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Abstract 

Sedan 2002 har det funnits misstankar om att Irans kärnenergiprogram inte endast 

har ett civilt syfte utan att programmet även har militära syften. USA är det land 

som har satt in starkast sanktioner mot Iran då USA menar på att Iran utvecklar 

kärnvapen och ett Iran med kärnvapenkapacitet är ett säkerhetshot till USA och 

dess allierade i regionen. Frågan som ställs är på vilka sätt Irans 

kärnenergiprogram uttrycks som säkerhetshot? Ett sätt att undersöka detta är att 

analysera de mest centrala säkerhetspolitiska dokumenten från den verkställande 

delen av USA:s regering. Iran med kärnvapenkapacitet är även enligt USA ett 

säkerhetshot då detta rubbar maktbalansen till USA:s nackdel i 

Mellanösternregionen. Enligt USA skapar Irans militära upprustning en spin-off 

då andra stater i regionen också kommer att vilja skapa kärnvapen. Det största 

hotet som Iran med kärnvapen utgör är slutligen risken för att Iran sponsrar 

terrorister med kärnvapen. 
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1 Inledning 

USA har sedan länge haft stora misstankar om att Irans kärnenergiprogram inte 

har fredliga syften (Hallenberg, 2009:212). Även International Atomic Energy 

Agency, IAEA, har haft misstankar sedan 2002 om att Irans kärnenergiprogram 

innehåller militära aspekter. Dessa misstankar kvarstår vilket visas i en rapport 

som utkom från organisationen i november 2011. Rapporten har lett till att stater 

och då främst USA har riktat hårdare sanktioner mot landet. Som svar på de 

amerikanska sanktionerna har Iran gjort uttalanden om att dessa ska mötas med 

styrka och hotar bland annat med att stänga av Hormuzsundet som är en viktigt 

trafikled för oljetransporter till väst. Enligt DN så ökar detta tillsammans med 

provskjutningar av långdistansmissiler att en konflikt kan uppkomma i regionen 

(IAEA, GOV/2011/65, USA:s utrikesdepartement: 1, 2012-01-02, Dagens 

Nyheter:1, Dagens Nyheter: 2). Detta leder till en undran om vad i andra staters 

möjligheter till att skaffa sig kärnvapen, som leder till att andra stater uppfattar 

detta som ett säkerhetshot och vidtar åtgärder för att hindra att detta sker.  

Upplägget av uppsatsen kommer att se ut på så sätt att vi börjar med att 

redogöra för vårt syfte och frågeställning, sedan går vi in på vår teori; realismen, 

som vi har valt att pröva i vår studie. Vår metod är en enkelfallstudie, där vi 

ämnar utföra en hypotetisk-deduktiv textanalys på säkerhetspolitiska dokument 

som kommer från USAs regering. Sedan redovisar vi delar av materialet som 

överensstämmer med studiens syfte, analyserar detta och kommer med en slutsats.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med vår studie är att undersöka på vilket sätt en stats möjligheter till att 

skapa eller skaffa sig kärnvapen upplevs som ett säkerhetshot, och hur detta tar sig 

i uttryck, i en annan stats säkerhetspolitik. Detta leder oss till vår mer avgränsade 

frågeställning;  

 

På vilka sätt uttrycks Irans kärnenergiprogram som ett säkerhetspolitiskt 

hot av USA?  

 

Vår forskningsfråga är främst beskrivande då den visar på hur ett fenomen ser ut, 

samtidigt har vår undersökning förklarande ambitioner då vi vill utföra, inte bara 

en teorianvändande studie, utan även en teoriprövande. Teoriprövande i och med 

att vi kommer att använda oss av en hypotetisk-deduktiv metod för att testa hur 

stark vår valda teoris förklaringskraft är på fenomenet om varför en stat finner en 

annan stats möjlighet till att skaffa sig kärnvapen som ett säkerhetshot (Teorell & 
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Svensson, 2007:22, 48ff). 

Man kan även med teoriprövning bredda eller avgränsa omfånget av vad en 

teori har för förutsättningar i att förklara ett fall. Detta görs genom att testa 

konkreta hypoteser från teorin på det empiriska material som skall undersökas. 

Prövningen resulterar i att man antingen kan förstärka eller försvaga en teori 

(George & Bennett, 2005:109, Esaiasson et al. 2007:42). 

Vår studie får, även om den är beskrivande, en inomvetenskaplig relevans då 

den beskriver hur ett fenomen uttrycker sig, och man behöver först beskriva ett 

fenomen för att sedan kunna förklara det (King et al. 1994:15). Vidare 

inomvetenskaplig relevans får vi genom att se till tidigare forskning.(Esaiasson et 

al. 2007:32). Tidigare forskning som vi kan använda oss av är bland annat i Baylis 

& Smith (2008) och Gustavsson & Tallberg (2009) om vårt teoretiska perspektiv 

realism, samt tidigare forskning om USA:s säkerhetspolitik som utförts av 

Hallenberg (2009) Då detta även är, som vi visar på ovan, ett aktuellt ämne som 

inte enbart berör forskningsvärlden får vår frågeställning även en 

utomvetenskaplig relevans (Esaiasson et al. 2007:31f) 
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2 Teori och teorianknytning 

Man knyter an sina analysenheter till en teori genom att resonera i termer om vad 

dessa är ”ett fall av” (Teorell & Svensson, 2007:47) Utifrån vår förförståelse 

anser vi att Irans möjligheter till att rusta upp sitt kärnenergiprogram för att skapa 

kärnvapen, utgör ett militärt säkerhetshot mot staten USA. Upprustningstanken 

härleds ur det så kallade säkerhetsdilemmat. Detta resonemang har gjort att vi har 

valt att testa det teoretiska perspektivet realism. 

  

Realismen är en teori som anser att det internationella systemet är anarkiskt, med 

vilket menas att det inte finns någon världsregent som kan hålla ordning och reda 

mellan staterna. I detta anarkiska system existerar en konkurrens mellan staterna 

om makten och säkerheten, staterna försöker ständigt maximera sin makt och 

säkerhet för att överleva i det anarkiska systemet (Dunne & Schmidt, 2008:101ff). 

Realismen har ett statscentrerat perspektiv då staten är den viktigaste aktören i det 

internationella systemet. Då realismen fokuserar på makt och dess roll så 

prioriteras bland annat militär makt, supermakter och krig (Burchill, 2001:70). 

Realismen åsyftar till att militär makt är existentiellt för stater,  

 

“[i]ngen stat kan - eller bör - vara utan egna militära resurser. 

