYS.................................................................................................................................. 9

3.2.1 Political Context och Framing........................................................................................... 9
3.2.2 Opinion och Events ......................................................................................................... 10
3.2.3 Nationell identitet ............................................................................................................ 12

3.3 SAMMANDRAG ..................................................................................................................... 12

4 PÅVERKAN FRÅN RATIONELLA AKTÖRER OCH GÄNGSE STRUKTURER.......... 14

4.1 TEORI ................................................................................................................................... 14
4.1.1 Realism............................................................................................................................ 14
4.1.2 Konstruktivism ................................................................................................................ 16

4.2 ANALYS AKTÖRSPERSPEKTIV.............................................................................................. 17
4.2.1 USA som rationell aktör .................................................................................................. 17
4.2.2 USA:s allierade Japan och Sydkorea............................................................................... 18

4.3 ANALYS STRUKTURPERSPEKTIV .......................................................................................... 19
4.3.1 Institutionsbyggandet tar fart........................................................................................... 20
4.3.2 Fredsfrämjande strukturer................................................................................................ 21

4.4 SAMMANDRAG ..................................................................................................................... 22

5 KINAS INFLYTANDE .............................................................................................................. 23

5.1 TEORETISK RAM................................................................................................................... 23
5.2 KINAS FÖRHÅLLANDE TILL NORDKOREA ............................................................................ 24
5.3 SITUATIONEN UR ETT KINESISKT SÄKERHETSPERSPEKTIV .................................................. 24
5.4 SAMMANDRAG ..................................................................................................................... 26

6 SLUTSATS.................................................................................................................................. 27

7 REFERENSER ........................................................................................................................... 28



1

1 Inledning

Nordkorea är i många avseenden ett stort mysterium för övriga världen. Den 
politiska situationen idag kan närmast betraktas som en modern form av stalinism 
där individens samhälleliga fri- och rättigheter näst intill är obefintliga. Rapporter 
från bland annat Amnesty och Svenska UD visar på en situation där de mänskliga 
rättigheterna utsätts för omfattande och systematiska kränkningar 
(www.manskligarattigheter.gov.se). 
     Den största farhågan gällande Nordkorea, åtminstone för omvärlden, är dock 
ovissheten om dess nukleära kapacitet. År 2005 kom det fram att landet brutit mot 
det antispridningsavtal utarbetat under Clintonadministrationen och att de i 
hemlighet försökt utvecklat kärnvapen, något som nu även bekräftats av den 
Nordkoreanska regimen. Den exakta mängden vapen som landet förfogar över är 
dock oklar. 
     I många avseenden tycks ett militärt anfall mot Nordkorea vara berättigat, både 
av geopolitiska och humanitära skäl. Det uppenbara hot som landet utgör för 
omvärlden och det förtryck som den egna befolkningen utsätts för är starka skäl. 
Detta är dock inte något normativt resonemang som min studie kommer grunda 
sig på utan är en reflektion baserad på tidigare militära interventioner gjorda av 
USA och dess rättfärdigande av dessa. I detta fall verkar dock Washington ha en 
annan uppfattning och söker istället lösa situationen med ickemilitaristiska medel.
Enligt vissa har detta resulterat i en diplomatisk eftergiftspolitik som istället gett 
nordkoreanerna tid att utveckla sin vapenarsenal. 
     Nordkorea verkar sitta på en alldeles speciell diplomatisk piedestal, säreget för 
just detta land. De senaste årens amerikanska eftergifter har varit många, likaså de 
nya diplomatiska försök som följs av varje bakslag. Avtal sluts – avtal bryts, 
retoriken höjs – retoriken sänks. Det enda riktigt tydliga hittills verkar vara USA:s 
strävan att till varje pris undvika en militär konfrontation med landet. Varför?

1.1 Syfte

Jag har valt en empirisk frågeställning utan några normativa ansatser. Mitt syfte är 
att studera och undersöka varför USA väljer att inte lösa Nordkoreadispyten med 
militära medel. 
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1.2 Frågeställning

Vid en tillbakablick på andra interventioner gjorda av USA verkar Nordkorea 
besitta många av de kriterier som kan rättfärdiga ett militärt anfall. Jag har jämfört 
med bland andra Irak 2003 och 1991, Afghanistan 2002, Somalia 1995, Panama 
1989, Libyen 1986, Grenada 1983 samt Nicaragua och Afghanistan under 1980-
talet. Alla dessa interventioner har haft olika förutsättningar och föranletts av 
olika motiveringar men de visar tydligt USA:s hållning till andra  ”rogue states”  
vilket sätter Nordkoreaproblematiken under nytt ljus. 
     Liknande studie hade kunnat göras med andra demokratiskt tvivelaktiga 
länder, valet av Nordkorea beror främst på tre orsaker. Den första har jag redan 
beskrivit ovan och är att landet tycks utgöra, enligt min mening, ett närmast 
specialfall i den amerikanska diplomatin och utrikespolitiken. Den andra orsaken 
är Nordkoreas påtagliga aktualitet och konkrethet. Jag avser inte att studera ett 
abstrakt fenomen eller en historisk händelse utan tar avstamp i ett fenomen i 
verkligheten som är högst aktuell idag. Detta induktiva angreppssätt tilltalar mig 
mest. Det tredje är att det, till min kännedom, inte gjorts någon liknande studie 
innan. Min exakta frågeställning lyder:

Varför vill USA inte lösa Nordkoreakonflikten med militära medel?

1.3 Metod och Material

Studien är en induktiv fallstudie av de faktorer och föreligganden som påverkar 
USA:s politik gentemot Nordkorea. Valet av denna forskningsdesign är mycket 
beroende på den frågeställning jag utgår ifrån. Renodlade fallstudier är oftast 
relativt sällsynta då människor ibland felaktigt benämner komparativa studier som 
fallstudier (Esaiasson m.fl 2002: 119). Denna fallgrop är jag väl medveten om och 
har försökt undvika i bästa möjliga mån. Skillnaden mellan en fallstudie och en 
komparativ studie är främst att man i den förstnämnde håller sig inom samma 
kontext, medan man i komparativa studier jämför olika kontexter. Esaiasson m.fl 
understryker att en relevant precisering av den teoretiska grunden är nödvändig 
vid en renodlad fallstudie (Esaiasson m.fl 2002: 120), något jag ämnar göra under 
respektive teoriavsnitt. 
     Mitt upplägg kommer att bestå av en presentation av tre förklaringsfaktorer 
som sammantaget kommer att ge en bra bild till varför USA väljer diplomati 
framför militär intervention (Esaiasson m.fl 2002: 53). De tre 
förklaringsfaktorerna är väldigt olika varandra både till utformning och teoretisk
utgångspunkt. Jag gör i den andra faktorn även en intressant distinktion mellan ett 
aktörsbaserat synsätt och ett strukturbaserat synsätt. Olika teorier används för 
respektive perspektiv, vilket jag utvecklar mer under teoriavsnittet. 
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Utvecklandet av förklaringsfaktorerna är helt och hållet min egen konstruktion där 
jag ansåg att tre stycken är ett passande antal inom ramen för denna studie. Nedan 
presenterar jag de tre förklaringsfaktorerna:

 Den svaga fiendebilden. Fiendebilden av Nordkorea i USA är inte särskilt stark. 
Nuvarande situation präglas istället av en fiendebild som till allra största delen 
domineras av islamsk fundamentalism. Detta har medfört att det finns en ganska 
abstrakt bild av landet vilket även speglas i det utrymme Nordkorea får i 
amerikansk massmedia. Saddam Hussein var via massmedial exponering väldigt 
känd i USA och symboliserade ”ondskan” vilket snabbt övertygade stora delar av 
folket att ett krig kunde rättfärdigas. Detta råder inte i fallet Nordkorea som 
istället för att blir en tydlig fiende blir något ”okänt”. 

 Påverkan från aktörer och gängse strukturer. I det första perspektivet, 
aktörsperspektivet, ser jag på USA som en rationell aktör samt dess allierade i 
regionen Japan och Sydkorea och hur dessa tre aktörers olika egenintressen 
påverkar situationen. I strukturperspektivet ser jag på de strukturella förändringar 
som skett i världen de senaste årtiondena som lett till en viss konsensus bland 
länder som manar till en ökad användning av diplomati som redskap för 
konflikter.

 Kinas inflytande. Nordkorea och Kina har en ideologisk samhörighet, samt är 
båda kritiska till USA:s världsdominans. Pga Kinas maktposition i regionen kan 
ett militärt anfall mot Nordkorea inte ske utan Kinas godkännande. Här ser jag 
alltså på Kina och de maktfaktorer som landet besitter och hur dessa används för 
att kunna påverka USA att fortsätta sin diplomatiska linje.

De tre förklaringsfaktorerna skall inte ses något slutgiltigt, eller absolut svar då 
min frågeställning möjliggör ett närmast oändligt antal svar. Utöver de 
resonemang som jag behandlar finns det andra viktiga aspekter som inte ryms 
inom ramen för detta arbete, men som ändå kan utgöra ett bidragande svar på min 
frågeställning. Exempelvis Rysslands syn på frågan, Nordkoreas 
biståndsberoende, ett större resonemang om EU:s engagemang, en jämförelse med 
Indien och Pakistan då man med Nordkorea har ytterligare en kärnvapenmakt i 
regionen etc. Mina förklaringsfaktorer möjliggör dock en diskussion om de 
viktigaste aspekterna och var formulerade för att skapa ett så stort analytiskt 
spelrum så möjligt samt undvika rent deskriptiva resonemang.
     Materialet som ligger till grund för arbetet är mestadels sekundärmaterial. 
Utöver tryckta böcker kommer fakta från diverse artiklar hämtade från olika 
källor på internet samt information ifrån Utrikespolitiska institutet. Erik Cornells
bok ”Sändebud till Paradiset” har också varit till stor hjälp, främst med avseende 
på den historiska delen samt även för mig själv genom att jag fick en tydlig bild 
om landet ifråga. Jag har också tagit del av offentligt tryck från bland annat UD 
och människorättsorganisationer, men på grund av landets isolering och 
omvärldens minimala insyn har det varit svårt att få tag på viss sorts material. 
”North Korea and Northeast Asia” och ”Peace and Security in Northeast Asia” är 
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två böcker som jag använt mig mycket utav. De behandlar Nordkoreas relationer 
med länderna i dess omgivning utifrån ett säkerhetsperspektiv. 
     Mitt primärmaterial består främst av en analys av USA:s ”State of the Union”-
tal mellan åren 2002 och 2005. Jag har likaså undersökt två stora amerikanska 
nyhetskanaler, CNN och Fox News, med avseende på hur stort utrymme 
rapporteringar från Nordkorea får. Jag valde två dagar, den 8:e och 9:e maj där jag 
undersökte hur många inslag som var Nordkorearelaterade. Dessa dagar var 
slumpmässigt valda så när som att jag såg till att inget extraordinärt nyligen 
inträffat i Nordkorea vilket skulle ge ett tillfälligt stort medieutrymme, därför 
bedömer jag att dessa två dagar är representativa för hur det genomgående 
nyhetsutrymmet ser ut. På samma sätt har jag tittat på respektive kanals hemsida, 
samt tre stora nyhetstidningars hemsidor; washingtonpost.com, nytimes.com och 
latimes.com. Jag har även undersökt de militära interventioner USA officiellt gjort 
de senaste 20 åren och jämfört med fakta från FN för att se hur många som gått 
via FN:s säkerhetsråd innan interventionen gjordes.

