
Vilken utrikespolitik för Donald Trump?
En ideologianalys

Elin Paez

Statsvetenskap, kandidat 

2019

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle



 

Förord  
 
Att skriva den här uppsatsen har varit både lärorikt, utmanande och gett mig förtroende för att 
om något stundtals känns omöjligt så ska man inte vara för hård mot sig själv. Det har funnits 
sämre och bättre skrivdagar, men huvudsaken är att man känner sig nöjd med slutprodukten.  
 
Jag vill rikta ett stort tack till alla lärare som varit otroligt engagerade över mitt valda område 
och mina medstudenter för alla konstruktiva tips och kommentarer. Jag vill främst tacka min 
handledare Mikael Sevä för sitt engagemang och vägledning från idéformning till 
slutprodukt. 
 
Till sist vill jag tacka min familj och mina vänner som har haft överseende över mitt 
försvinnande från det sociala i cirka en månad. Men också för deras peppande kommentarer 
de gånger det har känts tyngre i skrivprocessen. 

  
 
Tack!  
 
 
Elin Paez 
Maj 2019 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

Sammanfattning 
 
Sedan Donald Trump intog Vita Huset som USA:s 45:e president har det varit delade 
meningar kring vilken utrikespolitik som faktiskt förs av Trump. Under hans kandidatur till 
president och hans första mandatperiod har han uttalat sig både i en ton av realism, liberalism 
och populism. Denna studie har utgått ifrån de två klassiska IR teorierna realism och 
liberalism samt populismen som en okonventionell teori inom IR för att genom en 
ideologianalys försöka få fram vilken utrikespolitik Trump för. Studien inriktar sig på två 
fall: Mellanöstern och Nordkorea med ett fokus på säkerhetspolitiska aspekter. 
Ideologianalysen har fokuserat på Trumps Twitterkonto, uttalanden och intervjuer från olika 
nyhetskällor samt officiella dokument från Vita Huset. Dessa har sedan analyserats genom 
idealtyper inom de två IR-teorierna samt populismen. Resultatet av studien visar att Donald 
Trump faller inom kategorin som realist men ett uppmärksammande görs av hans 
populistiska ton och retorik samt att det inte finns en sammanhängande utrikespolitik på 
grund av Trumps utspel på Twitter och till media men störst av allt motsägelsen mellan 
presidenten och hans egen administration. 

  
 Nyckelord: Internationella relationer, Trump, utrikespolitik 

  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



 

Abstract  
 
Since Donald Trump took office there has been split opinions about which foreign policy is 
led by the President. From his candidacy to his first 2 years in office he has made remarks 
that can be categorized as falling within the theory of realism, liberalism and populism. This 
study has been based from the two classical IR-theories realism, liberalism and populism as 
an unconventional theory aside from IR-theory through an ideology analysis to make sense of 
which foreign policy is being driven by Trump. The study focuses on two cases: The Middle 
East and North Korea with security policy in focus. This particular ideology analysis has 
focused on Trump Twitter account, statements and interviews from news channels and 
official documents from the White House. This material has been analyzed through ideal 
types within the two IR-theories and the theory of populism. The results of this study show 
that Donald Trump falls in within the bounds of realism for the most part based on these 
cases two cases. But attention is paid to his populist tone and rhetoric and that there is no 
coherent foreign policy driven in these cases. This much to Trumps outrageous remarks on 
Twitter and to the media but most of all the contradiction between the president and his own 
administration.  
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Inledning  
I detta avsnitt presenteras bakgrund, syfte, avgränsningar och disposition.  

 

Den 8 november 2016 intog Donald Trump det vita huset som USA:s 45:e president. Sedan 

Trump tillkännagivande om hans kandidatur till presidentskapet fram till hans tid som sittande 

president har det funnits delade meningar kring vilken politisk riktning som Trump förespråkar 

både på nationellt men framförallt internationellt plan. Trump kandiderade till president den 

20 januari 2017 som republikanernas kandidat och förde en kampanj med den nu ökända 

sloganen ”Make America great again” som en motreaktion gentemot hans efterträdare för att 

ta ställning mot tidigare presidenter som bidragit till den amerikanska prestigens förfall. 

Därmed har ”Make America great again” varit ett löfte till sina väljare om att ta tillbaka USA 

till en era av välstånd och en världsledande nation, som Trump hävdar har gått vilse med 

tidigare styre (Azevedo, Jost & Rothmund 2017, 232). 

 

Trump har under sin kampanj och presidentskap haft en otydlig ställning till hur han ideologiskt 

placerar sig själv. Hur olika politiska mål ska uppnås har varit och är fortfarande ett stort 

frågetecken under hans administration. Olika handlingar och uttalanden från presidenten har 

placerat USA både nationellt och internationellt i en position där ingen kan förutse hur Trump 

kommer att handla, speciellt på den internationella spelplanen. Presidenten har under sin 

mandatperiod förespråkat en ”America first policy” där han vill ta avstånd från resten av 

världen såvitt det inte gäller vitala intressen som kan vara av värde för USA (Open Democracy, 

2018). Trump vill bland annat stärka den amerikanska ekonomin samt försvarsmakten, idéer 

som ligger i linje med realismen gällande förstärkt makt och realismens grundidé om maktspel. 

Samtidigt har presidenten förespråkat för stora skattesänkningar. Han har också förespråkat för 

avregleringar av stora företag och finansindustrin samt privatiseringsplaner, idéer i linje med 

liberalismen/neoliberalismen som länge gjort motstånd gällande statens inbladning i form av 

höga skatter (The Washington Post, 2017).  

 

Utöver detta har Trump varit högröstad för strängare migrationspolitik och gått så långt som 

att förespråka en mur mellan USA och Mexiko som en lösning. Trump har inte heller hållit 

tillbaka gällande hans nedlåtande åsikter om immigranter, detta i linje med populismen som 

ofta förknippas med en uteslutande natur (Klinger 2018, 3). Politico som är en av USA:s 
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främsta politiska nyhetskälla har klassat Trump som en president som improviserar, är 

eklektisk och motsägelsefull (Politico, 2016). Jane C. Timm som är politisk reporter från NBC 

News har beskrivit hur Trump totalt gjort 141 distinkta skiftningar från hans ursprungliga 

uttalanden under sin kampanj (NBC News, 2016). Trump har varit otroligt högröstad över vad 

han vill och kommer att ändra gällande USA:s internationella affärer och angelägenheter, han 

har också varit tydlig med vilka mål han har som president. Samtidigt har dessa löften många 

gånger tyvärr inte implementerats som man önskat och många gånger har de inte ens förts 

igenom. Det råder motsättningar mellan Trump och hans administration samt övriga instanser 

så som kongressen. Detta innebär att Trump trots det stora handlingsutrymmet som presidenten 

har inte alltid får igenom sina idéer då dessa bromsas av olika ”checks and balances”. Detta 

innebär att det finns två bilder av USA:s utrikespolitik. Trump är ansiktet utåt för hur 

omvärlden och dess invånare uppfattar den amerikanska politiken. Sedan finns den officiella 

bilden av amerikansk utrikespolitik som hittas i den federala regeringen och kongressen som 

har den högsta makten. Denna uppsats kommer endast att fokusera på Trumps utrikespolitik 

och vad han förespråkar som USA:s ansikte utåt då detta är den politiken som omvärlden har 

tillgång till och den som förmedlas via presidenten. 

 

Tidigare forskning har endast förklarat varför Donald Trump agerar som han gör utifrån ett 

personlighetsperspektiv. Niklas Rossbach från Totalförsvarets forskningsinstitut har utformat 

en rapport där han analyserar hur vi kan förstå Trump genom James David Barbers modell för 

att förstå generella president karaktärer. Större delen av forskningen kring Donald Trump 

består av att försöka förstå sig på honom som person. Det finns också tidigare forskning om 

hur Donald Trump kommer påverka den liberala internationella världsordningen. Därmed 

finner jag en vetenskaplig lucka där ingen tagit sig an att försöka förklara Donald Trumps 

utrikespolitik, handling och uttalanden genom IR-teorierna och populismen.  