Problemet med militära resurser är emellertid att det är mycket svårt, 

för att inte säga omöjligt, att avgöra om dessa är offensiva eller 

defensiva till sin natur” (Hall, 2009:39).  

 

En stats säkerhet är nämligen en annan stats osäkerhet, vilket leder oss in på det så 

kallade säkerhetsdilemmat. Ett exempel på säkerhetsdilemmat är att när en stat 

försöker öka sin säkerhet genom att rusta upp militärt så uppfattar andra stater 

detta som ett hot mot sin säkerhet (Dunne & Schmidt, 2008:101ff). Realismen och 

specifikt säkerhetsdilemmat kan tydligt kopplas till vår frågeställning. Eftersom 

USA inte kan lita på Irans intentioner med sitt kärnenergiprogram, leder detta till 

en stor osäkerhet hos USA. Stater kan inte med säkerhet förutse hur andra stater 

skall agera därmed ser man till vad den andra staten har för militära kapacitet 

istället för de olika motiv som finns bakom en handling (Sheehan, 2005:8f). 

Maktbalans är en annan central del i realismen. Maktbalansen uppkommer 

genom att stater för en viss politik för att förhindra att vissa stater får mer makt än 

andra, och det är detta som skapar stabilitet i det internationella systemet. Denna 

politik förs på grund av en rädsla då dessa stater skulle kunna dominera i det 

internationella anarkiska systemet (Ibid:19, Burchill, 2001:81). Kärnvapen är ett 

viktigt inslag i beräknandet av sin stats och andra staters makt, då en stat inte 

gärna militärt intervenerar i en annan stat som har kärnvapen (Hall, 2009:40). 

Enligt realisten Sthephen Walt så allierar sig stater med andra utifrån tanken 
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på “balance of threat”, detta är en modifikation av teorin om maktbalansen som 

finns inom realismen och Walt menar på att stater inte allierar sig efter makt utan 

gör detta för att bemöta hot. De två huvudprinciper som stater använder sig av när 

man formar allianser med andra stater är antingen ”balancing” eller 

”bandwagoning”. Det första innebär att man allierar sig med andra stater för att 

stå emot ett hot medan det andra innebär att man allierar sig med den stat eller de 

stater som utgör hotet. Genom ”balancing” blir stater säkrare då de gemensamt 

kan stå emot hot och är vanligast när stater formar allianser. Medan 

”bandwagoning” är en vanligare tendens för stater, då andra staters framgångsrika 

aggressioner lockar till sig allierade då dessa framgångar stärker deras 

maktposition samtidigt som motståndarens försvagas (Walt, 1987:5, 17, Sheehan, 

2005:9f)  

Realismen kan sägas vara förlegad då det efter kalla kriget skapats en allt mer 

globaliserad värld där den internationella politiken förändrats som realismen inte 

till fullo kan förklara. Exempelvis argumenteras det för att relationer mellan olika 

aktörer är sociala konstruktioner och att dessa inte är fasta utan är föränderliga. 

Händelser som sker i världen kan exempelvis påverka stater som tidigare var 

varandras fiender till att börja samarbeta med varandra. Att se till relationer i det 

internationella systemet och hur dessa förändras är något som exempelvis social-

konstruktivismen lättare skulle kunna förklara (Sheehan, 2005:25f, 38).  En annan 

aspekt som realismen inte tar hänsyn till är i fall staten i sitt styrelseskick är 

demokratier eller inte vilket ett annat perspektiv så som liberalismen, kanske 

bättre skulle kunna förklara (Ericson, 2009: 51) Dessa perspektiv skulle kunna 

förklara andra aspekter av det säkerhetshot som Irans möjlighet att producera 

kärnvapen utgör. Exempelvis kan det liberalistiska perspektivet förklara att, Irans 

kärnenergiprogram utgör ett säkerhetshot, genom att visa på att regimen i Iran är 

en teokrati och inte en demokrati (CIA, World Factbook). Realismen förklarar 

dock den militära makten och rustningen, som vi valt att analysera, i det 

internationella systemet på ett rätt tillfredsställande sätt (Hall, 2009:43). 

Vi är medvetna om att realismen är begränsad men i en B-uppsats är den 

tillräcklig då vi måste avgränsa oss. Att visa på hur realismen, konstruktivismen 

och liberalismen tillsammans, eller pröva vilken av dem som bäst kan förklara 

fallet, är något vi kan rekommendera för framtida forskning. 
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3 Metod och material 

3.1 Fallstudie 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ enkelfallstudie för att besvara vår 

forskningsfråga. Fallstudier kan användas på problemformuleringar som syftar på 

att svara på frågor om hur och varför ett fenomen inträffar (Yin, 2007:27).   

Med de resurser och den tidsaspekt vi har för en B-uppsats finner vi det svårt 

att på detta ämne kunna göra en komparativ flerfallstudie trots att det kan ge 

starkare belägg för en specifik teori. Vid genomförande av en jämförande studie 

kan man replikera resultatet och därmed få en mer övertygande generalisering 

men detta kräver som sagt större resurser. Därmed blir en enkelfallstudie en bättre 

metod för oss att utföra (Yin, 2007:68).  

I en enkelfallstudie så undersöker man ett fall samt att man beskriver de 

analysenheter man har på ett mer intensivt sätt. Enligt Teorell & Svensson kan 

man definiera analysenhet med, “det fenomen vars egenskaper undersökningens 

variabler beskriver” (Teorell & Svensson, 2007:26, 82). Vi ska studera ett fall; 

USA:s säkerhetspolitik i förhållande till Irans kärnenergiprogram. Våra 

analysenheter kommer vara olika säkerhetspolitiska dokument som kommer från 

den exekutiva delen av den amerikanske regeringen. Mer om urval och 

datamaterial i kommande avsnitt.  

För att stärka reliabiliteten hos vår fallstudie skall vi skapa en så kallad bevis- 

och beläggskedja som Yin skriver om. Vi skall alltså vara så transparenta som 

möjligt med hur vi går tillväga att en extern observatör ska kunna spåra alla steg i 

fallstudieprocessen (Yin, 2007:133).  

3.2 Hypotetiskt-deduktiv textanalys 

För att genomföra vår fallstudie skall vi utföra en hypotetisk-deduktiv textanalys. 

Vad som menas med en hypotetisk-deduktiv analys är att man som forskare börjar 

med att ställa upp hypoteser, utifrån sin förförståelse, till de texter som man har 

valt att analysera. Hypoteser är mer konkreta antaganden som härletts ur en teori, 

och dessa hypoteser visar på hur vi kan förstå innehållet i texten. Sedan testas 

dessa hypoteser i textgranskningen för att se om det går att hitta belägg för de 

hypoteser som man redan ställt upp. Och utifrån de resultat som nås i analysen, 

kan man sedan dra slutsatser om till vilken grad hypoteserna stämde eller ej 

(Teorell & Svensson, 2007:99, Bjereld et al. 2002:80, Føllesdal et al. 1993:136). 