1.4 Teoretiska överväganden

Det teoretiska ramverket är oerhört viktigt vid ett uppsatsskrivande eftersom det 
avgör vilken vinkel studien kommer få. Det finns oftast inget ”rätt” eller ”fel” i 
val av teori, däremot skall man vara medveten om respektive teoris spegling av 
verkligheten. Det är också i detta skede man som läsare kan skönja eventuella 
normativa ambitioner hos författaren då det alltid finns risk att författaren väljer 
teorier som helgar syftet, dvs som enbart belyser de förutsättningar som ger det 
resultat man eftersöker. Det är därför av yttersta vikt att man motiverar sina val av 
teorier på ett tydligt sätt och problematiserar kring dem. 
     Bland litteraturen som behandlar internationella relationer i Asien är det främst 
fyra teorier som ”tävlar” med varandra: Realism, neoliberal institutionalism, 
social konstruktivism samt globalisering (Kim & Lee 2002: 7). Dessa fyra synsätt 
ger alla en intressant vinkel av världen om än på olika sätt. Jag har valt att 
använda mig utav realistisk teori samt socialkonstruktivistisk teori som grund för 
mitt arbete. Utöver detta kommer jag att använda en teoretisk modell som studerar 
uppkomsten och bejakandet av fiendebilder konstruerad av Johan Eriksson & Erik 
Noreen vid Uppsala Universitet. Även denna har en konstruktivistisk 
utgångspunkt. Arbetet kommer således att bli en teorianvändande studie. 
Anledningen till varför jag väljer att ha ett separat teoriavsnitt inför varje 
förklaringsfaktor är att det är lättare att följa mina resonemang ifall analysen följs 
direkt av teorin. 
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2 Nordkorea – ett slutet land

Vid en nytagen satellitbild över Nordkorea och dess omgivning möts man av en 
märklig syn. Medan Kina och Sydkorea glimrar av ljuskällor är Nordkorea 
totalmörkt så när som över Pyongyang (Kim & Lee 2002: 3). Hufvudstadens 
omgivning förefaller vara ett tomt spöklandskap, ett slags obefolkat 
ingenmansland. Sveriges förre ambassadör i landet Eric Cornell uppskattar att 
landet från dess utropande 1948 fram till 1999 endast har besökts av ett par tusen 
västerlänningar (Cornell 1999: 9). Detta är en synnerligen låg siffra som talar sitt 
tydliga språk om landets slutenhet.
     Från västvärldens sida ser man på Nordkorea med rädsla främst beroende på 
dess regerings nyckfullhet och de eventuella kärnvapen som påstås finnas. De få 
gånger man fått inblick i det nordkoreanska samhället har det varit via dolda 
kameror som fångat upp övergrepp och missförhållanden (Dokument Utifrån 
SVT, 15 april 2004) samt bilder på klassiska militärparader i propagandasyfte. 
Sverige har historiskt sett haft ett relativt nära förhållande med Nordkorea då vi år 
1975 var det första västlandet att öppna en ambassad i Pyongyang. Eric Cornell 
har i sin bok ”Sändebud till Paradiset” skrivit om sitt första möte med landet och 
ger en bild av ett nästan folktomt land där få människor syns ute på gatorna 
(Cornell 1999: 14-15). Cyklar tycks inte existera och bilarnas antal är väldigt 
begränsade. De få fotgängarna som finns är främst uniformsklädda. Vid ett besök 
i ett barnhem beskriver Cornell att situationen verkar vara så inövad och perfekt 
att barnen snarast ger intrycket av att vara professionella skådespelare (Cornell 
1999: 17). Vidare berättar han om hur femåriga pojkar utbildas med leksaksgevär 
i syfte att skjuta ner amerikanska flygplan. 
     Landet anses av många vara den extremaste formen av diktatur som finns kvar 
på jorden. Denna bild som Cornell fick av landet 1975 är i många avseenden 
aktuell än idag. När landets forna ledare Kim Jong Il dog efter 45 år vid makten år 
1994 skickades det ut bilder på gråtande reportrar och förtvivlade människor som 
sörjde sin landsfaders bortgång. Det var ett hysteriskt massgråtande av närmast 
religiösa proportioner som kablades ut till resten av världen. Kim Il Sung är idag 
12 år efter hans död fortfarande en påtaglig ikon för det nordkoreanska folket. 
Enorma bilder på den store landsfadern blickar ner på folket vid gator och torg 
vilket skapar ett slags gudomligt, närmast patrimoniellt statsskick som har få 
jämförelser i världen idag.
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2.1 Diplomatisk kronologi

För att få klarhet i den nuvarande situationen som råder mellan USA och 
Nordkorea presenterar jag nedan huvuddragen i de diplomatiska ansträngningar 
som gjorts från 1990-talets början fram till idag.
     År 1993 meddelar dåvarande amerikanska presidenten Bill Clinton att 
amerikanska stridsövningar kommer att ske utanför Sydkoreas kust. Nordkorea 
svarar då med att de tänker gå ut ur det nukleära antispridningsavtal som finns 
utarbetat, vilket oroar omvärlden. Detta avtal kom till 1968 och har undertecknats 
av den överväldigande majoriteten av världens stater med undantag av Israel, 
Indien, Pakistan och Kuba. Året därpå försöker Clinton få ett godkännande av 
FN:s säkerhetsråd för en eventuell attack mot Nordkorea, något som avslås. 
Istället träder den f.d. amerikanske presidenten Jimmy Carter in på den politiska 
arenan och tar upp en dialog. En överenskommelse undertecknas mellan USA och 
Nordkorea i Genève 1994 som går ut på att Nordkorea skall förses med 
ersättningsenergi om man upphör med kärnkraftsprogrammet. Efter detta blir 
situationen en aning lugnare och den primära fokusen från 1990-talets mitt kom 
att ligga på vapeninspektörernas eviga jakt efter kemiska vapen i Irak. Nordkorea 
var på samma sätt som under kalla kriget inte det primära ärendet i USA:s 
säkerhetspolitik. 
     I 2002 års ”State of the Union”-tal utnämns Nordkorea tillsammans med Iran 
och Irak som ”ondskans axelmakter” vilket skulle bli startskottet till en 
diplomatisk berg- och dalbana där eftergifter och hot ständigt kom att avlösa 
varandra. De sk sexpartssamtalen med USA, Ryssland, Sydkorea, Japan och Kina 
som tillsammans försöker nå en uppgörelse tas upp och lockbetet är att försöka 
förmå Nordkorea att avsluta sitt kärnprogram i utbyte mot oljeleveranser från 
Sydkorea. Samma år kommer det fram att Nordkorea i hemlighet haft ett 
anrikningsprogram för uran, något som är en direkt överträdelse av avtalet som 
President Carter utarbetade fram. USA svarar med att stoppa leveranserna av olja 
till landet och Nordkorea vägrar ta emot vapeninspektörer från FN. De två 
inspektörer som redan fanns i landet utvisas. Likaså säger Nordkorea upp 
antispridningsavtalet och efter påtryckningar från IAEA är frågan nära att hamna i 
FN:s säkerhetsråd. Nordkorea varnar att detta kommer att ses som en 
krigsförklaring och omvärlden backar. 
     I februari 2005 deklarerar Nordkorea att man nu har färdiga kärnvapen, något 
som fortfarande är oklart men som ses med stark oro på. Istället fortsätter 
ovissheten och rädslan från båda sidor och den diplomatiska tonen höjs. En del 
sakkunniga i USA menar att Nordkorea utgör ett påtagligt hot mot USA och 
förespråkar en militär intervention enligt Bushs ”preemptive strike”-metod, andra 
manar till återhållsamhet. Sexpartssamtalen är fortfarande aktiva, men tvingas 
stundtals avbrytas när skiljelinjen mellan de sex aktörerna tycks vara för stor. Så 
som situationen ser ut idag är USA ganska återhållsam i dess retorik och praktiska 
handling mot Nordkorea. I nästa kapitel presenterar jag min första 
förklaringsfaktor till varför det kan tänkas vara så, alltså varför USA väljer att inte 
genomföra en militär intervention i Nordkorea (källa: www.news.bbc.co.uk). 
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3 Den svaga fiendebilden

Precis som ordet avslöjar är ”fiendebild” något som talar om hur man uppfattar 
någonting, dvs något som är politiskt styrbart. Man gör en distinktion på vad som 
är ett hot och vad som uppfattas som ett hot då dessa två inte alltid 
korresponderar (Eriksson, Noreen 2002: 6). Det är den sistnämnde som påverkar 
hur fiendebilden kommer att se ut.
     Skapandet av en fiendebild förekommer alltid då en dispyt föreligger mellan 
två länder. En tydlig fiendebild av motståndaren, helst personifierad till en aktör –
ofta landets ledare i fråga - gör att målet med kriget blir tydligare, både för de 
stridande och för hemmaopinionen. Utan stöd från hemmaopinionen sätter den 
politiska makten ett större politiskt kapital på spel. Situationen idag vittnar om en 
Nordkoreansk fiendebild i USA som är tämligen svag, mycket på grund utav att 
landet ej passar in inom ramen för den gängse politiska fiendebilden som 
domineras av den islamistiska fundamentalismen.