 

Varför detta forskningsproblem är av högt intresse har att göra med att USA är en stormakt 

samt en viktig global aktör som har stort inflytande på övriga nationer. Därför är det av högt 

intresse att förstå vilken policy som drivs igenom då detta inte bara påverkar USA utan har en 

spillande effekt och i vissa fall förödande konsekvenser på resten av världen. Vi måste också 

uppmärksamma vilka konsekvenser Trumps okonventionella uttalanden och handlingar har ur 

en världslig kontext. Hur påverkas den globala diskursen och USA:s relationer gentemot 

omvärlden utifrån Trumps ”America first” policy gällande utrikespolitiken är en samhällelig 
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diskussion som är högst aktuell. Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och Wängnerud 

(2017) har samhälleliga uppkomna problem sin grund i exempelvis i enskilda händelser.  

 

Min uppsats har till syfte att konstruera ett analysverktyg för de nämnda teorierna som också 

inkluderar indikatorer för populismens utrikespolitik som fortfarande är väldigt outforskat. Det 

kommer också att konstrueras en modell utöver analysverktyget som indikerar hur populismen 

kan läggas på realismen och liberalismen och verka med dessa teorier som bas. Jag kommer 

också att belysa skillnaden mellan den officiella bilden av USA:s utrikespolitik och den bilden 

och budskap som Trump förmedlar via hans uttalanden och utspel genom att analysera 

officiella dokument samt hans Twitterkonto. Min uppsats bidrag är också att tolka Trumps 

tweets gällande hans eminenta användande av detta som verktyg för att förmedla ut USA:s 

ställning gällande utrikespolitiska angelägenheter. Min uppsats kommer också att konstruera 

en modell där Trumps tweets som analyseras i studien, kategoriseras in i hur många tweets som 

har skickats ut gällande ett antal olika områden inom utrikespolitiken som berör den 

säkerhetspolitiska aspekten. 

Syfte  
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken utrikespolitik som Donald Trump för. Detta 

genom att ta två av de klassiska och mest dominerande IR-teorierna realism och liberalism 

samt en okonventionell teori som inte återfinns inom de internationella relationerna, nämligen 

populismen. Syftet är att se inom vilken ideologi/teori Donald Trump faller inom, är han en 

realist, en liberal eller överensstämmer han mest med populismen? Eller är han en blandning 

av alla dessa tre eller kan han potentiellt vara något helt annat?  

Avgränsningar 
Uppsatsen förhåller sig till två fall, Nordkorea och Mellanöstern. Denna avgränsning baseras 

främst på att tiden helt enkelt inte räcker till i en C-uppsats för att göra en djupgående analys 

med fler relationer till andra länder över världen. Varför Mellanöstern specifikt har valts för 

denna uppsats baserar på ländernas långa förhållande samt USA:s långa militäriska historia 

med regionen men också av andra vitala intressen. Varför Nordkorea har valts ut baseras på 

den långa och pågående kärnvapendiskursen samt den intressanta relationen mellan Kim Jong-

un och Donald Trump. Uppsatsen kommer att avgränsa sig till endast säkerhetspolitiska 

aspekter gällande båda fallen då teorierna som kommer att användas är som mest prominenta 
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inom detta område. Uppsatsen kommer att fokusera på den utrikespolitik som Trump för som 

USA:s ansikte utåt och kommer inte att gå på djupet av den federala regeringens utrikespolitik 

då syftet är att analysera Trump som egen aktör. 

Disposition  
Nedan följer ett avsnitt med tidigare forskning kring ämnet. Därefter presenteras de teoretiska 

utgångspunkterna i teoriavsnittet som tillämpats vid bearbetning av analysen samt kritik för 

varje teori. Efter detta kommer analysavsnittet där analysverktyg och modeller redogörs. Sedan 

kommer ett avsnitt med metod-och materialinsamling här presenteras metodval och urval samt 

studiens validitet och reliabilitet diskuteras. Efter detta kommer ett avsnitt med en kortare 

bakgrund om den historiska utrikespolitiken som drivits i USA. Därefter kommer 

empiriavsnittet där USA:s relation till Mellanöstern och Nordkorea samt vitala händelser 

redogörs. I detta avsnitt vävs Donald Trumps och Vita Husets uttalanden samt Twitterinlägg 

från presidenten. Därefter kommer resultatavsnitt redovisas studiens empiriska material, 

resultat och en slutgiltig analys görs av detta utifrån de teoretiska utgångspunkterna. 

Avslutningsvis diskuteras resultatet samt styrkor och svagheter med mitt analysverktyg. 

Slutdiskussionen avslutas också med förslag på framtida forskning inom området. 
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Tidigare forskning  
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om Donald Trumps utrikespolitik och hur andra 

forskare gått tillväga för att försöka förklara varför han agerar som han gör. Det diskuteras 

också om tidigare forskning gällande USA:s utrikespolitik och studier om utrikespolitik i stort. 

 

Sedan Donald Trump tog över presidentskapet i USA den 20 januari 2017 har han fortsatt vara 

en omdiskuterad karaktär i världen. Han var redan gott omdiskuterad under perioden som han 

kandiderade till president. Men efter hans tillträde har intensiteten naturligt ökat i och med hans 

viktiga roll. Det råder stora frågetecken kring Trumps administration och kring hans uttalanden 

samt utrikespolitiken som förs. Hela världen har att göra med en okonventionell president som 

i grund och botten är en mediapersonlighet som inte har någon tidigare politisk bakgrund. Trots 

att Donald Trump är den mest okonventionella presidenten för USA i vår tid så är han inte den 

första omdiskuterade presidenten i amerikansk historia. Forskningen kring USA:s 

utrikespolitik är däremot ett väl utforskat fält. Ulf Karlström och Anders Romelsjö har bland 

annat undersökt den amerikanska utrikespolitiken och ekonomin efter 1945. Karlström och 

Romelsjö fokuserar på USA som världspolis och går in på hur USA är världens mäktigaste stat 

och hur staten i mer än 100 år varit inblandade i ett flertal konflikter och krig världen över 

(Karlström & Romelsjö, 2013). William Blum är en annan författare och framförallt kritiker 

av USA:s utrikespolitik. Blum var i mitten av 60-talet anställd hos USA:s utrikesdepartement 

men lämnade senare posten och fokuserade på journalistiken efter detta. Under sin livstid 

ägnade han största delen av hans liv till att forska och skriva om CIA och USA:s utrikespolitik 

och har släppt en rad olika böcker med fokus på USA:s utrikespolitik. Ett av hans mest kända 

verk är CIA och USA:S Verkliga Utrikespolitik (Blum, 1998).  