Beroende på om någon eller några av våra hypoteser stämmer eller inte, kan vi 
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försvaga eller förstärka realismens applicerbarhet på fallet vi studerar (Bjereld et 

al. 2002:80f) De hypoteser som vi har härlett utifrån vår teori och som vi vill testa 

på vårt empiriska material är: 

 

 Om Irans kärnenergiprogram utvecklas till ett kärnvapenprogram, så rubbas 

maktbalansen och ett säkerhetsdilemma kan uppstå.  

 Om Iran skaffar sig kärnvapen så skapar detta ett påtagligt säkerhetshot mot 

USA och USA:s allierade i regionen.  

 

Vad som är viktigt att ha i åtanke är att man inte kan närma sig ett empiriskt 

material för en textanalys utan att ha sedan innan färdigformulerad frågeställning 

och det är först efter att man har formulerat denna som man studerar texten med 

den hypotetiskt-deduktiva metoden för att få fram svar (Teorell & Svensson, 

2007:100f). 

3.3 Tolkning 

Tolkning är en väsentlig del i en textanalys och enligt Bergström & Boréus kan 

man tolka en text utifrån fyra olika synsätt; ett uttolkarperspektiv, ett 

avsändarperspektiv, ett mottagarperspektiv, samt ett perspektiv som ser till den 

kringliggande diskursen som omger textmaterialet (2005:23f). En text tolkas alltid 

till viss del utifrån forskarens förförståelse, som har skapats av den kontext som 

denne befinner sig i. Vi kommer att tolka texterna med ett uttolkarperspektiv, där 

textens betydelse och budskap kommer från den tolkning som vi gör. Vi kan inte 

återge exakt vad avsändaren vill förmedla med texten och vi kommer heller inte 

undersöka hur andra mottagare än oss själva förstått och tolkat texten. (Bergström 

och Boréus, 2005:25, Teorell & Svensson, 2007:103) Till exempel så är det 

viktigt att ha i åtanke, något som även vi måste vara väl medvetna om i valet och 

analysen av de dokument vi ska undersöka, är att de kan vara framställda med ett 

särskilt syfte och de kan även vara redigerade i efterhand (Yin, 2007:113ff).  

När man tolkar en text så måste man för att förstå den relatera de delar som 

man tolkar till texten som helhet, samtidigt som när man tar till sig 

helhetsintrycket så måste man ha i åtanke de delar som är väsentliga för ens 

analys. (Føllesdal et al. 1993:145). Det är alltså inte enbart själva texten man ska 

relatera till. Andra viktiga element som finns för tolkningen är den kontext som 

texten har skapats eller tolkats i, vem som är avsändaren, mottagaren samt den 

som ska tolka texten (Bergström & Boréus, 2005:24). Vi kommer därmed ha i 

åtanke, vad även George & Bennet skriver vilket är, att när man tolkar betydelsen 

och innebörden hos en text så bör man tänka på ”[…] who is speaking to whom, 

for what purpose and under what circumstances” (George & Bennet, 2005:99f). 

Dock så är det viktigt för oss att komma ihåg att de texter vi analyserar enbart är 

en del av hur säkerhetspolitiken i USA ser ut. Det finns även andra former av 

kommunikation och handlingar som hjälper till att forma den (Bergström & 

Boréus, 2005:14).  
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3.4 Urval 

När det gäller val av fall lämpar det sig bäst i en fallstudie att göra ett 

strategiskt urval, i stället för att använda sig av slumpmässiga urval, där fall väljs 

av forskaren själv efter olika forskningskriterier som existerar för hur man väljer 

fall (Teorell & Svensson, 2007:84,150). Syftet med studien och fallets kontext 

tillsammans med den teori som man har valt att tillämpa är det som bestämmer 

vad som är ett relevant fall att studera (Teorell & Svensson, 2007:151, George & 

Bennett, 2005:83). I FNs säkerhetsråds resolution 1984 (2011) slår rådet fast att 

massförstörelsevapen är ett hot mot den internationella fred och säkerheten. I 

resolutionen fortsätter man att agera under artikel 41 kapitel VII i FN-stadgan (SC 

Res 1929 (2010), 1984 (2011)). USA är en av de permanenta medlemmarna i 

säkerhetsrådet och har tydligt uttryckt att Iran utgör ett starkt hot mot USA men 

också mot dess allierade i mellanöstern (Vita Huset 3). USA:s statssekreterare 

Hillary Clinton uttryckte i ett tal till media att USA uträttade sanktioner mot Iran 

som kompletterades av liknande sanktioner från Storbritannien och Kanada 

(Utrikesdepartementets hemsida 1 2011-12-31). Detta tolkar vi som att USA var 

ett av de första länderna att inrätta sanktioner mot Iran, på grund av dess 

misslyckande att efterfölja Icke-spridningsavtalet av kärnvapen, efter att 

resolution 1929 (2010) utkom.  

USA är även en av de stater som har kapacitet att militärt svara på det hot som 

Iran utgör, vilket återkopplar till realismens syn på säkerhet och militärt försvar. 

Då USA själva uttrycker att deras militär är den väsentliga komponenten för deras 

säkerhet (NSS, 2010: preface). Under studiens gång har allt fler belägg 

uppkommit att se till USA som analysenhet då Irans svar mot hårdare sanktioner 

riktar sig specifikt mot USA (Dagens Nyheter 3, 2012-01-05). Relationen mellan 

Iran och USA har varit spänd sedan revolutionen i Iran 1979 då den USA-vänliga 

Shahen avsattes. Den spända relationen intensifierades år 2002 då Israel stoppade 

ett fartyg som fraktade vapen som köpts av PLO i Iran. Samma år avslöjar en 

iransk oppositionell organisation i USA att Iran i hemlighet utvecklar 

kärnenergianläggningar. Hemlighetsmakeriet skapade starka misstankar hos USA 

om att Iran även har som mål att utveckla kärnvapen (Hallenberg, 2009:207, 

211f). 

3.5 Material  

Vi kommer att använda oss av både primär- och sekundärmaterial i vår studie. 