3.1 Teori

Modellen jag utgår ifrån är generell i sin art och tar hänsyn till både aktörs- och 
strukturbaserade faktorer. Den presenterades ursprungligen i forskningsrapporten 
”Setting the Agenda of Threats: An Explanatory Model” (2002) skriven av Johan 
Eriksson & Erik Noreen vid Uppsala Universitet. Detta är således ett försök från 
författarnas sida att skapa en generell teoretisk modell för studerandet av 
fiendebilders uppkomst och borttynanden. Syftet med modellen är att undersöka 
varför vissa fiendebilder finns på den politiska dagordningen och se på 
anledningarna till detta. Författarna stipulerar ett antal faktorer som de anser bidra 
till skapandet av en fiendebild. Dessa faktorer presenterar jag kortfattat nedan för 
att sedan i nästa kapitel applicera dem på det aktuella fallet.
     Eriksson och Noreen delar upp fiendebildsbegreppet i sju delar som alla bidrar 
med sin förklaring till varför en fiendebild uppkommer. I mitt fall har jag valt att 
använda fem av dessa komponenter. Författarna understryker att alla komponenter 
inte behöver användas samtidigt utan snarare är en viss situationsanpassning att
föredra (Eriksson, Noreen 2002: 7). De fem komponenterna är framing, events, 
identity, political context och  opinion. De två faktorer som jag väljer inte ha med 
är ”cognition” samt ”institutional Context”. Nedan förklarar jag kortfattat vad de 
komponenter jag har valt att använda består av:
     Begreppet ”framing” används i många olika sammanhang och anses ofta mena 
i vilken kontext man sätter sitt analysobjekt. Mer specifikt i denna modell innebär 
”framing” hur man skildrar ett specifikt fenomen på sådant sätt att andra blir 
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övertygade eller åtminstone lägger uppmärksamheten på fenomenet. Således 
spelar retoriken en stor roll och har en påtaglig påverkan i vilka fiendebilder som 
blir aktuella. Tidsfaktorn är en annan aspekt där man kan välja att presentera 
något i en tid där det råder en anda som kan anamma frågan på ett lättare sätt, 
vilket ökar uppmärksamheten på saken i fråga. 
     Events – händelser -, främst av dramatisk karaktär, är något som ofta får stor 
tyngd i den politiska debatten och skapandet av fiendebilder. Terroristattackerna 
mot USA den 11 september satte den internationella terrorismen på den 
amerikanska dagordningen. Resultatet blev att en väldigt stark fiendebild 
skapades av den islamistiska terrorismen med Usama bin Ladin som frontfigur. 
Styrkan av fiendebilden visar sig bland annat i skapandet av det nya amerikanska 
departementet ”Homeland Security”, likaså de enorma anslagen till 
försvarsdepartementet som idag är på 439,3 miljarder dollar 
(www.whitehouse.gov).
     Identity är en central del vid internationella studier, främst med avseende på 
säkerhetspolitik. Detta mycket pga att identitet anses tillhöra ett sk ”core value”, 
dvs ett fundamentalt samhälleligt värde som är djupt rotat bland ett lands 
medborgare och ej går att förhandla bort (Eriksson, Noreen 2002: 6). Dispyter 
som beror på identitetskrockar är många, speciellt om man ser identiteten som en 
form av nationalism. När fundamentala värden är hotade i ett land sker ofta en 
stark mobilisering av folket för att möta detta hot. Huruvida ett lands ”core 
values” är hotade eller inte spelar således roll för hur starkt motstånd ett sådant 
hot får.
     Political Context ser skapandet av fiendebilder utifrån ett politiskt perspektiv 
där intresse- och maktargument ses som de främsta redskapen. Här studeras de 
styrande i ett land där ideologi och koalitionsbyggande är centrala komponenter. 
Ändringar inom den politiska kontexten kommer bland annat efter ett 
regeringsskifte. Olika politiska partier ser olika på fiendebilder där vissa ger 
militaristiska hotbilder en högre prioritet än exempelvis miljöhotbilder. Den 
politiska kontexten blir en yttre ram för hur en fiendebild kommer att prioriteras 
och hanteras utifrån de styrandes perspektiv. 
     Opinionens roll i skapandet av en fiendebild är en omdebatterad fråga där vissa 
understryker dess tyngd medan andra ser dess effekt som begränsad. Mycket av 
opinionen styrs av media främst via TV och den sk ”CNN-effekten”, ett uttryck 
som myntades efter CNN:s rigorösa bevakning av Gulfkriget 1991. Det är dock 
rimligt att anta att den allmänna opinionen och svängningarna inom opinionen 
påverkar vilka typer av fiendebilder som finns på agendan. Länder som är utsatta 
för exempelvis omfattande miljökatastrofer sätter automatiskt inte miljöhoten 
högst upp på dagordningen. Istället beror det ofta på vad den allmänna opinionen 
anser om hotet, något som är stark påverkat av media.
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3.2 Analys

3.2.1 Political Context och Framing

I slutet av 2004 menade flera analytiker att USA:s diplomatiska tålamod med 
Nordkorea var på väg att upphöra. Många fruktade att Bushregeringen skulle ta 
frågan till FN:s säkerhetsråd och söka införa sanktioner mot landet, liknande fallet 
med Irak. Oro uttrycktes för att Nordkorea skulle svara med att officiellt förklara 
sig som en kärnvapenstat och tolka situationen som en krigsförklaring från USA:s 
sida. Alternativen för hur situationen skulle lösas var många men skillnaden var 
föga mellan de två amerikanska partierna demokraterna och republikanerna. 
Uttrycket ”ondskans axelmakter” gav dock en fingervisning i vilken riktning den 
diplomatiska retoriken hade tagit under George W. Bushs styre, men de 
diplomatiska ambitionerna kvarstod. Officiella uttalanden från bland annat 
utrikesminister Condoleezza Rice understryker USA:s vilja till diplomati i frågan 
(www.acronym.org, intervju med Condoleezza Rice). Likaså har amerikanska 
republikanska kongressledamöter tagit avstånd från sanktionspolitiken och istället 
understrukit vikten av att lösa situationen på diplomatiskt sätt (Hagström, Karelid 
2005: 28). Ändringen i den politiska kontexten mellan demokrater och 
republikaner utgör endast nyansskillnader i en och samma politik där 
ambitionerna till en fredlig lösning genomsyrar båda partierna, om än på olika 
sätt. Den politiska kontexten talar om en situation som varit tämligen lika under 
de senaste åren mellan de två partierna. 
     Vid en närmre anblick på den nuvarande regeringen, utan ett jämförande 
perspektiv med demokraterna, kan ett visst mönster skönjas med avseende på dess 
”framing” av Nordkoreaproblematiken. Allt som oftast sätts landet i en och 
samma kontext där andra terrorrelaterade frågor också behandlas vilket bidrar till 
skapandet av dess fiendebild. Inte minst genom ”State of the Union” som är 
presidentens årliga tal till nationen och som har en oerhörd slagkraft i den 
efterföljande debatten. Talet ger allmänheten en bild av vilka frågor som kommer 
att prioriteras under året och skapar mediala svallvågor över hela världen. I de 
senaste årens tal (jag har studerat år 2002-2005) har många starka ordalag fällts 
om Nordkorea. Begreppet ”ondskans axelmakter” myntades vid 2002 års 
framträdande, detta med en tydlig referens till andra världskrigets axelmakter 
Tyskland, Italien och Japan. Nästkommande års tal fortsätter i samma anda och 
formuleringar som ”rogue state” och ”en terroristsponsrande stat” nämns många 
gånger. Många exempel kan nämnas men kärnan är dess uppbyggnad där den 
genomgående taktiken är att nämna Nordkorearetoriken i samband med 
terroristrelaterade frågor och ord som ”Irak” ”internationell terrorism” ”Al-Qaida” 
etc. Vid 2004 års ”State of the Union” följs Nordkoreafrågan direkt av en 
påminnelse av 11:e september i form av en sentimental beskrivning av en 
omkommen människa. Som okritisk lyssnare kan man lätt uppfatta det hela som 
ett retoriskt ”paket” bestående av Irak, Nordkorea, Iran, 11:e september, Al-
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Qaida, internationell terrorism etc som om de alla är sammankopplade. Inga 
explicita jämförelser görs mellan de olika påståendena, men vid tal handlar det om 
hur informationen uppfattas för mottagaren, inte hur den berättas av avsändaren. 
Kampen mot den internationella terrorismen har gett ett politiskt spelrum som 
möjliggjort att en högre ton mot Nordkorea kunnat föras. Den amerikanska 
regeringens sätt att presentera Nordkoreaproblematiken är ganska uppenbar med 
en vilja att sätta Nordkorea i ett fack tillsammans med den internationella 
terrorismen. Det politiska skiftet år 2000 spelade föga roll för politiken i 
realiteten, dock så visar den nuvarande regeringen sina retoriska ambitioner på ett 
mer markant sätt. 

3.2.2 Opinion och Events

Utrikesnyheter med avseende på säkerhetspolitik i USA domineras till allra största 
delen av nyheter om den muslimska världen1. Nyhetsrapporteringen om 
Nordkorea, speciellt i förhållande till dess potentiella hot, är tämligen blygsam. 
Huruvida detta är en spegling av den allmänna opinionens åsikt, eller ifall detta 
begränsade nyhetsflöde är en bidragande orsak till opinionens svala intresse för 
Nordkoreas är svårt att sia om. Oavsett vad så talar situationen sitt tydliga språk; 
Den allmänna opinionen ser Nordkorea som ett marginellt hot i jämförelse med 
hotet från den islamska delen världen. Fiendebilden av Al-Qaida och den 
islamistiska fundamentalismen är uppenbarligen väldigt stor och dominerar tydligt 
den allmänna opinionen. Uppgifter har visserligen kommit fram som försöker 
länka samman Nordkoreas vapenaffärer med Al-Qaida, något som vars 
autenticitet ifrågasätts av många. Den amerikanska regeringens förtroendekapital 
har kraftigt minskat efter tesen om Iraks eventuella massförstörelsevapen vilket 
skapar stor skepsis mot sådana antaganden. 
     Den amerikanska opinionen får sin information från en mängd olika 
massmediala kanaler. Enorma mängder information slungas ut till amerikanerna 
varje dag i form av TV, radio, Internet, filmer, diverse nöjesprogram etc. Medan 
många diktaturer och dess ledare ofta porträtteras i dessa informationskanaler har 
detta inte skett med samma intensitet gällande Nordkorea. Bilden av Kim Jong Il 
som en ”galen despot” har inte cementerats fast lika kraftigt som exempelvis 
Saddam Hussein under 1990-talet och Muhammar Kaddafi under 1980-talet. 
Även människor med måttligt intresse för utrikespolitik hade en mycket större 
möjlighet att veta vem dessa båda herrar var vid tiden för deras massmediala 
crescendo, mycket tack vare exponering i diverse massmedia. Populärkulturen 
hjälper till att – om än på ett stundtals skämtsamt och karikatyrmässigt sätt -
upplysa den del av allmänheten som är ointresserad av frågor av denna karaktär. 
Många filmer, serier etc kan nämnas där Saddam Hussein, Ayatolla Khomeyni 