 

Forskningen kring USA:s utrikespolitik har både studerats mer allmänt men också genom olika 

fall. Walter Lippman står bakom en rad kända verk där han har studerat USA utrikespolitik, ett 

av hans mest utmärkande verk är USA:s utrikespolitik med kalla kriget som utgångspunkt i 

hans studie ”The Cold War” (Lippmann, 1947). Mycket av forskningen kring USA:s 

utrikespolitik har också centrerat sig kring olika presidenter. Mike Winnerstig har i sin 

avhandling från 2001 studerat USA:s säkerhetsstrategier som landet utövat gentemot Europa 

under perioden 1981 till 1997, från Reagan till Clinton som sittande presidenter. I hans studie 

använder han sig av realism och liberalism som instrument för sin analys där han undersöker 

USA:s säkerhetsstrategi gentemot Europa baserat på hotuppfattningar, mål och medel 
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(Winnerstig, 2001). Charles de Gaulle är en president som varit av intresse att studera gällande 

utrikespolitik och det finns en rad studier kring honom. Nuenlist, Locher och Garret (2010) har 

studerat de Gaulle’s utrikespolitik genom internationella perspektiv från 1958–1969 för att få 

en uppfattning av presidentens utrikespolitik från ett globalt perspektiv. Forskningen kring IR-

teorierna är också omfattande och har tagit sig an ett flertal olika fall. Hans J. Morgenthau var 

den första som introducerade den första omfattande moderna teorin om internationella 

relationer. De flesta teorierna har utvecklats och tagit avstamp ifrån Morgenthau’s verk Politics 

among Nations: The struggle for power and peace (Morgenthau, 1948). John Lewis Gaddis 

har bland annat undersökt IR-teorierna på slutet av det kalla kriget. I studien testar Gaddis 

teoriernas förklarande kraft gällande det kalla krigets abrupta avslut (Gaddis, 1992). 

 

Frågan om hur man ska tolka en president och vad man kan förvänta sig är inte heller ett 

outforskat område Den tidigare forskningen har fokuserat på att försöka förklara Donald Trump 

som person i första hand för att sedan försöka förklara hans politiska agerande. Men det finns 

också tidigare forskning kring Trump och utrikespolitiken. Det finns bland annat forskning om 

USA:s roll efter att Trump blivit president från Doug Stokes där han går in på den amerikanska 

hegemonin och framtiden av den liberala internationella världsordningen (Doug Stokes, 2018). 

Det finns en annan vetenskaplig artikel från Rebecca Friedman Lissner och Mira Rapp-Hooper 

som också diskuterar om den liberala internationella världsordningens framtid i och med 

Trump som USA:s president (Friedman Lissner & Rapp-Hooper, 2018).  

 

I befintlig forskning ligger det stort fokus på att studera hur den liberala ordern kommer att 

överleva en president som Trump. En annan studie från Peter Dombrowski och Simon Rech 

inriktar sig på att studera om Donald Trump har någon stor strategi med hans globala politik i 

stort (Dombrowski & Rech, 2015). En annan vetenskaplig artikeln från Juan Tovar Ruiz 

undersöker om det finns en eventuell Trump doktrin (Ruiz, 2018). Niklas H. Rossbach som är 

förste forskare vid FOI:s enhet för säkerhetspolitik med inriktning mot amerikansk och 

europeisk säkerhetspolitik har gjort en rapport om Trumps utrikestradition utifrån James David 

Barber modell ”the presidential character”. Där fokus ligger på att dechiffrera Trumps 

personlighet (Rossbach, 2018). En stor del av den tidigare forskningen fokuserar mycket på 

Trumpadministrationen medan jag vill studera Trump i egen person och vilka budskap han 

skickar till omvärlden. Därmed finner jag en vetenskaplig lucka där ingen ännu kollat på hans 

uttalanden och handlande utifrån specifika fall och genom teorierna: realism, liberalism och 

populism genom en ideologianalys. 
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Teori  
I detta avsnitt presenteras de två populäraste teorierna inom internationella relationer samt 

deras evolution från den gamla skolan till den nya. Centrala termer för varje teori beskrivs 

också i detta avsnitt. Populismen presenteras som en okonventionell teori utanför de 

internationella relationerna.  

 

Realism 
Realismen växte inom de internationella relationerna under perioden mellan sena 1930-talet 

och tidiga 1940-talet, som ett gensvar på den liberala traditionen som dominerade den 

världspolitiska diskursen efter slutet på första världskriget. Realister klandrade liberalister för 

att ignorera de fundamentala byggstenarna vilket är makten i världspolitiken samt att man inom 

liberalismen överskattade både människans och statens förmåga att utvecklas genom inlärning 

samt att en ökad civilisation skulle leda till ett intersubjektivt delat resonemang (Diez, Bode & 

Costa 2011, 163). 

 

När man talar om realism inom internationella relationer syftar man på olika teorier som sätter 

makt i centrum för en analys av den internationella politiken. Inom realismen mäts staters makt 

i militär kapacitet. Politisk realism kallas också för ”maktpolitik” och är den äldsta samt den 

mest använda teorin inom internationella relationer (Donnelly 2005, 29). Realister inom IR 

betonar begränsningarna som införs på politiken av människor, som ses som egoistiska 

varelser, och avsaknaden av en internationell regering. Dessa faktorer tillsammans konstruerar 

ett paradigm som är konfliktbaserad inom de internationella relationerna. Realismen ser staten 

som huvudaktören, men den erkänner att det finns andra aktörer så som individer och 

organisationer, men enligt teorin så är deras makt väldigt begränsad. Varför teorin inte ser 

internationella organisationer eller företag som viktiga aktörer är för att man anser att dessa 

aktörer endast besitter en ”utlånad” makt av de suveräna staterna och egentligen inte har någon 

reell makt utan statens godkännande (Antunes & Camisão 2017, 15).  

 

Därmed ser man stater som oberoende då det inte finns en högre makt än den suveräna staten. 

Detta synsätt gäller oavsett om en stat ansluter sig till en internationell organisation såsom 

NATO eller FN då detta inte påverkar statens suveränitet eller den internationella 
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självständigheten. Detta motiveras av teorin genom att dessa medlemskap är frivilliga, vilket 

innebär att en stat kan dra sig ur från en organisation när som helst (Weber 2005, 14). 

 

Staten är en enhetlig aktör där makt och säkerhet är de huvudsakliga problemen och det finns 

ingen plats för moralitet. Beslutsfattare är rationella aktörer i och med att de måste tänka 

rationellt för att nå beslut som endast gynnar de nationella intressena. Man menar att beslut 

som skulle försvaga ens egna stat eller göra den sårbar skulle inte vara rationellt tagna beslut. 

Realismen säger att alla världsledare är medvetna om detta oavsett deras politiska läggning. 

Målet är att ta hand om statens affärer för att kunna överleva i en värld som är präglad av 

konkurrens (Dunne & Schmidt 2011, 84). 

 

Den internationella anarkin 
Thomas Hobbes är en filosof som ofta benämns i samma kontext som realismen. Hobbes har 

beskrivit människan i ett tillstånd där vi lever i ett ordningslöst naturtillstånd där det råder ett 

”ett allas krig mot alla”. För att undvika detta tillstånd ansåg Hobbes att det var vitalt att skapa 

en statsmakt ett slags ”socialt kontrakt”, Leviathan. Detta skulle skapa ordning mellan en 

härskare och folket. Varje ledare implementerar sina regler och etablerar ett straffsystem som 

ska gälla för de som bryter gentemot uppsatta regler. Medborgarna i samhället accepterar dessa 

riktlinjer då detta underlättar för livsfunktionen i form av säkerhet och ordning. Då detta 

kontrakt inte existerar internationellt så styrs de internationella relationerna i sin tur genom 

oordning och rädsla (McGlinchey 2017, 48). 

 

Inom den internationella relations teorin är alla stater sedda som suveräna, dock finns det 

debatter om graden och typ av suveränitet som olika stater erhåller. Inom politisk teori innebär 

”anarki” brist på ordning men inom den internationella teorin syftar man på att det saknas en 

ordnare, någon eller någonting som medvetet lägger en order på ett top-down sätt gentemot 

suveräna stater. Det finns många som ändå anser sig se en slags ordning genom 

maktbalansering mellan suveräna stater eller en hegemonisk stat som USA, där en stat ofta styr 

och ställer. Trots denna ”organisering” så räknas den internationella arenan som anarkistisk då 

det finns en avsaknad av en världsregering (Weber 2005, 14). 