Sekundärmaterialet består av metodböcker samt av böcker som kopplar till vår 

teori och våra centrala begrepp. Primärmaterialet är det som textanalysen kommer 

att genomföras på och består av säkerhetspolitiska dokument som kommer från 

den exekutiva delen av USAs regering (Dulic, 2011:36f).  

http://www.whitehouse.gov/
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3.5.1 Datainsamling 

Beroende på de ramar som ges av vår teori samt den metod vi har valt för vår 

studie så styr detta vilken data vi kommer att kunna använda oss utav (George & 

Bennet, 2005:86). Vi har valt att använda oss av dokument från 2002 och framåt, 

då detta var det år som IAEA började ifrågasätta det fredliga syftet hos Irans 

kärnenergiprogram (IAEA, GOV/2011/65:7). Samt att USA:s misstankar mot 

Irans kärnenergiprogram uppkom samma år (Hallenberg, 2009:212). 

Ett problem som avgränsning till 2002 stöter på är att Iran och deras 

”ambition” till att skaffa sig kärnvapen inte specifikt nämns i några 

säkerhetspolitiska dokument förens från 2006, och då vår forskningsfråga syftar 

till att se till hur hotet som utgörs av specifikt Irans kärnenergiprogram uttryck i 

USA:s säkerhetspolitik så kommer vi enbart att analysera dokument från år 2006. 

Vi har valt att samla in primärmaterial från den exekutiva delen av USA:s 

regering som behandlar USA:s utrikespolitiska- och säkerhetspolitiska frågor 

såsom; Vita huset, USA:s utrikesdepartement och USA:s försvarsdepartement 

(Vita Huset:1). Detta då säkerhetspolitiken ofta tar sig uttryck i, och är en del av, 

staters utrikespolitik (Andrén, 2002:55, Hallenberg, 2009:22). 

Vi försöker förhålla oss till ett inte för brett material då vi vill utföra en mer 

kvalitativ detaljerad undersökning av texterna, vilket tidsmässigt är svårare med 

ett allt för omfattande material. Problemet med detta strategiska urval av material 

är bortfallet. Dock är vi väl medvetna om risken finns att viktig data för studien 

kan hamna i skymundan vid vårt strategiska urval (Esaiasson et al. 2007:249). Vi 

försöker att bemöta detta problem till exempel genom att se till liknande 

dokument som kontinuerligt släpps till allmänheten som ett samlat 

policydokument, såsom National Security Strategy, NSS, från Vita huset där vi har 

ett från 2006 och det senaste som är från 2010 (Vita Huset: 2). Från 

försvarsdepartementet har vi The National Military Strategy of the United States 

of America, NMS, från 2011, National Defense Strategy, NDS, från 2008, 

National Security and Nuclear Weapons in the 21st Century, NSNW, från 2008, 

Quadrennial Defense Review Report, QDR, från 2010 och Nuclear Posture 

Review Report, NPR, från 2010 (USA:s försvarsdepartement 1, USA:s 

försvarsdepartement: 2, USA:s försvarsdepartement: 3). Från 

utrikesdepartementet har vi Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, 

Divestment Act of 2010, CISADA, från 2010 (USA:s utrikesdepartement: 2). Vi är 

även medvetna om att det kan finnas dokument som vi inte har åtkomst till. 

Dokument som kan vara svåra att hitta, dokument som är hemliga eller 

inofficiella.  
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4 Centrala begrepp 

 

För att uppnå intersubjektivitet i forskningen bör man definiera och klargöra 

betydelsen i vad man menar med de centrala begreppen som man använder sig av. 

Samt operationalisera begrepp, i fall dessa är abstrakta, så de går att mäta i studien 

(Teorell & Svensson, 2007:38f). De centrala begrepp som vi har i vår studie är: 

säkerhet, säkerhetspolitik och kärnenergiprogram. 

4.1 Säkerhet 

Enligt den traditionella realismens syn på säkerhet är staten den primära aktören i 

det internationella systemet. Det finns ingen högre auktoritär makt än staterna 

själva. Därför har staten se efter sig själv och dess strävan efter nationell säkerhet 

är dess huvudmål. Eftersom det inte finns någon polisiär makt som står över staten 

rustar staten upp militärt för att kunna stärka sin makt och skydda sig mot yttre 

fiender i fall det skulle behövas. Detta för att stater inte litar på varandra i det 

anarkiska systemet och denna brist på tillit till andra staters verkliga intentioner 

skapar instabilitet och konflikter (Baylis, 2008:230f).  

Enligt Barry Buzan är världen idag allt mer globaliserad och det går inte att 

endast se till säkerhet i militära och nationella termer utan man måste bredda 

synen och även se till miljö-, sociala, ekonomiska och politiska aspekter. Det är 

inte heller statens säkerhet som är det primära utan även individens säkerhet 

(Sheehan, 2005:44).  

Då vårt syfte med studien är att undersöka det säkerhetshot som ett möjligt 

kärnvapenprogram utgör blir karaktären på det hot som vi vill undersöka militärt 

vilken innebär att det är den typen samt definitionen av säkerhetshot som vi 

kommer att använda oss av i vår studie. På den politiska arenan ger en vid 

definition av ett så mångfacetterat begrepp som säkerhet större flexibilitet i 

begreppsanvändningen. Medan utanför arenan där vi befinner oss krävs det mer 

exakta definitioner och begränsningar för att det ska finnas en möjlighet för oss att 

analysera utifrån begreppet (Andrén, 2002:13).  

Vi väljer att definiera säkerhet utifrån den mer traditionella realismens syn då 

när det väl kommer till kritan, vid situationer av hot är det statens nationella 

säkerhet som är det viktigaste för alla stater och inte beroendet mellan stater som 

rör miljö, sociala, ekonomiska och politiska förbindelser (Baylis, 2008:232).   

4.2 Säkerhetspolitik 
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Det andra begreppet vi måste definiera och operationalisera i vår studie är 

säkerhetspolitik. Även säkerhetspolitik är ett mångfacetterat begrepp som behöver 

preciseras för att det ska kunna analyseras (Andrén, 2002:29). Och för att 

undersöka och analysera säkerhetspolitik har vi valt att främst använda oss av Nils 

Andréns bok: Säkerhetspolitik: analyser och tillämpningar (2002).  

Enligt Andrén så kan säkerhetspolitik existera på en internationell nivå, som 

olika säkerhetspolitiska allianser så som exempelvis NATO, men används ofta 

liktydigt med nationell säkerhetspolitik, vilket blir en avgränsning av ett bredare 

begrepp. Andrén definierar nationell säkerhetspolitik som: 

 

 ”[…] en sammanfattande beteckning på en stats politiskt styrda 

aktiviteter i syfte att kunna förverkliga sina mål också i situationer där 

den ställs inför hot från andra aktörer, särskilt från andra stater, i det 

internationella systemet” (Andrén, 2002:15f).  