                                                                                                                                                        

1  Jag har studerat de största tidningarnas hemsidor, www.washingtonpost.com, 
www.nytimes.com, www.latimes.com, samt tittat på nyhetsrapporteringen från CNN och Fox 
News de två största nyhetskanalerna under två dagar 8 och 9 maj.   
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och Muamar Khadaffi agerat som ondskan både på ett komiskt och allvarligt sätt. 
Nordkoreas blygsamma exponering är intressant att belysa då man avser studera 
den allmänna opinionens kunskap och vetskap om landet. För den stora massan 
vars politiska engagemang är måttlig är de mest enkla informationskanaler en 
viktig källa för medvetande.  Li Bennich-Björkman är docent i statsvetenskap vid 
Uppsala Universitet och har forskat kring populärkulturens makt över samhället. 
Hon menar att populärkulturens påverkan på medborgarna är väldigt påtaglig och
har kommit att utgöra en stor källa till reflektion och medvetenhet (Bennich-
Björkman 1998: 306). Hon skriver att ”filmen, serie- och veckotidningar, den 
gigantiska musikindustrin och inte minst tv har skapat en från statsmakten helt 
oberoende och mycket inflytelserik påverkanssfär som med all säkerhet spelar en 
betydande roll i formandet av en samhällelig mentalitet” (Bennich-Björkman 
1998: 306). Medias roll i Nordkoreafrågan är intressant att belysa utefter detta 
perspektiv.
     Ofta kan starka händelser tillsammans med massmedia och populärkultur 
hjälpa till att åskådliggöra vissa fenomen tydligare än andra. Vid en kraftfull 
händelse riktas hela världens medieögon till en och samma plats samtidigt vilket 
får en enorm slagkraft. Empirin visar att många militära interventioner föregåtts 
av en dramatisk händelse. Första Gulfkriget var ett svar på Iraks invasion av 
Kuwait. Afghanistankriget år 2002 var en direkt följd av 11:e 
septemberattackerna. USA:s intåg i andra världskriget hade förmodligen inte skett 
utan bombningen av Pearl Harbor etc. Dramatiska händelser ger således tyngd, 
både för politiska beslut och för hur en eventuell fiendebild kommer att utvecklas. 
Ofta får världsopinionen efter katastrofer ett stort medlidande för de drabbade, 
vilket genast ökar politikernas handlingsutrymme. Någon uppseendeväckande 
händelse som gjort avtryck i världspolitiken kan däremot inte tillskrivas 
Nordkorea. Diverse utspel om potentiella kärnvapen och ballistiska missiler 
kommer med jämna mellanrum men detta är än så länge endast retorik. En del 
kontroversiella handlingar har gjorts, exempelvis testskjutningen av en 
medeldistansrobot över Japan 1998, likaså en konfrontation med en sydkoreansk 
ubåt samma år efter intrång på sydkoreanskt territorium. Fler liknande händelser 
finns, men dessa är förhållandevis små incidenter som spelat föga roll för den 
efterkommande politiken eller bilden av Nordkorea. Landet håller, trots sin 
nyckfullhet och opålitlighet, en tämligen låg profil och försätter sig inte i 
situationer och händelser som kan äventyra dess existens. En allvarlig händelse 
orsakad av Nordkorea skulle kunna verka som avfyrningsmekanism till en 
storskalig militär konfrontation vilket de styrande hittills undvikit. 
     Det verkar som att de två stora kanalvägarna för att förmedla information till  
den amerikanska allmänheten, nyheter (TV, radio, internet) och nöjesindustrin 
(filmer, serier, underhållning) på ett märkligt sätt samspelar i sitt sätt att ge 
Nordkorea marginell uppmärksamhet. Nordkorea utgör ett undantag, både 
geografiskt och kulturellt, från rådande fiendebild.
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3.2.3 Nationell identitet

Det är alltid svårt att identifiera ett lands identitet eftersom en generell 
nationalistisk själ ofta är alldeles för fragmenterad för att analysera. Dock kan 
man i många fall skönja en del generella mönster som kan verka som en 
gemensam grund. Enligt sociologen Gert Hofstedes kända kulturdistinktioner 
anses USA vara den mest individualistiska nationen i världen (se www.geert-
hofstede.com). Denna individualism går hand i hand med uttrycket ”the american 
dream”, som finns med i varje amerikans hjärta och som förenar det amerikanska 
folket oavsett etniskt ursprung. Båda dessa uttryck individualism och den 
amerikanska drömmen kan härledas från dess gemensamma nämnare ”frihet”, ett 
ord som följt den amerikanska historien som ett slags mantra, allt sedan landets 
självständighet till dagens politiska debatt. Frihet och en stark individualism utgör 
tillsammans ett sk ”core value” i det amerikanska samhället och ett fundament för 
den amerikanska identiteten. Dispyten mellan USA och Nordkorea är en dispyt 
som – än så länge – ej tangerat att hota detta ”core value”. Några storskaliga 
konfrontationer, eller rädsla för sådana bland opinionen, som hotar ”the american 
way of life” har ej skett. Självklart finns det ett överhängande hot från båda sidor 
om en eventuell attack, men få experter ser ett scenario där Nordkorea utan 
anledning startar ett krig. Irak, däremot, befann sig i en annan situation. Saddam 
Husseins stöd till palestinska självmordsbombare och påstådda förbindelser med 
Al-Qaida gjorde att många amerikaner likställde Iraks hot med attackerna den 
11:e september. Jag talar inte i termer av faktiska bevis utan om en kognitiv bild 
som skapats av situationen. Varje självmordsdåd som idag sker i Irak refereras av 
de amerikanska nyhetskanalerna som ”dåd gjorda av terrorister”, vilket ytterligare 
sammankopplar Irak med den islamska terrorismen. Bilden av Nordkorea är av 
sådan karaktär att den ej lika lätt sammankopplas med den internationella 
terrorismen och anses då inte utgöra ett påfallande hot mot de amerikanska 
grundvärderingarna. 

3.3 Sammandrag

Fiendebildsbegreppets avgränsningar är givetvis en teoretisk konstruktion varmed 
de i verkligheten sammansmälter på ett mer tydligare sätt. Men de tillför på ett 
pedagogiskt sätt en bra bild av vilka faktorer som fiendebildsbegreppet består av. 
Fyra av de fem komponenterna jag presenterat – Political context, Events, 
Opinion, Nationell identitet - ger en klar bild till varför fiendebilden är så svag av 
Nordkorea i USA. Den politiska kontexten belyser att få ändringar har skett i 
politiken efter att republikanerna fick makten och inga starka händelser har 
inträffat som kunnat markant ändra amerikanernas inställning till Nordkorea. Ett 
relativt litet massmedialt utrymme från nyheter och populärkultur och en redan 
väldigt stark fiendebild från den islamistiska terrorismen gör att opinionen inte 
heller blir en bidragande faktor till fiendebildskapandet. Den amerikanska 
identiteten och dess fundamentala värden anses inte vara starkt hotade, detta 
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mycket tack vare den koppling som inte tycks finnas mellan den islamska 
terrorismen och Nordkorea. Landet är även geografiskt en avstickare från denna 
gängse fiendebild. Den nuvarande regeringens ”framing” av Nordkorea talar 
däremot om en situation som är bidragande till fiendebilden, denna är dock 
politiskt styrd och kommer uppifrån vilket gör att den ej ännu slagit igenom på 
gräsrotsnivå. Den amerikanska regeringen försöker uppmärksamma de hot 
Nordkorea utgör samt likställa detta med den globala terrorismen. Sammantaget 
visar dock dessa komponenter på att det råder en svag fiendebild av Nordkorea i 
USA.
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4 Påverkan från rationella aktörer och 
gängse strukturer 

Denna förklaringsfaktor har jag delat upp i två delar som kompletterar varandra 
väldigt väl och tillsammans bildar en väldigt intressant variabel för min studie. 
Till skillnad från fiendebildsbegreppets ganska diffusa karaktär börjar denna 
variabel med ett handfast, aktörsbaserat synsätt och ser på den påverkan USA 
utsätts för av enskilda rationella aktörer och vad som ligger till grund för detta. De 
stater jag fokuserar på är USA:s allierade i regionen, Japan och Sydkorea samt 
USA själv som en rationell aktör. Jag kommer att undersöka vilka olika intressen 
som egentligen finns som gör att en diplomatisk lösning är mer åtråvärd än en 
militär intervention. Jag har valt realismen som teoretisk grund för denna 
analysdel.
     I den andra delen har jag valt att studera fenomenet ur ett strukturbaserat 
perspektiv. Istället för att fokusera på enskilda staters rationella överväganden 
försöker jag här åskådliggöra den påverkan som USA utsätts för i form av de 
rådande normer och det nutida synsätt som påverkar mellanstatliga relationer. Här 
använder jag mig av Alexander Wendts resonemang om konstruktivismen och 
hans sk ”strukturella idealism” och betoningen på idéspridning framför 
materialism som maktkälla. Jag kommer bland annat se på denna idéspridning i 
form av en konsensus som uppnåtts i världen som resulterat i en ökad användning 
av diplomati som redskap för att lösa konflikter. Jag börjar med att presentera de 
båda teorierna till synsätten, sedan följer analysen.