 

Realister menar att inte finns något sätt att komma undan anarkin. Det är orealistiskt för oss att 

tro att en världsregering kan formas eftersom staterna aldrig skulle vara säkra nog. Reaktionen 
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på detta blir att stater aldrig kommer ha tilliten att ge upp sin makt och ge den till en 

världsregering (Weber 2005, 16).   

 

Efter den westfaliska freden år 1648 blev suveränitetsprincipen fastställd vilket innebär att 

nationer har självbestämmanderätt på sitt fastslagna territorium. Därmed är det staten som 

realister uteslutande fokuserar på när det kommer till internationell politik. Stater lever i en så 

kallad ”Hobbesiansk anarki” i och med avsaknaden av en auktoritet över staterna. Detta innebär 

att om en stat ingriper en annan stad så finns det ingen ”världspolis” där den angripna staten 

kan vända sig mot. Detta leder till att realister menar att man måste säkra sin egen överlevnad 

genom ”själv-hjälp” oavsett om det är på bekostnad av andra stater. Denna ”själv-hjälp” 

operationaliseras ofta genom militärmakt eller fysisk makt, då realismens kärna handlar om att 

alltid vara redo för krig (Steans 2010, 56). Genom att stater säkrar sin överlevnad och rustar 

upp genom militärmakt kommer detta enligt teorin att avskräcka andra stater vilken innebär att 

dessa med stor säkerhet inte kommer våga att attackera. Ett exempel som många knyter an till 

är kalla kriget (Steans 2010, 54). 

 

Klassisk realism  
Denna gren av realism växte fram som en motreaktion på dåtidens liberaler, också kallade 

idealister. E.H Carr är en historiker som ofta benämns som framträdande inom den klassiska 

realismen i och med kritiken mot den liberala traditionen som dominerade efter första 

världskriget. Carr ifrågasatte det han tyckte var en farlig och vilseledande ”idealism” från 

liberala internationalister. Carr kritiserade tanken om att det fanns en universal moral och att 

vi genom gemensamma intressen kunde uppnå en harmoni stater emellan (Dunne & Schmidt 

2011, 92).  

 

Enligt Carr så är världen delad baserad på olika intressen från olika individer och grupper. I en 

sådan värld finns det ingen moralitet som gäller, här är världsordningen baserad på makt.  Han 

förkastade också tanken om internationella institutioner såsom Förenta nationerna. Han hävdar 

att det normala förhållandet som råder i världen är krig, fred är ett undantag. Det är viktigt att 

upplysa att realismen inte förnekar att fredliga tillstånd existerar, man menar att detta är 

undantag och inte regeln (Dunne & Schmidt 2011, 96). 
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Många filosofer och historiker hade olika infallsvinklar på den klassiska realismen, men det 

som förenade alla var nämligen synen på människan. Den klassiska realismen fokuserar på det 

mänskliga beteendet där man genom teorin ser människan som en rationell och egoistisk 

varelse som konstant söker efter att maximera sin egen makt. Därmed såg man både människor 

och stater som två ting som besitter en medfödd önskan att dominera över andra, vilket i sig 

leder till att bekämpa krig (Walt 1998, 31). Inom den klassiska realismen är man kritisk till 

optimismen och ambitiösa förklaringar från liberala internationalister. Den klassiska realismen 

fokuserade och betonade de olika hindren som fanns i den mänskliga naturen som försvårade 

för framsteg och reform. Men man betonar också hindren som finns naturligt i både de politiska 

institutionerna samt strukturen i det internationella systemet. Klassiska realismen har en djup 

anslutning till Hobbes och tanken om en anarki samt ett naturtillstånd där det råder ”ett allas 

krig mot alla” (McGlinchey 2017, 48). Eftersom längtan för ökad makt är djupt rotad i 

mänsklighetens bristfälliga natur så är stater ständigt engagerade i att öka deras förmågor. 

Genom att det finns en brist på en världsregering som står över den suveräna staten skapar detta 

ett ”pessimistiskt tillstånd” som ger den mänskliga aptiten på makt en fri regering där ingen 

kan fälla eller straffa (Griffiths 2007, 12). 

 

Den klassiska realismen handlar i stort om att man förklarar konfliktbeteende genom de 

bristfälligheterna som finns inom oss människor. Att krig uppstår förklaras genom att det är 

aggressiva statsmän som sitter på makten eller att det inhemska politiska systemet ger giriga 

grupper chansen att driva en självbetjäningspolitik (Weber 2005, 16). 

 

Neorealism/ Strukturell realism 
Neorealismen, också kallad strukturell realism, har samma förståelse om att konceptet av makt 

är grundläggande för att förstå världspolitik. Men skiljer sig från den klassiska realismen som 

fokuserar på människans natur och fokuserar mer på avsaknaden av en central auktoritet i det 

internationella systemet (Diez, Bode & Costa 2011, 165). En av de mest framträdande 

forskarna Kenneth Waltz kopplas ihop med neorealismen och argumenterar för att systemen är 

sammansatta av en struktur och deras interagerade enheter, dessa enheter är antigen 

anarkistiska eller hierarkiska. Han pratar också om enheternas karaktär, om det är funktionellt 

lika eller differentierade och till sist nämner han om fördelningen av möjligheter. Detta är 

Waltz och neorealismens centrala del. Han argumenterar för att två delar av strukturen i det 

internationella systemet är konstanta: bristen på en övergripande världsregering innebär att dess 
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ordningsprincip är anarkistisk, vilket i sig innebär att alla enheter är funktionellt lika i systemet. 

Detta innebär att det endast är den strukturella variabeln om fördelning av möjligheter som 

skiljer sig staterna emellan. Detta betyder att huvudskillnaden faller mellan multipolära och 

bipolära system (Griffiths 2007, 13). 

 

Enligt Waltz så är det inte aktörernas motivation eller deras mänskliga natur som förklarar för 

oss hur internationell politik fungerar. Enligt honom är det den politiska strukturen som 

förklarar för oss hur allt fungerar. Sammanfattningsvis så vilar neorealismen på en simpel 

formel, nämligen att alla stater är begränsade genom att befinna sig i ett anarkistiskt system. 

Alla handlingar från staterna är baserade på deras relativa makt när de mäts mot andra stater. 

Neorealismen och Waltz har erbjudit en version av realism som uppmanar teoretiker att 

undersöka det internationella systemets egenskaper för att få svar istället för att se till 

människans bristfälliga natur. Genom detta skapas också ett utrymme för att enklare mäta olika 

variabler. Till skillnad från den klassiska realismen där man fokuserar på människans natur så 

möjliggör neorealismen för mer mätbara variabler såsom hur mycket makt en stat har. En 

människas natur är svår att mäta då dessa är antaganden som är baserade på filosofiska 

synpunkter som därmed inte kan mätas på samma sätt (Antunes & Camisão 2017, 17). 

 

Neorealismen behandlar stater som ”svarta boxar”, det finns varken goda eller onda stater i 

världen. Utan det är den rådande anarkin och bristen på en världsregering som resulterar i att 

stater säkerhetsmaximerar. Teorin ser också på anarkin från olika synvinklar, Waltz menar att 

”goda” män beter sig illa om det befinner sig i en dålig social organisation, internationell 

anarki. Neorealismen motiverar krig genom att ledare befinner sig i en organisation som 

främjar ett dåligt beteende. För klassiska realister är anarkin bara en miljö där suveräna stater 

agerar. För neorealister är den internationella anarkin en beskrivande faktor som beskriver de 

sociala relationerna nationer emellan (Weber 2005, 16). 