 

Denna definition är en traditionell definition av säkerhetspolitik, då den ser 

stater som referensobjekt och medlen för att upprätthålla säkerheten är militära 

(Hallenberg, 2009:23).  

Gemensamt för all säkerhetspolitik att man definierar någon form av hot samt 

de medel som ska användas för att bemöta detta (Hallenberg, 2009:18). Andrén 

gör dock en åtskillnad mellan vad han kallar för direkt- och total säkerhetspolitik. 

Där den direkta säkerhetspolitiken definieras som ”[…] politiska åtgärder som 

vidtas i syfte att förverkliga medvetet omfattade säkerhetspolitiska mål” (Andrén, 

2002:30). Den direkta säkerhetspolitiken kan sedan antingen beröra 

utrikespolitiken och aktörer som agerar utanför den egna staten, med andra ord 

utåtriktad säkerhetspolitik eller den som på ett liknande sätt berör inrikespolitiken 

och kallas inåtriktad säkerhetspolitik Detta då det inom båda dessa riktningar 

finns element som är av betydelse för landets direkta säkerhet, alltså att snabbt 

kunna skydda sig gentemot ett yttre, territoriellt hot (Andrén, 2002:29f). 

Total säkerhetspolitik är istället ”[…] alla åtgärder som direkt eller indirekt 

påverkar landets säkerhet inför olika former av hot, oavsett om de tillkommit i 

säkerhetspolitiskt syfte eller i politiska former” (Andrén, 2002:29). Den totala 

säkerhetspolitiken är en bredare syn på säkerhet och ser till även andra aspekter, 

än den direkta som främst fokuserar på territoriell säkerhet, så som ekonomisk-, 

funktionell-, ekologisk-, kulturell- och ideologisk säkerhet (Andrén, 2002:41ff) 

dessa liknar den bredare säkerhetssynen som Buzan har och som diskuterades i 

föregående del.  

Vi har valt att se till den direkta säkerhetspolitiken då denna är mer avgränsad 

en den totala säkerheten, samt då vi anser att det säkerhetshot som Irans 

möjligheter till att skaffa kärnvapen utgör för USA är ett yttre nationellt militärt 

hot mot själva staten och påverkar säkerhetspolitiken där efter. Även om det hot 

som kärnvapen utgör kan vara bunden till det totala säkerhetspolitiska 

perspektivet, exempelvis till miljösäkerheten (Andrén 2002:42) så väljer vi att 

hålla oss till säkerhetspolitik som enbart berör den territoriella/militära säkerheten 

då detta är en avgränsning av det breda begreppet säkerhet. Samt att som tidigare 
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nämnts så är den territoriella säkerheten som upprätthålls med militära medel 

synen på säkerhet som existerar i vår teori.  

4.3 Kärnenergiprogram 

Då vi inte kunde finna en exakt definition av vad som menas med ett 

kärnenergiprogram så får vi redogöra för hur vi själva har valt att beteckna 

termen. Vad som menas med kärnenergi är den energi som utvinns när stora 

atomkärnor klyvs, lätta atomkärnor slås samman och vid sönderfall av 

atomkärnor. Denna energiutvinning används för elproduktion men kan även 

användas för militära ändamål såsom att tillverka kärnvapen 

(Nationalencyklopedin, 2011-12-29). Vi väljer då att definiera ett 

kärnenergiprogram som ett program, i vilket man har tekniken och kunskapen att 

tillskaffa sig denna kärnenergi. 

 På grund av risken för att länder med kärnenergi tillförskaffar sig kärnvapen, 

skapade FN det Internationella atomenergiorganet (engelska International Atomic 

Energy Agency, IAEA). IAEAs huvudsakliga uppgift är att hålla efter ifall de 

stater som skrivit under icke-spridningsfördraget (engelska Non-Proliferation 

Treaty, NPT) efterföljer det. Icke-spridningsfördraget innebär i stort att de stater 

som har kärnvapen skall avveckla dessa och de som inte har skall inte utveckla. 

IAEA utför kontinuerliga inspektioner för att säkerhetsställa staters kärnenergi 

och kontrollera att de endast används för fredliga syften (IAEA, 2011-12-29).  

År 1957 upprättades Irans kärnenergiprogram och Iran har sedan dess arbetat 

mot att tillförskaffa sig de resurser som behövs för att utvinna kärnenergi. Arbetet 

har gått långsamt men de har kommit allt närmare målet och deras första 

kärnreaktor (den som klyver och sammanför atomkärnorna) skall snart stå helt 

färdig att bruka år 2012 (World Nuclear Association, 2011-12-29).   

I och med en resolution som antogs i IAEA den 18e november 2011 uttrycker 

IAEA en stark oro över att Irans kärnenergiprogram kan till viss del vara för 

militära syften. En anledning till IAEA:s misstankar beror på att Iran inte tillåter 

att dem gör kontroller av kärnenergiprogrammet och IAEA kan därmed inte 

verifiera att programmet endast skall användas i fredliga syften (IAEA, 

GOV/2011/69). 

Det finns även information som har framkommit till IAEA som pekar på 

nukleära aktiviteter som inte enbart är för civila syften utan även innehåller 

komponenter som är militära och specifikt för att utveckla kärnvapen (IAEA, 

GOV/2011/65).  
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5 Redovisning av material 

Vid redovisningen av vårt material så kommer vi bland annat att ge referat av 

primärmaterialet och även använda oss utav citat för vi vill peka på de väsentliga 

delarna som finns hos originaltexterna utan att vår egen förförståelse präglar de 

analyserade texterna (Esaiasson et al., 2007:253). Vi kommer endast se till de 

delar i dokumenten som är centrala för att besvara vår frågeställning, alltså de 

delar som berör kärnvapen och främst då säkerhetshotet från Iran. De delar vi har 

valt att ta upp i vår redovisning är de delar som knyter an till realismen.  

5.1 National Security Strategy, NSS.  

National Security Strategy är säkerhetspolitiska dokument som syftar till att visa 

på de, för säkerhetspolitiken, centrala mål som de olika administrationerna i USA 

innehar (Hallenberg, 2009:26).  

5.1.1 2006 

I National Security Strategy från 2006 uttrycker USA sig om att huvuduppgiften 

för USA:s regering är att skydda statens befolkning och intressen. Spridningen av 

kärnvapen utgör det största hotet mot den nationella säkerheten då dess 

förstörelseförmåga är väldigt omfattande. Hotet utgörs bland annat av att denna 

förmåga gör dem attraktiva för terrorister och så kallade skurkstater. (NSS, 2006: 

kap V). Dokumentet pekar i riktning mot att Iran är en så kallad skurkstat och att 

man håller på att utveckla kärnvapen.  