4.1 Teori

4.1.1 Realism

Realism är utan tvekan det mest använda teoretiska verktyg vid internationella 
studier idag. Olika förgreningar av teorin finns främst mellan den klassiska 
realismen och den strukturella realismen och även inom dessa två avgränsningar 
finns nyansskillnader där olika aspekter betonas mer än andra. 
     Kärnan i realismen består i ett värnande om den egna staten och att skapa 
relativa fördelar jämte andra stater. Enligt realismen är varje stat en rationell aktör 
som alltid sätter sina egna säkerhetsbehov först. Varje stats säkerhet beror på de 
relativa fördelar som staten lyckas skaffa sig jämte andra länder vilket leder till 
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det sk säkerhetsdilemmat (Wheeler & Booth 1992: 30). Antingen ökar en stat 
säkerheten i defensivt syfte dvs man vill bibehålla säkerheten jämte andra stater 
eller har man offensiva ambitioner dvs man vill ändra jämviktsläget till sin egen 
fördel. Detta menar många kommer leda till kapprustning, som mellan USA och 
Sovjetunionen under kalla kriget, men enligt realismen tenderar stater att gå 
samman och forma allianser med varandra för att möta eventuella hot 
(Morgenthau 1993: 197). En jämförelse kan göras med ekonomisk teori där 
jämvikt antas kunna nås mellan stater på samma sätt som jämvikt nås mellan 
företag och konsumenter på en fri marknad. Det är ett intressant resonemang som 
vi kan se empiriska bevis för genom diverse militärallianser och 
säkerhetsrelaterade samarbetsorganisationer som världens länder ingått med 
varandra. Förhållandet mellan Nordkorea och de övriga aktörerna i 
sexpartssamtalen, speciellt USA, är ett väldigt bra exempel på säkerhetsdilemmat 
som belyses väl utefter staternas rationella agerande.
     Hans Morgenthau är en utav realismens förgrundsgestalter. Han stipulerade i 
sin bok ”Politics among Nations” från 1948 ett antal principer som kom att 
definiera den klassiska realismen (Jag använder mig av en nytryckt upplaga från 
1993). Den första principen enligt Morgenthau är att politik, precis som samhället 
i stort, styrs av lagar som har sina rötter i det mänskliga beteendet. Dvs att  
mänskliga drivkrafter så som makt och strävan till dominans även kan appliceras 
på staters beteenden. Den andra principen är att de olika ländernas intressen
definieras i termer av makt och att politik pga detta skiljer sig från andra ämnen 
exempelvis ekonomi och religion. Princip nummer tre menar att denna makt är 
universell men inte fixerat vid något visst tillstånd. Den fjärde och femte 
principen tar upp den moraliska skillnaden som finns mellan stater och individer 
där Morgenthau understryker att någon världslig moral ej kan existera för stater. 
Likaså kan man inte jämställa en stats moral med den moral som styr samhället i 
övrigt och inte heller kan en nations moral utgöra en slags standard för andra 
stater. Den sjätte och sista principen menar att andra skolors idéer inte får vara 
överordnande den politiska sfärens. En realist tänker i termer av makt, en ekonom 
tänker i termer av utbud och efterfrågan och en moralist tänker i termer av 
moraliska överväganden. Morgenthau menar att dessa olika skolor skall 
respekteras men att dess olika tankesätt ej skall spridas till den politiska sfären 
(Morgenthau 1993: 4-16). 
     Jämfört med neorealismen antar den klassiska realismen ett tydligare 
aktörsperspektiv. Hans Morgenthau fokuserar i sin bok ”Politics among nations” 
inte på allmängiltiga strukturer, utan mer på handfasta säkerhetspolitiska problem 
så som staters vilja att dominera över andra etc. Morgenthaus antaganden i boken 
bygger starkt på hans första princip att stater i grunden, precis som människor, 
drivs av en ambition att dominera, dvs staters beteende kan härledas från 
människans maktbehov. Den anarkiska världsordningen där ingen överstatlig 
makt existerar möjliggör detta beteende. 
     Neorealismen var när den kom ett försök att presentera realismen på ett mer 
strukturellt sätt (Waltz 1979: 2). Huruvida detta är en renodlad strukturteori eller 
en struktur-aktör perspektiv råder det delade meningar om, men jämfört med den 
klassiska realismen är den mer strukturorienterad. Kenneth Waltz, neorealismens 
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fader, fokuserar ännu mer på fenomenet om den anarkiska världsordningen och 
menar att denna snarare än människans vilja att dominera är anledningen till 
staternas vilja att dominera.
     Eftersom jag ska anlägga ett aktörsperspektiv passar den klassiska realismens 
antaganden bättre än neorealismens. Dess betoning på enskilda staters strävan till 
dominans över andra i termer av makt är tydlig i fallet Nordkorea, likaså 
resonemanget om staters relativa fördelar i avseende på säkerhet. Resultatet av 
detta blir en tävlan mellan stater där en ökad säkerhet för en stat innebär minskad 
säkerhet för resterande. Nordkoreas ambition att skaffa kärnvapen tydliggörs 
väldigt väl utifrån detta perspektiv.

4.1.2 Konstruktivism

Konstruktivismen skiljer sig från många av de övriga teorierna som används vid 
internationella studier. Grundtanken är att världen inte endast är materiell, utan 
även socialt konstruerad och ständigt återskapas eller förändras genom 
människors intersubjektiva uppfattningar. Man kan alltså inte förstå, beskriva eller 
analysera företeelser utan att ta hänsyn till den sociala kontext i vilken de hör 
hemma (Bengtsson m.fl 2001: 34). Alla de lagar och regler som tillsammans 
bygger upp en struktur för hur vi uppfattar världen är konstruerade av människan 
och måste därmed ses utifrån detta. Vid en närmre syn på det anarkiska tillstånd 
som världen befinner sig i menar konstruktivisterna att detta inte alls är ett 
tillstånd utan regler. Istället finns det en mängd regler som är förknippade med 
detta stadium som hela tiden följs. Alltså själva definitionen för anarki måste 
innehålla regler annars kan man ej definiera det. Med andra ord Anarchy is what 
states make of it.
     Alexander Wendt, socialkonstruktivismen mest kända förespråkare, menar att 
konstruktivismen består av två grundläggande antaganden. Det första är att 
strukturen för mänsklig interaktion främst styrs av gemensamma idéer snarare än 
materiella ting. Det andra är att identiteten och olika intressen hos aktörer främst 
är konstruerade av dessa gemensamma idéer (Wendt 1999: 1). Det första 
antagandet, menar Wendt, representerar ett idealistiskt angreppssätt, främst pga 
sin fokus på idéspridandet och avståndstagandet från det materialistiska 
angreppssättet. Det andra antagandet är mer strukturell till sin natur och fokuserar 
på de sociala strukturernas makt. Wendt menar därför att konstruktivism kan ses 
som en slags strukturell idealism (Wendt 1999:1). Men samtidigt som han 
anlägger ett strukturellt perspektiv betonar han även staters rationella agerande 
vilket gör att både strukturen och aktörerna betonas i Wendts teori. Han menar att 
staterna är de självklara subjekten för analys (Wendt 1999: 9).
     En vidareutveckling av detta resonemang är att man inte kan tala om en 
”normalitet” då man studerar internationell politik. Till skillnad från exempelvis 
den klassiska realismen som menar att det finns vissa grundläggande antaganden, 
exempelvis människans maktbegär anser konstruktivismen att staterna själva 
skapar logiken utefter hur de agerar. Stater kan inte skiljas från strukturen på den 
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miljö de befinner sig i. Att stater exempelvis är suveräna kan inte enbart tillskrivas 
deras egen kraft eller vilja, utan måste också förstås som en effekt av den socialt 
konstruerade världspolitiska strukturen (Bengtsson m.fl 2001: 36). 
     Alexander Wendt och andra konstruktivister utmanar de traditionella sätten att 
se på världen och menar att man kan ändra de restriktioner som vi traditionellt sätt 
anammar då man studerar internationell politik. Wendt understryker att makt o 
intresse är lika centrala för konstruktivismen som för andra teoribildningar, men 
att de är konstituerade från en annan bas, nämligen från idéer och kultur. Han 
skriver: ”The key is to reclaim power and interest from materialism by showing 
how their content and meaning are constituted by ideas and culture” (Wendt 1999: 
371). Tvärtemot realismen menar Wendt att väldigt lite av tillvaron är en 
konsekvens av materiell styrka. Enligt Wendt skall man först undersöka 
”distribution of ideas” sedan beakta materiell makt och inte tvärtom, vilket utgör 
en viktig hörnsten i hans bok (Wendt 1999: 371).
     Wendts betoning på identitet och olika aktörers intressen som är konstruerade 
av gemensamma idéer kommer att bli centralt för min analys. Jag kommer här att 
se på den distribution av idéer som finns i världspolitiken och som skapat makten 
i de nuvarande sociala strukturerna.  

4.2 Analys Aktörsperspektiv

Då kärnvapenhot ofta leder till kärnvapenförsvar är det kanske inte så konstigt att
nuvarande situation råder i Nordkorea. Sedan dess utropande 1948 har landet varit 
närmast besatt av överlevnad. Landets befolkning får sedan barnsben lära sig att 
det var USA som anföll Nordkorea den 25 juni 1950 och att det var Kim Il Sung 
”den store ledaren” som stoppade en regelrätt amerikansk invasion (Hagström, 
Karelid 2005). Ända sedan Koreakriget, då USA övervägde kärnvapen som den 
slutgiltiga lösningen, har Nordkorea upplevt sig stå under kärnvapenhot från USA. 
Detta ska jämföras med USA som sett Nordkorea som en kärnvapenrisk i endast 
ca 10 år. Upprepade uttalanden om regimskifte i kombination med den nya 
Bushdoktrinen, som förespråkar militära aktioner i förebyggande syfte, skrämmer 
verkligen upp Nordkorea (Hagström, Karelid 2005).  

4.2.1 USA som rationell aktör

Dispyten mellan USA och Nordkorea exemplifierar tesen om säkerhetsdilemmat 
på ett väldigt tydligt sätt. Benägenheten att skaffa kärnvapen i syfte att avskräcka 
USA ses från Nordkoreas håll som en åtgärd att öka säkerheten, vilket blir på 
bekostnad av andra staters säkerhet. Denna benägenhet har verkligen förstärkts 
efter invasionen av Irak då Pyongyang sett ett tydligt exempel på vad som även 
kan hända dem. Nordkorea menar således att detta är en ren defensiv manöver 
medan USA och stora delar av omvärlden ser den som offensiv. 