 

Kritik mot realismen  
Realismen har ständigt blivit kritiserad av främst liberalismen samt strukturalismen där man 

anser att teorin inte förser en sammanhängande samt omfattande teoretisk ram. Teorin är simpel 

och relativt enkel att förstå. Trots att detta många gånger presenteras som realismens starka 

sida så kritiserar man samtidigt att den är alldeles för simplistisk och reducerar internationella 

relationernas komplexitet till ett par enkla och generella regler som man hävdar kan användas 
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över tid och rum. Genom att endast se stater som den viktigaste aktören inom de internationella 

relationerna förstår man inte hela konstellationen och processerna inom den (Steans 2010, 71).   

 

När det gäller den klassiska realismen finns det kritik kring det faktum att makt inte riktigt 

definieras till något konkret. Det finns inte heller någon distinktion mellan makt och intressen 

vilket leder till att man upplever att ordet makt upprepas konstant men vad den egentligen 

innebär redogörs det aldrig för. Detta problem försöker man dock att överkomma genom 

neoliberalismen genom att definiera makt som staters mätbara förmåga (Diez, Bode & Costa 

2011, 168). 

 

Realismen får också kritik för att betona maktpolitik och de uthålliga funktionerna som finns i 

det internationella systemet. Detta innebär att man misslyckas täcka upp i teorin för en 

möjlighet till verklig förändring i systemet. Inom teorin accepterar man att stora makter föds 

och faller samt att krig kommer och går och insisterar att spelets grundläggande regler aldrig 

kommer att förändras och kan inte förändras. Kritiken kring detta är att man ser realismen som 

otroligt konservativ och emot innovation och förändring. Detta innebär att realismen många 

gånger legitimerar orättvisor med argumentet att det inte finns något att göra åt problemet. 

Genom att se staten som den centrala aktören med dess nationella intresse i centrum kan 

realismen många gånger uppmana till att se världen från en trångsynt-och etnocentrisk vinkel. 

Det finns därmed en hel del kritik mot realismen men den största är just den simplistiska synen 

på människan där man ser på oss som en varelse med infödd själviskhet och obenägen till 

förändring (Steans 2010, 72).   
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Liberalism 
Liberalismen blomstrade efter första världskriget när liberalister ansåg att deras kritik kring 

rådande styrning blivit rättfärdigad genom det första världskriget. Liberalismen byggde på idén 

om en liberal och fredfull marknad med öppen demokrati, rätten till självbestämmande, fri 

handel, nedrustning och fredfulla lösningar av olika dispyter. Men man trodde framförallt på 

etableringen av ett internationellt säkerhetsorgan i formen av Förenta nationerna. Rollen som 

FN skulle erhålla var att lösa konflikter mellan stater, garantera deras politiska självständighet 

och territoriella integritet. Deras roll var också att adressera en rad olika internationella frågor 

så som arbetskraft och minoriteter runt om i världen. Liberalismen har under sin tid blivit hårt 

ifrågasatt men har sedan 80-talet fått en förstärkt plats bland teorierna (Griffiths 2007, 21). 

 

Till skillnad från realismen så argumenterar liberalismen för att gå från en konfliktbaserad 

politik till en samarbetspolitik. Detta i sig behöver inte betyda att vi går från anarki till hierarki, 

från ett internationellt system utan en ordnare till ett system med en ordnare. Istället förespråkar 

man för att ersätta anarkin till ett världsligt samhälle. Man menar att upprätta en världsregering 

inte är det enda sättet att ta sig ur den anarkin som råder. Ett internationellt samhälle, som är 

baserat på både ett formellt eller informellt kollektiv och samarbete mellan suveräna nationer, 

kan i sig vara ett alternativt istället för en världsregering (Weber 2005, 38). 

 

Inom liberalismen han man en betydligt större optimistisk syn på världen än inom realismen. 

Detta innebär att man inom teorin delar uppfattningen om att människan är en rationell varelse, 

vilket i sig möjliggör för en fredlig samlevnad. Liberalismen förespråkar för hur vi bäst 

organiserar samt reformerar det internationella systemet. Det centrala inom teorin är att våld 

som policy är den sista utvägen. Man förespråkar istället för diplomati och multilateralism som 

de mest passande strategierna för stater att använda. Ekonomiska sanktioner är en form av 

verktyg som kan användas för att främja diplomati istället för militäriska åtgärder (Steans 2010, 

24). Liberalismen är baserad på det moraliska argumentet om att säkerställa den individuella 

rätten av en människas rättighet till frihet, liv och egendom. Dessa slagord är det högsta målet 

för alla regeringar. Inom teorin så belyser man en individs välmående som den mest 

fundamentala byggstenen för ett politiskt system. Ett politiskt system i liberal-anda ska 

kännetecknas av att ha en makt som kan kontrolleras. Man menar på att en monarki eller en 

diktatur inte kan tillgodose frihet för individen (Meiser 2017, 22). 
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Liberalismen oroar sig över militaristisk utrikespolitik, detta eftersom krig innebär att stater 

måste rusta upp för att behålla sin makt och i samma veva få starkare makt. Men denna makt 

kan komma att användas mot statens egna civila. På grund av detta så rotar sig det liberalistiska 

internationella systemet sig i att begränsa militärisk makt. Detta genom att säkerställa 

civilkontroll över militären (Meiser 2017, 23). 

 

Det finns tre inriktningar inom liberalismen: den ekonomiska, den sociala och den politiska 

inriktningen som redovisats i början. Den ekonomiska inriktningen fokuserar uteslutande på 

handel, här menar man att handeln är viktig för staternas relationer. Man hävdar inte att handeln 

eliminerar stater att gå i krig men att det kan leda till att stater definierar sina intressen på ett 

sätt som innebär att krig är mindre betydelsefullt för den staten. Handeln erbjuder stater att 

förändra sitt läge genom ekonomisk tillväxt istället för militär erövring (Nye, Welch & 

Bynander 2011, 63). Den andra formen är social och den handlar om sociala relationer mellan 

affärsmän, turister och studenter emellan stater. Man hävdar att detta ska bidra till mindre 

sannolikhet för konflikter genom att människor ter sig mindre främmande och hatiska när man 

har kontakt med flera olika nationaliteter (Nye, Welch & Bynander 2011, 64). 

 

Demokratiska fredsteorin 
Liberalismen största bidrag till IR-teorin har varit den demokratiska fredsteorin. Här belyser 

man att demokratiska stater som ingår i krig tillsammans skulle vara väldigt sällsynt. Man 

menar att det finns en begränsning av makt som dels stoppar detta scenario att bryta ut men 

också att demokratier ser varandra som legitima och inte utgör något hot. Därmed finns det 

större chanser att samarbeta med varandra än vad det finns hos icke-demokratiska stater. Man 

tror att den demokratiska freden kan komma att ersätta en värld där konstant krig råder, så som 

realismen förklarar (Meiser 2017, 23). 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

Neoliberalism  
Neoliberalismen skiljer sig inte markant från den klassiska liberalismen men man har ett större 

fokus på internationella institutioner och organisationer. Enligt Robert O. Keohane är 

internationella institutioner som bestående genom sammanhängande uppsättningar av regler, 

både formella och informella. Detta faktum innebär att det tillskrivs beteendemässiga roller, 

begränsad aktivitet och förväntningar. I kontrast till liberalismen så godtar neoliberalismen 

realismens antagande om det internationella systemets anarkistiska natur samt premissen om 

att stater är enskilda och rationella aktörer i världspolitiken. Men till skillnad från realismen så 

menar neorealister att potentialen som finns för internationellt samarbete är större än vad 

realismen antar och detta är genom att stater är förenade genom sociala och ekonomiska 

överföringar. Förutom att fokusera på institutioner så agerar neoliberalismen som en 

överbryggande länk mellan politik, sociala studier och ekonomi (Diez, Bode & Costa 2011, 

123).  