 

“The Iranian regime’s true intentions are clearly revealed by the 

regime’s refusal to negotiate in good faith; its refusal to come into 

compliance with its international obligations by providing the IAEA 

access to nuclear sites and resolving troubling questions; and the 

aggressive statements of its President calling for Israel to ‘be wiped off 

the face of the earth’.” (NSS, 2006: kap V)  

 

Dock så menar man att även andra aspekter hos Iran och den iranska regeringen 

som gör dessa till säkerhetspolitiska problem. Bland annat att den iranska 

regeringen stödjer terrorister, utgör ett hot mot Israel samt att de försöker 

undergräva den fred som existerar i mellanöstern. Stödet till terrorister ses som ett 

stort hot då man menar på att det finns få hot som är större än hotet av terrorister 
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som innehar massförstörelsevapen, vilket kärnvapen är en del av. I dokumentet 

hävdar man även att man ska ta ”all necessary measures” för att skydda den 

nationella säkerheten mot Irans fientliga och icke-acceptabla beteende (ibid: kap 

V). 

5.1.2 2010 

This administration has no greater responsibility than the safety and 

security of the American people. And there is no greater threat to the 

American people than weapons of mass destruction, particularly the 

danger posed by the pursuit of nuclear weapons by violent extremists 

and their proliferation to additional states” (NSS, 2010:4).  

 

Ett av de intressen som står högts upp på USA:s säkerhetspolitiska agenda är 

säkerheten för USA, dess invånare och allierade stater (ibid:7). 

USA:s allianser med stater i Europa, Syd- och Nordamerika, Asien och 

Mellanöstern är ett viktigt element för att uppnå deras säkerhetspolitiska mål. 

Staterna i dessa allianser har som gemensam nämnare att de alla delar samma 

kamp för säkerhet, framgång och demokrati (ibid:3, 11).   

USA vill hålla kvar kontakten med fientliga stater för att kunna testa deras 

intentioner och ge regimerna en chans att ändra sin politik så att den går i linje 

med USA:s intressen (ibid:3).   

I detta policydokument uttrycks en önskan om att man ska stärka IAEA:s icke-

spridningsfördrag, för att genom detta kunna utkräva ansvar från stater. Detta då 

fördraget har försvagats då allt fler stater, såsom Iran, misslyckats att efterfölja 

fördragets regler (NSS, 2010:3f, 23).  

De stater som misslyckas att svara på USA:s krav och inte agerar ansvarsfullt 

kommer att utsättas för sanktioner och vidare isolering. Detta är något som USA 

kan tillämpa på Iran då USA jobbar för att förhindra att de skaffar sig kärnvapen 

och menar på att om de fortsätter med att  inte följa icke-spridningsfördraget så 

kommer de möta större isolation till dess att de återigen följer internationella icke-

spridningsnormer (ibid:12, 23f).  

Fungerar inte isolering ser USA militärt agerande som ett alternativ, detta 

speciellt då USA anser att, den internationella ordning där stater skall upprätthålla 

sitt internationella ansvar inför andra stater, är en flyktig verklighet (ibid:13).  

Ett av USA:s stora intressen i Mellanöstern är bland annat ett obevekligt 

åtagande att upprätthålla deras nära vän Israels säkerhet (ibid:24). 

Iran är en stat som i årtionden har hotat och blir allt mer hotfullt för säkerheten 

i Mellanöstern samt för USA:s säkerhet. Detta då förutom att de innehar ett, enligt 

USA, olagligt kärnenergiprogram så stödjer de terrorism och har under årens lopp 

underminerat freden mellan Israel och Palestina (ibid:24ff).  

5.2 Nuclear Posture Review Report, NPR. 2010 
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The Nuclear Posture Review är en undersökning som fastställer för kommande 

fem till tio års period USA:s bland annat nukleära strategi och politik. (USA:s 

Försvarsdepartement: 3). och visar på hur man kan genomföra president Barack 

Obamas agenda för att minska det nukleära hot som existerar för USA, och deras 

allierade (NPR, 2010). 

  

Ett av målen som läggas fram i NPR är att USA ska motverka spridningen av 

kärnvapen till nya stater samt terroristorganisationer, då detta är den största 

säkerhetsutmaningen för staten. Detta då även om hotet av ett kärnvapenkrig inte 

längre är lika påtagligt så ökar hotet av en kärnvapenattack i världen. Då detta hot 

finns så menar NPR på att man ska behålla de kärnvapen som man har i 

avskräckningssyfte så att inte kärnvapenattacker riktas mot USA eller deras 

allierade. (NPR, 2010: 2, 45, ivf). 

Osäkerheten som utgörs av spridningen av kärnvapen till nya stater består 

bland annat av att utvecklingsförsök görs av stater som är ”at odds with the United 

States, its allies and partners”, såsom Iran (Ibid: IV, 3). Genom att Iran inte följer 

de regler som sätts ut i NPT så försvagas denna. Att Iran inte rättar sig efter de 

internationella normerna och att det finns en risk för att de startar en regional 

konflikt så verkar detta destabiliserande i regionen. Detta kan i sin tur leda till en 

dominoeffekt, då andra stater i regionen börjar skaffa sig kärnvapen i 

avskräckningssyfte. (Ibid: iv, 4). 

 

 

5.3 National Security and Nuclear Weapons in the 

21st Century, NSNW. 2008 

National Security and Nuclear Weapons in the 21st Century är ett 

policydokument som visar på hur nuvarande och framtida presidentadministration 

kan reglera USA:s kärnvapenstrategi och struktur (NSNW, 2008:i).   

 

Detta dokument från 2008, menar på att USA:s största utmaning är stater i 

regioner av oro och extremister som har eller som försöker skaffa sig 

massförstörelsevapen. 

USA kan inte avveckla all sin kärnvapenarsenal då det behövs i 

avskräckningssyfte och som eventuellt försvar för sin egen del och för sina 

allierade och vänners skull (ibid:1f). Trots att kalla kriget är slut och en ny tid är 

kommen som är av allt mer globaliserat slag, är världen fortfarande en osäker och 

oförutsägbar arena där man aldrig med säkerhet kan veta att andra stater inte 

startar ett kärnvapenkrig följande dag. Det finns en stor osäkerhet för de stater 

som vill skaffa sig kärnvapen, såsom Nordkorea och Iran, båda dessa länder har 

misslyckat i att efterfölja IAEA:s Icke-spridningsfördrag, då de inte tillåter IAEA 

att göra sina inspektioner i respektive land.  
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Iran är till stor oro för USA då Irans ledare hotat USA och hotat att förinta 

regionala allierade till USA. Iran stödjer extremister och icke-statliga aktörer som 

är ett hot både till USA och dess regionala allierade. Iran stödjer bland annat 

terroristorganisationen Hizbollah. Iran har fortsatt med sitt kärnvapenprogram 

trots FN:s säkerhetsråds avrådan, denna oro beror främst på tidigare erfarenhet av 

att Iran spridit omdebatterad vapenteknik till andra stater. Det finns misstankar om 

att Iran har massförstörelsevapen och det finns bevis på att de utvecklar ballistiska 

kort- och långdistansmissiler (ibid:5f). 