18

Ett fientligt kärnvapenland inom räckhåll för det amerikanska fastlandet är ett 
mardrömsscenario för USA. Nordkorea blir således ett påtagligt hot mot den 
amerikanska kontinenten, något som få länder i dagsläget är eller någonsin har 
varit. De länder som USA har intervenerat militärt från 1980 (jag har studerat alla 
officiella interventioner USA har gjort efter Vietnamkriget fram till idag) har alla 
haft en militär kapacitet avsevärt lägre än USA:s. Det har ofta varit fråga om korta 
ingrepp och som resulterat i få amerikanska dödsfall. 
     Ett eventuellt krig med Nordkorea är dock inte lika enkelt att förutspå. 
Nordkorea är det land vars anslag till försvaret är högst i världen sett i procent av 
BNP, 24% (Hagström, Karelid 2005: 2). De flesta analytiker är visserligen eniga 
om att försvaret är relativt omodernt och som bygger på en gammalmodig syn på 
krigsföring. Trots detta vittnar siffran om ett land vars krigsmakt uppenbarligen 
har första prioritet. Nordkorea förfogar även över en utav världens största arméer -
ca en miljon man - och har en allmän värnplikt på minst 5 år, något som 
ytterligare understryker landets militaristiska ambitioner (www.ne.se). 
     Vid en eventuell amerikansk attack mot Nordkorea framhävs ofta två 
scenarion, antingen ett förebyggande mindre ingrepp i syfte att hindra 
utvecklingen av massförstörelsevapen eller ett mer omfattande ingrepp i syfte att 
störta regimen, vilket kräver en avsevärt mycket större insats än den förstnämnde. 
Amerikanska experter har gjort beräkningar och kommit fram till att en attack av 
det andra slaget skulle riskera livet på så många som ca miljon människor, 
däribland 80 000 amerikaner (Hagström, Karelid 2005: 18). Detta faktum i 
kombination med att Nordkorea nyligen sagt sig inneha kärnvapen gör att en 
militär intervention i Nordkorea utsätter stora delar av amerikanska västkusten för 
en påtaglig fara. 
     Sett utifrån detta håll, där insatsen är ett ofantligt antal amerikanska liv både 
vid själva interventionen och vid en eventuell vedergällning, verkar de 
diplomatiska ansträngningarna snarare vara en konsekvens av att Nordkorea är en 
för stark fiende att möta militärt. USA utsätter sig för en alldeles för stor risk 
varmed den förda amerikanska diplomatifrämjande politiken ter sig väldigt 
rationell.

4.2.2 USA:s allierade Japan och Sydkorea

Från japanskt håll ses Nordkorea som den sista kvarlevan från kalla kriget i Asien 
och ett land som kan äventyra hela den asiatiska stabiliteten. Vid kalla krigets slut 
såg Japan ett tillfälle att förbättra relationerna med Nordkorea och under 1990-
talet följde möten och överenskommanden av diverse lyckad utgång (Kim Hwan 
Lee 2002: 96-101). Efter Nordkoreas testskjutning av en Taepodong-I-missil över 
japanskt territorium år 1998 försämrades dock relationerna avsevärt. Nordkorea 
hävdade att testskjutningen var ett misslyckat försök att placera en satellit i 
omloppsbana, något som det fortfarande råder tvivel om (Hagström Karelid 2005: 
20). 
     Både Sydkoreas och Japans främsta mål är idag att uppnå en stabilitet i Asien 
och anpassar politiken efter detta. Vid ett eventuellt krig mellan USA och 
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Nordkorea kan konsekvenserna för Sydkorea och Japan bli väldigt stora och den 
eventuella testskjutningen av missilen över japanskt territorium 1998 visade att 
Nordkorea har kapacitet att genomföra hämndaktioner. 
     Som en självklar bundsförvant med USA, och som en symbol för det 
misslyckade Koreakriget 1950-1953, utsätts Sydkorea för kanske den största 
risken av repressalier. Socioekonomiska konsekvenser som stora 
flyktingströmmar och inverkan på den så viktiga sydkoreanska exporten skulle 
kunna bli förödande för landet. Sydkorea är därför det land som förespråkar en så 
mjuk politik mot grannen i norr som möjligt. Den förre presidenten Kim Dae Jung 
belönades med Nobels fredspris 2000 för att genom sin ”solskenspolitik” med 
Nordkorea lyckats få till stånd ett historiskt toppmöte mellan de två länderna. 
Bland annat beslöts det om att återinviga den järnväg som går mellan länderna. 
     Då man beaktar det ekonomiska utbytet mellan USA, Japan och Sydkorea ser 
man att Japans och Sydkoreas möjlighet till påverkan är ganska stor. USA:s 
handel med de två länderna utgör 10,3 % av USA:s totala handelsutbyte med 
omvärlden vilket gör Sydkorea och Japan till två viktiga partners som skulle 
kunna hota med diverse handelspolitiska åtgärder ifall deras önskemål inte 
uppfylls (Federal Trade Commission, www.census.gov). Likaså gör detta stora 
handelsutbyte att den amerikanska ekonomin blir sårbar. Skulle Nordkorea rikta 
vedergällningsaktioner mot Sydkorea och Japan störs viktiga marknader vilket 
kan få negativ inverkan på den amerikanska ekonomin. Sett utifrån Morgenthaus 
tredje princip att definiera intresse i termer av makt tydliggörs relationen mellan 
de tre länderna väl. Japan och Sydkoreas egenintresse består främst av ett 
förhindrande av repressalier vid en amerikansk intervention. Detta egenintresse 
omvandlas till makttermer där Japan och Sydkorea i egenskap av det ekonomiska 
utbytet kan påverka USA i önskvärd riktning.
     Japan och Sydkorea utgör även viktiga byggstenar för USA:s globala 
försvarspolitik som har sammanlagt 75 000 soldater stationerade i de två länderna 
(www.ne.se). De tre aktörerna bildar tillsammans en hemisfär där de utgör starka 
bundsförvanter med varandra för att gemensamt möta olika hot. Detta är ett 
tydligt exempel på det statliga koalitionsbyggande, som Morgenthau menar är en 
naturlig konsekvens för att gemensamt möta hot (Morgenthau 1993: 197).
     Det borde ligga i USA:s intresse att inte komma i kollisionskurs med Japan och 
Sydkorea och sett utifrån det starka militärekonomiska beroende som råder mellan 
länderna har Sydkorea och Japan tyngd bakom sin retorik. Sett utifrån detta 
agerande har USA mer att vinna på diplomati med Nordkorea än en militär aktion.

4.3 Analys strukturperspektiv

Enligt konstruktivismen är världen en konstruktion skapad av individer och som 
uppfattas av individer. En slutsats man kan dra av detta är att världen i så fall är 
formbar vars struktur kan ändras från tid till tid. Den gängse normen utgör ofta en 
måttstock för hur man skall bete sig, vilket också det ändras från tid till tid. 
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Ser man på världen idag så finns det mer mellanstatliga organisationer och 
fredsfrämjande samarbeten än någonsin, vilket kan sägas vara ett utryck på hur 
den rådande normen är. En viss fredsfrämjande konsensus har växt fram i världen, 
som startade med det organisations- och institutionsbyggande som följde i 
kölvattnet av andra världskriget. FN har idag blivit en central del av den norm för 
konflikthantering som finns i världen idag. Stater ser det mer och mer självklart 
att gå via detta organ då mellanstatliga konflikter föreligger och kan sägas 
exemplifiera Wendts resonemang om att mänsklig interaktion främst styrs av 
gemensamma idéer snarare än materiella ting (Wendt 1999: 1). 

4.3.1 Institutionsbyggandet tar fart

Efter två världskrig, en djup världsdepression och en syn på nationalstaten som 
den enda diplomatiska institutionen ändrades tiderna efter andra världskriget. Det 
hade nu uppstått en övergripande vilja till samarbete i alla dess olika former. På 
det ekonomiska planet utarbetades Bretton Woods-systemet samt uppbyggandet 
av Världsbanken och Internationella valutafonden. Gatt-avtalet, sedermera WTO, 
bildades för att främja och liberalisera handeln, likaså kol-och stålunionen, vilket 
var startskottet för den Europeiska gemenskapen. Både franska och västtyska 
politiker var starkt angelägna att skapa ett närmre ekonomiskt samarbete och ville 
att ett ömsesidigt beroende skulle uppstå, både för att främja handeln men kanske 
mest för att säkerställa freden. Ytterligare nya samarbetsformer bildades 
exempelvis EFTA, OECD och NATO. Det hade uppkommit en tro på unioner och 
frihandelsområden som möjliggjorde en sammanflätning av nationalstaterna. 
Grundtanken bestod i att ju högre grad av samarbete stater har med varandra ju 
mer ökar incitamenten för fred. 
     Den främsta organisationen för detta fredsfrämjande som bildades var givetvis 
Förenta Nationerna. Man lyckades här för första gången ena världens länder i en 
gemensam säkerhets- och fredsorganisation vars syfte var att befästa världsfreden. 
En vitalisering av FN-systemet skedde i och med Sovjetimperiets fall där tidigare 
politiska fiender nu kunde samarbeta utöver de klassiska gränserna. Inom FN 
finns det en mängd olika organ som försöker överföra organisationens fredsvision 
till praktisk handling. Krigsförbrytartribunalen i Haag, UNHCR, UN 
Peacebuilding Commission och IAEA är några exempel där framförallt den 
sistnämnda är mest påtaglig för Nordkorea. Detta organ har fått världens 
förtroende att säkerställa den fredliga användningen av kärnenergi och ses också 
som det självklara organet att göra det, vilket visar på FN:s tyngd i den 
internationella politiken. 
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4.3.2 Fredsfrämjande strukturer