 

Neoliberalismen ser att internationella institutioner, såsom internationella regimer eller 

organisationer kan underlätta för samarbete genom att upprätta organisatoriska ramar som 

genomsyras av arbetsordning och mekanismer för kollektiva sanktioner. Man menar inom den 

här teorin att trots att alla stater är suveräna så finns det en medvetenhet att om man bryter 

gentemot något så kommer det att resultera i konsekvenser och att detta i långa loppet kommer 

bli ogynnsamt för den staten (Griffiths 2007, 34). 

  

Kritik mot Liberalismen/Neoliberalismen 
Kritiken gentemot Liberalismen kommer som starkast från realismens håll där man betonar just 

neoliberalismen. Det man kritiserar är neoliberalismens antagande om att samarbete sker under 

ett tillstånd av ömsesidigt beroende och underskattar maktaspekten när det kommer till 

världspolitik. Liberalismen kritiseras starkt för att överskatta den mänskliga förmågan och 

rationellt tänkande och tar inte i beaktning konsekvenser av sociala miljöer och de 

kommunikativa processerna som sker (Diez, Bode & Costa 2011, 124). Teorin kritiseras för 

sitt stöd till den fria marknaden och institutioner för privat egendom. Man menar att dessa två 

leder till en progressiv koncentration av de rika som i längden resulterar till att det är färre som 

har tillgång till rikedom. Detta i sig leder till en maktkoncentration bland de rika som leder till 
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en kraftig påverkan på den friheten och de meningsfulla valen som är tillgängliga för fattigare 

grupper (Steans 2010, 49). 

 

Det finns också en kritik gällande den demokratiska freden, man menar att demokratier visst 

krigar, även om de har separat fred sinsemellan. Man menar att även om det inte har varit ett 

”öppet” krig så har demokratierna faktiskt medverkat i krig, ett exempel är det kalla kriget. 

Den största kritiken för Liberalismen är att den är utopisk, det finns ingen förklaring för vad 

som kan hända med de gemensamma intressena och de universella värdena när stater verkligen 

är hotade. Teorin målas också upp för att stå för teorier av väst för väst, vad händer när man 

går utanför västvärlden? Hur applicerbar är teorin då? (Nye & Welch 2011, 67). 
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Populism 
Populism är ett komplicerat begrepp som är svårdefinierat, Müller (2006, 28) hänvisar till ett 

citat från Nikolaus Werz där han skriver: ” Det är nog inte möjligt att definitivt reda ut vad 

populismen är […] Populismen finns inte, bara de många olika former som den framträder i”. 

  

Populismen definieras på många olika sätt den har bland annat definierats av flertal som en 

politisk stil, en politisk strategi, en tunn ideologi, politisk kommunikation samt som en 

mentalitet (Ekman & Linde 2012, 204). Debatten om populismens faktiska mening är en 

konsekvens av att den konstant omdefinierats och omformulerats i empiriska studier. Under 

olika tidsperioder har populismen definierats olika och nya uttryck för populismen har också 

växt fram (Ekman & Linde 2012, 205). 

 

Det som är gemensamt för populismen oavsett definition är att den kritiserar det politiska 

etablissemanget och tror på ett folkligt förnuft till skillnad från elitens rationalism (Andersson 

2009, 17). Populister menar att man bör se en större reflektion av folkviljan i de politiska 

besluten. Populismen har också förknippats med politiska aktörer som är karismatiska och 

innehar ett personifierat ledarskap. Dessa ledare erbjuder enklare lösningar till politiska 

problem som är komplexa (Ekman & Linde 2012, 210).  

 

Populismen beskrivs som den representativa demokratins skugga, det är med andra ord ett 

specifikt modernt fenomen där populister hävdar att de är folket och slagordet är ”Vi-bara vi 

representerar folket” (Alberto Martinelli 2016, 16). Det bildas därmed ett antagonistiskt 

förhållande mellan två homogena grupper ”vi och dem” vi är ”det äkta folket” och dem som är 

”de korrupta, ineffektiva och nonchalanta eliten/etablissemanget” (Martinelli 2016, 16). Den 

antagonistiska relationen mellan folket och eliten kännetecknas inom populismen, men detta 

förhållande gäller även till de dominerande idéerna och värderingar som eliterna förespråkar 

och är bärare av. Eliten inom populismen består av politiska eliter som regeringar, nationella 

parlament och EU. Men den kan också representera ekonomiska eliter så som banker, 

finansmarknaden och internationella ekonomiska organisationer (Ekman & Linde 2012, 213). 

 

Populister är i regel kritiska till den demokratin som råder idag, detta innebär att de som tänker 

annorlunda ses som illegitima oavsett med hur många procent som en politisk representant 

valts in i parlamentet. Populister är alltid anti-pluralistiska, vilket betyder att de som motsätter 
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sig populisterna och bestrider dem hör därmed inte till det ”äkta folket”. Populister diskrediterar 

demokrati genom att påstå att de representerar samt verkställer folkets vilja. Det som i själva 

verket händer är att de skapar en symbolisk representation av att de är det ”äkta folket” för att 

väcka misstro mot demokratiska institutioner som inte domineras av populister (Müller 2006, 

21).  

 

Populismen återfinns både på vänster- och högerskalan vad som kategoriserar för en 

vänsterpopulism eller en högerpopulism är vilka man definierar som folket (Martinelli 2018, 

18). Nästan alla populister har genom tiden anammat Richard Nixons kända uttalande om den 

tysta majoriteten som handlar om hur den tysta majoriteten är huvudsakliga anledning till 

varför populisterna inte redan sitter vid makten (Müller 2016, 66). 

 

Den brittiske populism forskaren Paul Taggart har funtat termen hjärtlandet (heartland) och är 

ett av Taggarts främsta bidrag till forskningen inom populismen. Hjärtlandet är ursprungligen 

en term från geopolitiken som karaktäriserar en region eller ett lands ekonomiska, politiska och 

kulturella kärnområde. Hjärtlandet inom populismen är dock ingenting som kan avgränsas 

genom ekonomiska-, politiska-, eller kulturella kriterier. Hjärtlandet går inte att mätas, det är 

en illusion, en romantiserad bild av en livsstil och landskap som är befolkat av ett anständigt 

och enhetligt folk. Taggart använder termen hjärtlandet som ett substitut för folket som han 

tyckte var för oprecist och vagt för att förklara vem som ingår i denna beteckning (Andersson 

2009, 20).  

 

Populism som en tunn ideologi  
Till skillnad från andra ideologier som lyfter upp grundläggande värden som jämlikhet, social 

rättvisa och frihet lider populismen av någon som kallas för ” det tomma hjärtat”. Populismens 

tomma hjärta innebär att den bygger på ett lätt ideologiskt bagage vilket också gör att den kan 

användas av andra ideologier, både höger och vänstern som i sin tur kan fylla populismens 

tomma hjärta med grundidéer från existerande ideologi (Andersson 2009, 20). 

 

Som ideologi är populister eniga om sin kritik gentemot den representativa demokratin och hur 

den fungerar samt den politiska representationens utformning. Men som ideologi uppvisar 

populismen inte en enhetlighet i ekonomiska frågor, omfördelningspolitik eller utrikespolitik. 

Därmed måste populismen kombineras med andra ideologier för att lyckas och bli 
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framgångsrikt inom politiken (Ekman & Linde 2012, 211). Populismen kan liknas till 

kameleonten i den mening att den alltid anpassar sin politiska nyans efter omgivningen. Detta 

inträffar eftersom populismen till en del alltid är uppbyggd kring särdragen i den miljö som 

den vuxit fram inom. Gemensamt för all populism är att den konstruerar berättelser, myter och 

symboler från sin miljö som bara ska gå hem hos hjärtlandet. För populismen är det särdrag 

som blir huvuddrag i politiken. Detta kan vara en förklaring till varför populismen har svårt att 

samarbeta över nationsgränserna då internationellt samarbete kräver en viss mängd av 

organisation och institutionell stadga. Inom populismen är det den nationella och lokala miljön 

som är huvudfokus (Andersson 2009, 22). 