5.4 National Defense Strategy, NDS. 2008 

National Defense Strategy är ett dokument som visar på hur 

försvarsdepartementet kan verkställa de mål som sammanfattats i NSS från 2006 

(NDS, 2008:2).  

 

National Defense Strategy nämner att Irans strävar efter att utveckla sin 

kärnenergi, vilket skapar osäkerhet i Mellanösternregionen. Dokumentet tar även 

upp att Iran stödjer terrorism och att Iran är en så kallad skurkstat som utgör ett 

hot till den internationella ordningen (ibid:3). Iran försöker minska USA:s 

påverkan i regionen och är därmed ett hot till USA:s regionala intressen. 

Skurkstater utnyttjar den instabilitet som finns i regionala konflikter genom att 

bland annat erbjuda fristad åt terrorgrupper och tillhandahålla dem med 

massförstörelsevapen. Regionala konflikter är därmed ett stort och aktuellt 

problem (ibid:9, 13). 

 

”Even though the likelihood of interstate conflict has declined in recent 

years, we ignore it at our peril […] Although the role of non-state actors 

in world affairs has increased, states will continue to be the basis of the 

international order.” (NDS, 2008:13). 

 

Då Iran är en skurkstat enligt USA måste man behålla någon form av militär 

arsenal för avskräckningssyfte för att kunna utmana detta säkerhetshot som stater 

som Iran utgör oavsett ifall de har kärnvapen eller inte (ibid:11ff).  

Det finns en osäkerhet gällande vad, de stater som vill och skaffar sig 

massförstörelsevapen, däri inräknat kärnvapen, skall använda dessa till. Om det 

endast är till avskräckningssyfte eller tänkt för att använda mot fiender (ibid:15).  

5.5 Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, 

and Divestment Act of 2010, CISADA. 2010 
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CISADA är ett dokument som ursprungligen kommer ifrån den amerikanska 

lagstiftande delen av regeringen och är ett förslag om sanktioner som riktas mot 

Iran. Vi är medvetna om detta men då dokumentet är ett sanktionsförslag som har 

skrivits under av presidenten och då det nu är upp till bland annat 

utrikesdepartementet att implementera sanktionsfördraget (USA:s 

utrikesdepartement: 1) så anser vi att dokumentet är relevant för vår studie. 

 

Enligt CISADA så utgör de olagliga nukleära aktiviteterna i Iran, tillsammans 

med deras utvecklande av långdistansmissiler och att de stödjer terrorism ett 

säkerhetshot. Detta hot riktas inte enbart mot USA och USA:s intressen i 

regionen, utan även mot deras allierade i regionen, till exempel Israel, samt andra 

allierade runt om i världen (CISADA, 2010:2(1), 2(10)). 

Hotet som kommer från den Iranska regeringen kan inte enligt 

sanktionsfördraget lösas med diplomatiska medel, vilket är något som handlingar 

utförda av regimen i Iran pekar på. Bland annat då de stödjer och förser 

terroristgrupper med vapen (ibid: 2(7), 2(7,G)). Presidenten bör godkänna 

sanktionerna “because of the involvement of Iran’s Revolutionary Guard Corps in 

Iran’s nuclear program” (ibid: 3(4)). 

5.6 The National Military Strategy of the United 

States of America, NMS. 2011 

 

Syftet med detta dokument är att ge medlen till hur USA militär ska uppnå de 

nationella intressen som lades fram i bland annat National Security Strategy 2010 

(NMS, 2011). 

 

I NMS anser man att i Mellanöstern finns flera nya uppkommande stater som får 

allt mer makt och den dynamik som skapas i samband med detta kan i sig hota 

stabiliteten i regionen. Iran utgör det största hotet då regimen fortsätter att försöka 

utveckla kärnvapen samtidigt som man ger stöd åt olika terroristorganisationer 

(NSM, 2011:2, 11). Man eftersträvar en säker värld utan kärnvapen, då 

spridningen av massförstörelsevapen utgör inte bara ett hot mot den egna nationen 

utan även för andra. Enligt NMS är den högsta prioriteten “the security of the 

American people, our territory, and our way of life”. Ett Iran med kärnvapen kan 

leda till att andra stater i regionen försöker skaffa sig kärnvapen eller öka sin 

vapenarsenal, detta kan resultera i konflikter i regionen. Spridningen av kärnvapen 

kan enligt dokumentet i slutändan leda till att man tappar kontrollen av 

kärnvapnen och dessa kan tillslut hamna hos icke-statliga aktörer (ibid:7, 1, 3). 

5.7 Quadrennial Defense Review Report, QDR. 2010 
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Queadrennial Defense Review Report redogör för försvarsdepartementets strategi 

och prioriteringar (QDR, 2010: preface). 

 

I dokumentet QDR från 2010, konstaterar USA att ”non-state actors such as 

Hezbollah have acquired unmanned aerial vehicles and man-portable air defense 

systems from Iran.”(QDR, 2010:32) Det uttrycks även en oro i dokumentet för att 

stater som har en aggressiv attityd, såsom Iran, utvecklar kärnvapen (Ibid:101).  
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6 Analys 

Nedan följer en analys av huruvida de hypoteser vi ställde upp i metoddelen får 

belägg i det empiriska material vi har valt att tillämpa oss av och som vi har 

redovisat i föregående stycke. Alla dokument som vi har valt att analysera är 

relativt enhälliga i på vilka sätt Iran och kärnvapen uttrycks som ett säkerhetshot.  

 

Ibland annat NSS från 2006 och NPR så kan man utläsa att Irans 

kärnenergiprogram inte endast är till för fredliga syften utan att de även utvecklar 

kärnvapen som ger programmet ett militärt syfte. I NSS från både 2006, 2010, 

NPR, NDS och NMS finner vi belägg för vår hypotes: Om Irans 

kärnenergiprogram utvecklas till ett kärnvapenprogram, rubbas maktbalansen 

och ett säkerhetsdilemma kan uppstå. 