Vid en närmre studie av de konflikter världen skådat de senaste 50 åren, har dessa 
till antalet varit relativt konstanta. Jämför man år 1946 med år 2004 är det ingen 
större skillnad (http://www.pcr.uu.se). Beskrivningen ovan skall alltså inte ses 
som någon antydan på att militära konflikter i världen håller på att tyna bort, det 
vore en överdriven och felaktig slutsats att dra. Istället skall man se på de 
strukturer som byggts upp och undersöka i vilka fall som denna fredsnorm tycks 
vara som mest påtaglig. 
     Det verkar finnas en viss korrelation mellan att vara en stormakt och att 
konsultera FN innan man ger sig in i en konflikt. Det har idag blivit en 
institutionaliserande norm att gå via säkerhetsrådet innan beslut om en eventuell 
intervention fattas. Jag samkörde statistik från FN med en genomgång av alla 
militära interventioner USA har gjort de senaste 20 åren och kom fram till att en 
majoritet av dessa interventioner föregicks av resolutioner tagna i säkerhetsrådet 
(www.un.org; www.wikipedia.org). Invasionen av Irak 2003 kan givetvis 
ifrågasättas utefter denna princip, men trots att invasionen gjordes utan 
säkerhetsrådets godkännande föregicks den av långa meningsbyten, där 
säkerhetsrådet sågs som det självklara forumet. Även andra stormakter visar på en 
användning av säkerhetsrådet innan interventioner görs exempelvis 
Storbritanniens krig över Falklandsöarna på 1980-talet. Statistik från FN visar 
också att det år 2006 markerar att det gått 60 år sedan en konflikt mellan världens 
stormakter skett, vilket är den längsta perioden i historien med det moderna 
statssystemet (FN, www.runic-europe.org). Ett annat sätt att lyckas tydliggöra 
denna idéspridning och fredskonsensus som uppnåtts i världen är att studera FN:s 
olika fredsfrämjande operationer. Från kalla krigets slut till idag har dessa till 
antalet ökat med mer än 400% och fick under 1990-talet en närmast 
explosionsartad utveckling (www.un.org). Aldrig någonsin har det funnits fler 
fredsfrämjande FN-operationer som idag.
     De institutioner och strukturer som kom till och skapades efter andra 
världskriget är fortfarande påtagliga i politiken. EU:s roll är kanske det mest 
tongivande exemplet utefter detta resonemang. Rent geografiskt är Europa beläget 
väldigt långt ifrån Nordkorea och skulle i händelse av ett krig ligga relativt säkert 
till. Enligt de efterforskningar jag gjort har EU inga större ekonomiska eller 
naturresursmässiga intressen i Nordkorea, inte heller finns det några avgörande 
geopolitiska ambitioner. Detta till trots verkar EU aktivt för att nå en fredlig 
lösning på Nordkoreakonflikten. När Göran Persson i egenskap av unionens 
ordförande besökte Nordkorea år 2001 var detta den största västliga delegation 
som någonsin besökt landet. Europa verkar vara, i förhållande till de 
egenintressen som saknas, den mest fredsintensiva parten i dessa samtal, vilket 
exemplifierar den fredskonsensus som uppstått. Arvet från institutionsbyggandet i 
kombination med att vara en stormakt utgör två egenskaper där fredsnormens 
påverkan är som tydligast. 
     FN-systemet är både en symbol och den praktiska ryggraden för denna norm 
som verkar för en ökad användning av diplomati. Kritiska röster finns som 
ifrågasätter dess inflytande över världsfreden. Ett vanligt argument är att FN bara 
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speglar respektive länders nationella intresse och att ett ”greater good” inte går att 
tala om. Vid en sådan bedömning glömmer man dock bort att FN:s existens i sig 
är en form av påtryckande fredsmedel, men vars påverkan av uppenbara skäl inte 
är mätbar på samma sätt som exempelvis antal resolutioner eller beslut etc. Det är 
även viktigt att poängtera att denna fredsnorms påverkan i form av FN:s 
konsekvens inte automatiskt medför att det blir fredlig utgång av en konflikt. 
Istället så främjar dessa uppbyggda strukturer diskussion och diplomati mellan 
länder vilket ökar sannolikheten för fred, vilket utgör kärnan i mitt resonemang 
och exemplifierar den situation som råder mellan USA och Nordkorea.

4.4 Sammandrag

Både aktörssynsättet och struktursynsättet bidrar med viktiga infallsvinklar. Vid 
en närmre syn på aktörerna USA, Japan och Sydkorea har de alla, sett ur ett 
rationellt perspektiv, incitament att främja en fortsatt fredlig lösning av 
Nordkoreadispyten. Nordkoreas befarade kapacitet att genomföra 
vedergällningsaktioner med kärnvapen blir ett slående exempel på realismens 
mest grundläggande antagande; statens överlevnad. USA skulle agera irrationellt 
ifall man i nuläget intervenerar då det råder stor ovisshet kring Nordkoreas 
vapenarsenal och ett stort antal människoliv skulle sättas i fara. Incitamenten 
kanske dock är starkast för Japan och Sydkorea som är mest utsatta vid en 
eventuell Nordkoreansk vedergällningsattack. Påtryckningar från dessa länder till 
USA i form av makttermer där ett understrykande av handelsutbytet kan föras, 
likaså att de båda länderna utgör strategiska partners i USA:s globala 
försvarspolitik. Det råder ett starkt förhållande mellan USA, Japan och Sydkorea 
där både ekonomiska och säkerhetsrelaterade faktorer sammanbinder de tre 
staterna. Men ytterst handlar det om respektive stats egen överlevnad och 
värnandet av denna. En konflikt över Nordkorea, utan Japan och Sydkoreas 
godkännande, skulle allvarligt kunna rubba detta, samt grunden för det 
amerikansk-asiatiska samarbetet. 
     Detta rationella tänkande som staterna präglas av sker inom ramen av den 
rådande normen. Wendts idéspridarsyn i form av arvet från institutionsbyggandet 
efter andra världskriget och den nya samarbetspolitik som då påbörjades har 
bidragit till en konsensus som understryker fredliga verktyg i konflikter. Det blir 
en slags växelverkan mellan dels det rationella och dels det konstruktivistiska som 
tillsammans påverkar USA i en ickemilitaristisk riktning. Fredsnormen kan 
exemplifieras med en rad företeelser exempelvis den ökade grad av fredsinsatser 
som sker i världen idag. Man kan även se på säkerhetsrådets tyngd där FN har 
konsulterats i majoriteten av de militära interventioner USA gjort de senaste 20 
åren. Enligt Wendt som ser det internationella systemet utifrån ett idealistiskt och 
strukturellt perspektiv med idéspridandet som grund åskådliggörs detta 
fredsfrämjande synsätt tydligt och i likhet med realismen så menar Wendt att 
stater formar koalitioner med varandra för att möta gemensamma hot, vilket trion 
USA Japan o Sydkorea är ett bra exempel på.
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5 Kinas inflytande

USA och Kina har lyckats etablera ett ganska märkligt diplomatiskt förhållande 
med varandra. Samtidigt som de två länderna har vida skild syn i vissa avgörande 
frågor så existerar det en slags ömsesidig respekt och acceptans mot den motsatta 
parten, vilket gör att stabiliteten mellan de två länderna bibehålls. Trots olika 
ståndpunkter i de flesta frågor – ideologiska, säkerhetsmässiga, politiska, 
mänskliga rättigheter, etc – så finns det en gemensam nämnare mellan de två 
stormakterna vilket är önskan om att bibehålla stabiliteten i Asien. Detta kan 
sägas utgöra en grund för det Sinoamerikanska förhållandet. Den amerikanske 
författaren Robert S. Ross (1998) menar dock att man ska se upp när stater tycks 
basera sin välvilja mot varandra på sådana vida antaganden som en gemensam 
stabilitet. Vem kan egentligen motsäga sig detta? Han menar tvärtemot att 
stabilitet inte alls egentligen utgör ett gemensamt intresse, utan snarare en miljö i 
vilken nationerna kan nå sina mål (Ross 1998: 4-5). 

5.1 Teoretisk ram

I denna förklaringsfaktor kommer jag att stanna kvar inom realismen men 
fokusera på hegemoniskolans syn på internationella studier. Denna skola är den 
mest betydelsefulla eller mest uppmärksammade modellen inom realismen, utöver 
de formella modeller som utvecklats av de strukturella realisterna (Bengtsson 
m.fl. 2001: 26). Jämfört med neorealismens definition av polaritet, dvs de stater 
med mest makt, innebär hegemoni någonting mer. En hegemon är inte bara 
systemets mäktigaste stat, den måste dessutom kunna fylla ett antal funktioner 
samt använda sin makt mer eller mindre medvetet för att motverka den anarkiska 
strukturens hinder för frihandel och internationell tillväxt (Bengtsson m.fl. 2001: 
26). En hegemon använder sin makt för att garantera stabilitet för övriga länder 
och därmed ökar sitt totala välstånd och inflytande.
     För min studie har jag valt att använda mig av hegemoniskolans grundläggande 
struktur men att applicera resonemangen på en regional nivå, där jag ser Kina som 
den regionala hegemonen och hur Kina pga sin hegemonposition kan påverka 
andra länder i önskvärd riktning. Kina är ett oerhört viktigt land och utgör en 
avgörande handelspartner för resterande asiatiska grannar. Kina har blivit en 
motor för hela den asiatiska ekonomin för såväl politiskt allierade som icke 
allierade. Bakom denna politisk-ekonomiska makt ligger en militär närvaro med 
en armé på 1,7 miljoner man, en siffra som övriga Asien säkerligen håller i färskt 
minne (www.ne.se). Landet har trots en kommunistisk övertygelse och en 
genomgående kritisk hållning till USA lyckats bygga upp en jämförelsevis 
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välmående ekonomi. Övriga asiatiska grannar som tyr sig till den kommunistiska 
ideologin eller som har en kritisk syn på USA:s dominans, ser på hegemonen Kina 
som ett lysande framgångsexempel vilket ytterligare befäster Kinas makt i 
regionen.

5.2 Kinas förhållande till Nordkorea

Nordkorea och Kina utgjorde under kalla kriget starka allierade och var 
tillsammans med Sovjet tre starka kommuniststater fram till kollapsen i slutet av 
1980-talet. Kina och Sovjet var också de länder som tillhandahöll den största 
marknaden för nordkoreanska varor samt var de största exportörerna av olja och 
andra förnödenheter till landet (www.ne.se). Nordkorea var ganska skyddat då 
dessa länder ständigt tillhandahöll efterfrågan för dess behov. Detta ändrades dock 
drastiskt när Sovjetunionen föll samman och Kina valde att öppna sig mot väst. 
Skiljelinjen mellan Kina och Nordkorea blev allt större och i samma takt som 
Kina öppnade sig verkade Nordkorea sluta sig för omvärlden. 
     Den kinesiska marknaden är fortfarande väldigt viktig för Nordkorea, kanske 
ännu viktigare än under det kalla kriget. Nästan hälften av all export från 
Nordkorea, 45,6 %, går till Kina, likaså är Kina det största landet att importera 
från, totalt 32,9% av den nordkoreanska importen (www.cia.gov2). Förhållandet 
mellan de två länderna är dock inte lika välvilligt som det en gång varit. 
Ländernas relation har genomgått en fundamental förändring som aldrig kommer 
att återgå till de tidigare mönstren. Kanske är det idag främst kritiken mot USA:s 
maktdominans som förenar de två länderna snarare än en övertygande välvilja 
gentemot varandra.