 

Folket framkallas ofta i motsättning till andra etniska grupper eller kulturer som anses hota den 

egna kulturen, det homogena, sammanhållna och äkta folket. Men motsättningen sker också i 

relation till det politiska och kulturella etablissemanget som välkomnar ett samhälle som är 

mångkulturellt, har en språklig pluralism och främjar invandring. I de flesta fallen är det 

mannen som representerar större del av det äkta folket, kvinnan är inte lika prominent som 

mannen inom populismen. Retoriken inom populismen bygger på representationen av folket 

där man hänvisar till ett bakåtblickande perspektiv där det handlar om en gemenskap som gått 

förlorad eller som är hotad i en pågående samhällsomvandling. Detta kan gälla en skiftning till 

kapitalism, urbanisering eller globalisering. Huvudmålet är att gå tillbaka till det 

”ursprungliga” läget (Ekman & Linde 2012, 214). 

 

Populism som politisk stil 
Som nämnt innan har populistiska ledare traditionellt förknippats med karismatiska och 

personaliserade ledare som etablerar en direkt relation till sina medborgare. Detta genom att 

många gånger kringgå de etablerade politiska institutionerna. Ledarens auktoritet och 

legitimitet uppnås till stor del av ledarens förmåga att förstå och representera vanligt folk, den 

tysta majoriteten. Populisterna påstår att de förstår och representerar denna grupp till skillnad 

från andra politiker som endast representerar snäva gruppintressen eller sig själva. Populister 

betonar framgångar i affärslivet eller i det privata i strävan att visa att de är annorlunda från 

andra politiker. En populistisk ledare försöker därmed påvisa att hans kvaliteter skiljer sig från 

andra vanliga politiker och framförallt är mer värdefulla (Ekman & Linde 2012, 215). 
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När det kommer till retorik talar populister enkelt och folkligt om politik. En populistisk ledare 

försöker göra politiken så enkel och förståelig som möjlig för att komma den ”vanliga mannen 

på gatan” så nära som möjligt. Tabloid-aktigt språk som alldagliga uttryck är vanligt 

förekommande (Müller 2016, 91). Populismen delar upp världen i vänner och fiender där 

konspirationsteorier och syndabockar utpekas (Ekman & Linde 2012, 216). 

 

Populism inom det globala systemet 
Forskningen om populismen och dess utrikespolitik är relativ ung. Därmed har intresset kring 

forskningen om populismen och dess inverkan på utrikespolitik blivit ett aktuellt ämne. Mycket 

av befintlig forskning fokuserar på Europas politiska partier från både vänster och högerskalan. 

I denna forskning är det störst fokus på ”the radial right” som är ett växande fenomen. Den 

röda tråden man hittar är att utrikespolitiken inom politiska ställningar från högerpopulistiska 

partier fokuserar på nativism, ett motstånd gentemot invandring, fokus på nationell suveränitet 

samt att man förkastar ekonomisk och kulturell globalisering. Gällande vänsterpopulistiska 

partier ser man en röd tråd gällande ett förkastande av neoliberalism och en öppen marknad. 

Populismen associeras och kombineras ofta med nationalism och isolationism, trots detta så är 

det möjligt för populister att faktiskt engagera sig i utrikesfrågor så länge det finns tydliga 

förmåner för landet (Chryssogelos 2017). 

 

Kritik mot populismen 
Den huvudsakliga kritiken gentemot populismen är att det är en tunn ideologi. Det finns inga 

gemensamma grundläggande värden inom populismen. För att populismen ska vara slagkraftig 

krävs det att den agerar som ett tillägg på en redan existerande och komplett ideologi. Inom 

populismen spelar känsloargument över sakargument, det är lättare att förenkla politiska frågor 

istället för att komplicera och det är betydligt lättare att generalisera problem än att 

problematisera (Andersson 2009, 85). Populismens drivkraft är känslan av utanförskap och det 

upplevda avståndet mellan medborgarna och deras politiska representanter. Detta kan skapa en 

känsla av ”vi och dom” som snarare splittrar än för tillsammans samhället. Populismen 

anklagas för att ha en bristande tolerans för minoriteter, genom det ”äkta folket”, och respekt 

för grundläggande demokratiska värden. Den är också känd för att ha svårt att samarbeta över 

nationsgränser och för att polarisera den politiska kulturen genom att exkludera sina politiska 

opponenter genom att göra de illegitima. Detta genom att populister anser att personer som har 
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en annorlunda syn än ”det äkta folket” talar utifrån speciella intressen och blir automatiskt 

sedda tillhörande till den korrupta eliten (Ekman & Linde 2012, 216). Populismen är 

separatistisk i sin natur och kategoriserar människor i ett fack så fort åsikter skiljer sig emellan. 

Att göra sin opposition illegitim innebär att populismen inte ser till individen och att alla har 

olika och många gånger motstridiga förutsättningar, behov och intressen (Andersson 2009, 86). 
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Analysverktyg 
Det analysverktyg som kommer att användas för denna studie är idealtyper. Detta ska inte ses 

som en modell som beskriver verkligheten och den kan inte avläsas i verkligheten. Idealtyper 

fungerar och agerar som ett analytiskt verktyg för att renodla vissa drag för att sedan formulera 

hypoteser (Weber 1977, 139). Jag kommer inte att utgå ifrån idealtyper så som Weber hade 

gjort och jag kommer inte att formulera hypoteser. Idealtyperna jag kommer använda mig av 

kommer att fungera som ett raster att lägga över texterna som jag ska analysera (Bergström & 

Boréus 2012, s.150). Jag kommer att använda mig av dimensioner/parametrar som inspirerats 

av Nye & Welch med ursprung från den tidigare teoridelen. Något viktigt att nämna är att det 

inte verkar finnas någon konkret utrikespolitik gällande populismen. Därmed har jag fått 

utveckla populismens indikatorer på egen hand. De kommer att utgå från ej ifrågasatta 

antaganden. De kommer att bestå av följande och utgå ifrån realismen och liberalismen, samt 

populismen som politiska ideologier: 

 

En fördel med idealtyper som analysverktyg är att den skapar ordning i materialet som ska 

undersökas. Detta gör att analysen går smidigare och underlättar för att lättare kunna finna 

mönster som sedan kan kopplas till teorierna. Eftersom materialet är omfattande hjälper 

analysverktyget att kategorisera och fokusera på specifika indikatorer på texterna som 

undersöks (Bergström & Boréus 2012, 166). Mitt analysverktyg har konstruerats utifrån 

teoridelen samt ur en tidsmässig aspekt. Eftersom tiden är begränsad under en C-uppsats har 

Indikatorer REALISM LIBERALISM POPULISM 

Nyckelaktörer Stater Stater, icke-
statliga aktörer  

 Nationen 

Aktörers 
primära mål 

Stater strävar 
efter makt & 
säkerhet 

Aktörer strävar 
efter säkerhet, 
välfärd och 
rättvisa  

Återgå till hur det var 
förut (pre-globalisering). 
Strävan att förmedla 
folkviljan.  
Erbjuda folket enkla 
lösningar. 