Detta då dessa dokument menar på att Iran tidigare har hotat säkerheten och 

freden i Mellanöstern, samt att Iran med kärnvapen skulle leda till att andra stater 

också vill rusta upp. Upprustning av kärnvapen eller andra vapen kan i sin tur leda 

till en upprustningsspiral, vilket resulterar i det så kallade säkerhetsdilemmat. I 

NMS kan man även utläsa att det finns vissa stater i Mellanösternregionen som 

uppnår en allt större maktposition och man pekar på att detta kan påverka 

stabiliteten som finns i regionen i en negativ riktning. Vi tolkar detta som att USA 

anser att det finns en maktbalans i regionen och att denna skulle destabiliseras om 

exempelvis Iran får mer makt. Denna makt tas i uttryck i militär makt genom att 

den i så fall skulle uppnås i och med att de skaffar sig kärnvapen. En rubbning av 

maktbalansen i regionen till Irans fördel kan vi ur NDS tolka som ett hot mot 

USA och deras intressen då Iran vill minska det inflytande som USA har i 

regionen.  

 

Utifrån dokumenten tolkar vi att allianser, som berör vår andra hypotes, utformas 

för att balansera upp gentemot hotet som utgörs av Irans möjlighet till att skaffa 

kärnvapen. Denna tolkning gör vi då USA och dess allierade ser Iran som ett 

gemensamt säkerhetshot, och att man som vi nämnde i inledningen samarbetar för 

att inrätta sanktioner mot Iran. I NSS från 2006, 2010, NPR, NSNW, CICADA 

finner vi belägg för vår andra hypotes: Om Iran skaffar sig kärnvapen så skapar 

detta ett påtagligt säkerhetshot mot USA och USA:s allierade i regionen.  

Detta då dessa dokument menar på att en spridning av kärnvapen, explicit till 

fiender som existerar för USA och dess allierade, är det största hotet mot den egna 

nationella säkerheten. I NSNW, uttrycker USA en stor oro över Iran, på grund av 

att Iran hotat både USA och dess regionala allierade. Vi tolkar utifrån detta att 

Iran är en fiende enligt USA och därmed skulle Iran med kärnvapen utgöra ett 

stort hot mot USA och dess allierade. Det starkaste belägg som finns för att USA 

upplever Iran som ett hot, speciellt ett militärt territoriellt hot, är i NSS från 2006. 
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Detta dokument menar på att ett Iran med kärnvapen skulle kunna utplåna hela 

staten Israel som är en nära allierad till USA.   

Det finns även andra aspekter i dessa dokument som ger belägg för realismen 

men som vi inte har utvecklat några hypoteser för. För att nämna några, så anser 

USA till exempel i NDS att stater fortfarande utgör de centrala aktörerna i det 

internationella systemet. I samma dokument och även i andra såsom NPR och 

NMS, anser USA att man ska behålla de kärnvapenarsenaler man har då dessa kan 

användas i avskräckningssyfte och motverka att den egna staten eller dess 

allierade utsätts för kärnvapenattacker.  

 

Vi är medvetna om att realismen har vissa förklaringsproblem och några av dem 

har vi redan redogjort för i vår teoridel. Det största problemet som realismen 

möter i den amerikanska säkerhetspolitiken är att alla de säkerhetspolitiska 

dokumenten uttrycker att ett av de största hoten som finns är att “[t]he American 

people face no greater or more urgent danger than a terrorist attack with a 

nuclear weapon.” (NSS, 2010:23). Problem som uttrycks i dokumenten är 

förutom att Iran skaffar sig kärnvapen, att Iran även sponsrar terrorism. Detta 

tolkar vi som att hotet som uppkommer med att Iran har kärnvapen är att staten 

kan sprida dessa till olika transnationella terrornätverk. Realismen ser terrorism 

som något som utförs av stater, då staterna är den viktigaste aktören i det 

internationella systemet, och har då problem att se till olika transnationella 

nätverk som finns i dag. Liberalismen som även kan se terroristorganisationer som 

transnationella aktörer skulle kanske kunna förklara på ett mer relevant sätt, än 

realismen, varför kärnvapen i händerna på terrorister utgör ett säkerhetshot 

(Parker, 2009:375ff, Hall, 2009:35,48). För att se om exempelvis liberalismen 

bättre kan visa på och förklara varför Irans möjligheter till att utveckla kärnvapen 

uttrycks som ett säkerhetpolitiskt hot är dock något som vi får referera vidare till 

vidare forskning, då var ambition för denna studie är att testa enbart realismen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 20 

7 Slutsats 

Vi började vår studie med frågeställningen; På vilka sätt uttrycks Irans 

kärnenergiprogram som ett säkerhetspolitiskt hot av USA? 

För att besvara denna frågeställning har vi redovisat och analyserat olika 

säkerhetspolitiska dokument från den verkställande delen av USA:s regering. På 

detta material har vi även testat vår teori realismen, då denna främst fokuserar på 

militära hot mot staten som vi anser att kärnvapen i huvudsak utgör. Några av 

realismens komponenter som vi testat är maktbalans och säkerhetsdilemmat. Vi 

testade detta genom utföra en hypotetiskt-deduktiv textanalys på de dokument vi 

valt ut, för att hitta belägg för de hypoteser som vi utformat utifrån vår teori. Det 

resultat vi har fått fram genom vår textanalys tyder på att även om realismen kan 

förklara en viss del av hur det säkerhetspolitiska hotet uttrycker sig, är den inte 

helt uttömmande. De element som realismen inte kan förklara, är element som 

andra teorier kanske kan ge en förklaring på. Exempel på ett sådant element är 

transnationella terroristnätverk och dess möjlighet att tillförskaffa sig kärnvapen, 

vilket är något som liberalismen skulle ha större möjlighet att klarlägga.  

Avslutningsvis för att svara på vår frågeställning kan vi konstatera att hotet 

som Irans kärnenergiprogram utgör, tar sig uttryck i USA:s säkerhetspolitik på 

liknande sätt i alla de dokument som vi analyserat. Dessa dokument visar på att 

USA anser att Irans kärnenergiprogram inte har ett fredligt syfte och är ett hot då 

Iran inte är allierad med USA. Andra farhågor som uttrycks i dokumenten är, att 

Iran sponsrar terrorism och terrornätverk med kärnvapen är det största 

säkerhetshotet mot USA.  Irans regim har hotat USA och Israel, som är en nära 

allierad stat i Mellanösternregionen. Problem som uttrycks i dokumenten är att 

icke-spridningsfördraget (NPT) försvagas då Iran skaffar sig kärnvapen. Samt att 

detta leder till att andra stater i Mellanösternregionen också vill börja utveckla 

kärnvapen. Spridning av kärnvapen anses vara ett säkerhetshot av USA.  
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