5.3 Situationen ur ett kinesiskt säkerhetsperspektiv

Enligt statistik från Foreign Trade Statistics (www.census.gov) utgör Kina den 
andra största nettoexportören av varor till USA och landet har blivit en viktig del 
för den amerikanska ekonomin. På samma sätt är USA:s olika direktinvesteringar 
i Kina väldigt viktig för den ständigt växande kinesiska ekonomin (Ross 1998: 
29). Bibehållandet av det goda klimatet med USA torde vara den högst 
prioriterade säkerhetsfrågan för den kinesiska regimen idag.
     Att kineserna ser sig själva som den självklara ledaren i regionen är ingen 
hemlighet. Allt sedan kalla krigets slut har Kina försökt säkerställa den asiatiska 

                                                                                                                                                        

2 Denna källan verkar av namnet att döma vara tämligen subjektiv. Sidan www.cia.gov tillhandahåller 
statistik om världens länder och efter att ha jämfört med andra källor som gav liknande resultat bedömde jag 
källan vara trovärdig.
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maktbalansen med teknologiskt, ekonomiskt och militärt försprång och med sin 
uppenbara överlägsenhet på alla dessa plan är det inte konstigt att denna självbild 
finns (Ross 1998: 28). Den officiella ståndpunkten vittnar dock om något annat då 
man säger att hegemoni inte är något man medvetet åsyftar. Istället brukar Kina 
vara ganska modest i sina uttalanden och har i tre årtionden försäkrat omvärlden 
om att man aldrig kommer att attackera ett annat land först, endast i defensivt 
syfte. Likaså har man lovat att aldrig vara först med att använda kärnvapen i en 
eventuell konflikt (FOI Försvarsrapport Februari 2006: 40). Den utrikespolitiska 
hållningen i dessa frågor är väldigt defensiv och som Kina själv uttrycker det ett 
bevis för Kinas fredliga avsikter (Bernstein, Munro 1998: 51).      
     Så som situationen ser ut idag har det blivit avgörande för Kina att bibehålla ett 
klimat i vilken den kan fördela sina tillgångar så att en fortsatt ekonomisk tillväxt 
kan ske. Motståndet till en militär intervention i Nordkorea kan främst delas upp i 
2 huvudområden. Det första och det mest övergripande är stabiliteten i regionen
vilket en intervention i Nordkorea hotar. Efter nyheten om att Nordkorea i 
hemlighet utvecklat kärnvapen kom oro om att andra länder skulle möta detta hot 
med liknande arsenal. Många länder har skaffat sig respekt i omvärlden genom att 
utveckla kärnvapen ex Indien, Pakistan. Risken att bli attackerad av ett land anses 
drastiskt minska, varför Nordkorea så ivrigt strävar efter detta. En 
kärnvapenrustning i regionen skulle inte bara kunna hota Kina som den regionala 
hegemonen utan även ändra maktstabiliteten och öka spänningarna mellan 
länderna. Vid en eventuell attack mot Nordkorea skulle dessa eventuella 
kärnvapen och dess bakomliggande teknologi kunna komma på drift, vilket oroar 
kineserna. 
     Ur ett mer kortsiktigt perspektiv kan en Nordkoreakonflikt även leda till 
problem så som stora flyktingströmmar till Kina, eventuell problematik med 
amnesti för före detta nordkoreanska ledare etc. 
     Den andra delen av Kinas motstånd mot en attack är att det kinesiska 
inflytandet i området kommer minska. Skulle Nordkorea besegras hade ett enat 
Korea utökat den amerikanska dominansen i regionen. De diplomatiska 
relationerna mellan Kina och Nordkorea är – trots Pyongyangs nyckfullhet -
ganska goda. Faller Pyongyang breder trion USA-Japan-Sydkorea ut sig 
ytterligare, på bekostnad av Kinas intressesfär och hotar dess position som 
regional hegemon. En intressant vinkling av problemet är att se frågan ur ett 
återföreningsperspektiv av de två Korea och hur Kina ställer sig inför detta? En 
återförening av Nord och Syd, med Sydkorea som den vinnande parten, är ur 
säkerhetsmässig synpunkt en mardröm för Kina. Det skulle innebära att man som 
närmsta granne nu har ett land som hyser logi för över 37000 amerikanska 
soldater (www.ne.se). Den amerikanska världshegemonin har då kommit ett steg 
närmre det kinesiska fastlandet och de två ländernas skilda syn på säkerhetspolitik 
kan bli än mer uppenbar. Å andra sidan så skulle USA:s incitament för 
truppnärvaron i Sydkorea drastiskt minska ifall hotet från Nordkorea 
oskadliggörs. De flesta bedömare menar dock att en intervention i Nordkorea med 
allra största sannolikhet inte skulle få som konsekvens att USA drar tillbaka sin 
trupp från Sydkorea. En minskning hade förmodligen skett men Sydkorea utgör 
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en viktig militärstrategisk partner även utan hotet från norr. Kinas motstånd till en 
intervention och en återförening blir då tämligen rationell. 
     Det finns även en annan aspekt av problematiken som är intressant att beakta 
vilket är att Nordkoreaproblematiken i sig ger upphov till en viss stabilitet i 
regionen. Med en tydlig fiende och tydliga allierade skapar det en struktur i vilket 
en stabilitet kan uppnås. Enkelt uppdelat har vi å ena sidan USA, Japan och 
Sydkorea och å andra sidan Kina och Ryssland. I mitten finns Nordkorea som av 
alla betraktas som en opålitlig aktör, men där åsikten skiljer huruvida man 
definierar landet som fiende eller allierad. Kina hamnar i en fördelaktig position 
då man har nära band med både Pyongyang och Washington och får då rollen som 
en slags medlare mellan Nordkorea och övriga världen och blir en avgörande 
aktör för sexpartsamtalen och hela regionens utveckling. Likaså medför 
Nordkoreaproblematiken att man inte fokuserar på de verkliga hjärteproblemen 
mellan USA och Kina, exempelvis Taiwans nationella status. Krasst uttryckt kan 
man se Nordkorea som en avledningsmanöver från mer avgörande frågor som 
Kina inte i nuläget är intresserad av att fokusera på, varför man vill ha kvar 
Nordkorea som en ständig utrikespolitisk kontrovers.

5.4 Sammandrag

Precis som hegemoniskolan antar så skapar den rådande hegemonen regler och 
strukturer för att främja en fortsatt positiv utveckling för regionen och som 
samtidigt befäster hegemonens egen makt. En attack mot Nordkorea skulle 
äventyra stabiliteten i hela Asien vilket kan få konsekvenser för den kinesiska 
ekonomin. Man går emot de grundvalar som Kina och dess moderna framgång 
vilar på och hotar ett modernt ”core value” för det kinesiska samhället, den 
ekonomiska tillväxten. Detta i kombination med att de amerikanska 
militärstyrkorna flyttar ett steg närmre det kinesiska fastlandet skapar en minst 
sagt besvärlig situation för Kina.      
     Den nuvarande situationen medför även att en tydlig struktur skapas vilket är 
stabilitetsfrämjande för regionen. Kina blir med sina goda förbindelser både till 
Nordkorea och till väst en avgörande aktör i sexpartssamtalen. 
     Kina har alltså stora incitament att motsätta sig en militär intervention i 
Nordkorea och med dess position som regional hegemon har landet stor tyngd 
bakom sin diplomatiska retorik. Kinas och USA:s stora ekonomiska utbyte gör att 
en interdependens har uppstått där båda länderna har mycket att förlora ifall den 
diplomatiska retoriken höjs. Kina är även en permanent medlem i FN:s 
säkerhetsråd och har stor makt över hela Asien, vilket utgör ytterligare 
påtryckningsmedel. Även Kinas militära kraft med en armé på 1,7 miljoner man 
(www.ne.se), är ständigt närvarande som en ytterligare faktor i detta maktspel. 
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6      Slutsats

Mina tre förklaringsfaktorer – fiendebildens styrka, påverkan från rationella 
aktörer och strukturer samt Kinas roll som regional hegemon – ger tillsammans 
en tydlig bild till varför USA väljer diplomati framför militär intervention.
     Jag började med att studera fiendebilden, eller avsaknaden av denna, genom att 
bryta upp begreppet i analyserbara delar, enligt en redan utvecklad modell. Den 
svaga fiendebilden av Nordkorea i USA bidrar till att det inte finns något politiskt 
momentum för en intervention i Nordkorea. Landet passar heller inte in i ramen 
för rådande fiendebild som präglas av den islamistiska fundamentalismen. Det 
finns dock en viss politisk ambition att ”frama” Nordkoreaproblematiken på 
sådant sätt att den kan associeras med rådande fiendebild. Detta har dock inte fått 
någon utbredd genomslagskraft och fiendebilden är fortfarande relativt svag. 
     Vidare i analysen såg jag på USA och dess allierade som rationella aktörer i en 
anarkisk världsordning utefter ett realistiskt synsätt. Japan och Sydkorea utgör 
viktiga byggstenar för USA:s globala försvarsstrategi samt utgör integrerade delar 
av den amerikanska ekonomin. Dessa två länders geografiska läge medför en 
påtaglig utsatthet i händelse av krig och som rationella aktörer torde de - med alla 
möjliga medel - förmå USA till en diplomatisk lösning. Handelsutbytet och 
försvarssituationen utgör tunga påtryckningsmedel och är ett tydligt exempel på 
Morgenthaus princip att se på intresse i form av makttermer. Även USA själv som 
en rationell aktör, oberoende av yttre påverkan, utsätter sig själv för en för stor 
risk vid en militär intervention. 
     I samma faktor undersökte jag den rådande normen i vilket alla dessa rationella 
beslut sker i. Det konstruktivistiska synsättet hjälpte mig att åskådliggöra den 
idéspridning och fredskonsensus som gradvis byggts upp mellan världens länder 
där FN-systemet utgör ryggraden. Antalet fredsfrämjande operationer runt om i 
världen har ökat likaså säkerhetsrådets tyngd i storpolitiken. Statistik från FN där 
två stormakter inte krigat med varandra på över 60 år ger stöd för tesen om ett 
normgivande beteende som påverkat USA i denna fråga.
     Slutligen har vi Kina som i sin roll som den asiatiska stormakten och den 
regionala hegemonen vill bibehålla den asiatiska stabiliteten och förhindra en 
utbredning av den amerikanska maktsfären. Det kan även finnas en vilja att ha 
kvar Nordkoreafrågan som en slags stabilitetsfaktor då dispyten i sig ger upphov 
till stabilitet. Det stora ekonomiska utbytet mellan Kina och USA samt Kinas 
position som stormakt och regional hegemon ger stor påtryckningsmakt. De tre 
förklaringsfaktorerna ger förståelse för USA:s agerande i denna fråga och
samverkar för att tillsammans ge en förklaring till varför USA väljer att inte 
attackera Nordkorea militärt.
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