Aktörers 
dominerande 
instrument 

Militärmakt  
Självhjälp 

Militärmakt, 
handel, 
investeringar, 
förhandlingar, 
sanktioner 
övertalning  

Protektionism/Isolationism  
Flexibilitet,  
Antagonism 
Kriser & rädsla som     
instrument. 
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jag fått göra analysverktyget till en kort och grundlig modell där jag har tagit upp de mest 

centrala indikatorerna för varje teori. Genom att ta de mest centrala indikatorerna och därmed 

hålla det kort hoppas jag kunna undvika ett validitetsproblem genom att “texten inte får tala” 

som en konsekvens av att ha för många indikatorer som kan leda till att man påtvingar 

materialet in i modellen och som forskare stirrar sig blint på idealtyperna. Det finns däremot 

en risk med ett analysverktyg som är mer allmänt hållet och kortare. Det finns nämligen en risk 

att det blir svårt att uttala sig om Trumps ideologiska ställning då en ideologi innehåller mycket 

mer än vad mina indikatorer står för (Bergström & Boréus 2012, 167). 

 

Eftersom populismen anses vara tunn och inneha ett ”tomt hjärta” förespråkar man att 
populismen behöver fylla denna tomhet med en redan existerande ideologi för att bli 
slagkraftig (Andersson 2009, 20). Därför är följande modell konstruerad för att analysera 
populismen i samverkan med de två andra teorierna som redogörs. Detta är exempel på hur 
en populistisk realist samt en populistisk liberal kan se ut och är baserade på teorin som 
tidigare redovisats:  
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Strävan efter makt och nationens 
säkerhet & identitet à fokus på 
nationella och lokala miljön. Makten 
ska erhållas av det ”rätta folket” 
 
Isolation & Självhjälp = ingen 
involvering från utomstående källor 
eller egna statens involvering i andra 
stater.  
 
Misstänksamhet gentemot 
omvärlden i stort inte bara stater. 
 
Kritik av eliten: Internationella 
organisationer, nationella parlament 
pga. avsägning av egen makt och att 
den ligger i fel händer. 

Samarbete med populistiska 
ledare där gemensamma 
intressen är i fokus = större 
framgång gällande konkurrens 
inom handel etc. 
 
Både Liberalismen & 
populismen har växt fram från 
kritik av tidigare eliten 
 
Båda rotar sig i skepticism kring 
makt och de som erhåller den 
à vikten av makt (eliten) som 
kan kontrolleras  
 
För politisk självständighet & 
territoriell integritet. 

Fokuserar endast på statens makt 
och säkerhet i stort går ej in på vem 
som tillhör staten eller det ”rätta 
folket” 
 
Rationellt tagna beslut à som 
grundar sig i statens säkerhet och 
maktuppbyggnad. Beslut baseras ej 
utifrån ledarens preferenser utan på 
vad staten behöver för att säkra sin 
ställning i världsordningen. 
 
Man kan förvänta sig en ledare som 
inte är hemlighetsfull med statens 
eventuella drag gentemot annan stat 
 

Öppen för urbanisering, 
kapitalismen, invandring och 
globalisering.  
 
Är för ett internationellt 
samhälle & samarbete mellan 
alla suveräna stater 

Realism Liberalism 

Populistiskt 

Icke-
populistisk 
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Frågeställningar  
 

● Vilken utrikespolitik bedriver Donald Trump? Inom vilken av teorierna faller hans 

utrikespolitik inom och är det möjligt att kategorisera honom till en?  

 

● Återfinns en sammanhängande utrikespolitik eller är den avvikande? 
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Metod & materialinsamling 
I detta avsnitt presenteras metodval, urval samt en diskussion om studiens reliabilitet och 

validitet.  

Metodval  
Metodval som kommer ligga till grund för denna studie är en uppsats med förklarande syfte 

och av kvalitativ art. I detta fall är den en kvalitativ textanalys som kallas för ideologianalys.  

Valet av metod var att just denna är den mest lämpade för min studies ändamål. Genom att 

använda kvalitativ textanalys kan man det söka efter innehållet i texten som ligger dolt under 

ytan som kan tas fram med hjälp av analytiska verktyg (Essaiason et al., 2017, 211). Ideologi 

begreppet har länge varit mångtydigt, därmed kommer jag i denna uppsatsen att använda 

begreppet som Bergström och Boréus (2012:140) beskriver som “samlingar av idéer som rör 

samhället och politiken”. Tanken är att tolka, förklara och kategorisera uttalanden och 

handlanden utifrån de tre teorierna för att sedan förklara Donald Trumps utrikespolitik. Det 

finns en stor konsensus om att ideologier pekar mot handling. Enligt Herbert Tingsten kan 

ideologier ses som ett beteendemönster eller en social praktik. Detta innebär att man skulle 

kunna undersöka en ideologi enbart genom att studera en handling (Bergström & Boréus 2012, 

142). 

 

Därmed kommer denna uppsats att både analysera texter samt de handlingarna som beskrivs i 

texterna för att finna ideologiska spår i Trumps utrikespolitik. Då mening uttrycks genom talat 

eller skrivet språk, så blir mening möjligt att forska genom textanalys (Essaiason et al., 2017, 

212). Det är viktigt att upplysa att denna studie utgår från att mening är social eller 

”intersubjektiv”, det vill säga skapat i interaktioner. För att analysera alla dessa komponenter i 

min empiriska undersökning så kommer jag att i första hand använda mig av primärkällor 

såsom tidningstexter, policy texter, officiella texter samt Twitter, då dessa nu räknas som 

officiella uttalanden enligt Vita Huset. Detta för att få en så komplett bild som möjligt gällande 

specifika händelser från båda fallen som ska undersökas. För resterande delar av studien som 

inte tillhör analysdelen kommer jag att använda mig av sekundärkällor såsom befintlig 

forskning samt tertiärlitteratur såsom läroböcker. 
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Varför jag har valt en ideologianalys är för att den oftast undersöker relationen mellan aktör 

och idé, samt vilka ideologiska aspekter som dyker upp i debatter och andra textsammanhang. 

Genom att noggrant läsa in sig i texter kan man synliggöra de idéer och ideologier som texten 

uttrycker. Den är dessutom inte en så stringent metod vilket innebär att man får fria tyglar att 

utforma passande analysinstrument för det övergripande syftet i studien. Ju lösare modell och 

ju mer man betonar inriktning mot tolkning desto mer anknytning sker mot en hermeneutisk 

tradition (Essaiason et al., 2017, 162–163).  

 

Gällande materialinsamlingen har jag fått ta i beaktning att med Trumpadministrationen har 

pressmöten minskat avsevärt. Dessa pressmöten är möten där en talesman från Vita Huset, 

Pentagon eller utrikesdepartementet får ställa sig framför kameran och få besvara frågor 

gällande regeringens politik från journalister och reportrar. Under tidigare administrationer har 

det varit vanligt med pressmöten som mest varje dag och som minst varje vecka. Men med 

Trumpadministrationen har antalet möten sjunkit till en det lägsta antalet i historien 

(Washington Examiner 2019).  Trump har valt att använda Twitter för att få kontakt med 

medborgarna och som en plattform för insyn till Vita Huset. Vita Huset har också meddelat att 

Trumps tweets anses som offentliga uttalandet. Därmed har det varit svårt att hitta en stor 

mängd av dokument på Vita Husets hemsida då mycket av informationen publiceras av Trump 

via uttalanden till media och hans Twitter. Därmed har materialinsamlingen skett från Trumps 

Twitter, intervjuer och uttalanden från nyhetskällor samt en del dokument från Vita Huset. 

Gällande insamling av nyhetskällor har jag medvetet undvikit olika källor som har en historik 

av att vara vinklade, så som Fox News. Jag har också utgått från Forbes lista om nyhetskällor 

som bygger på äkta journalistisk där man utgår från rena fakta (Forbes, 2017).  

 

Genom att söka på dessa specifika händelser har jag valt artiklar utifrån Forbes-listan. Många 

gånger har artiklar citerat från Trumps egna tweets eller från intervjuer/tal han har gett och 

härifrån har jag fått söka upp specifika tweets och tal för att se dessa i sin helhet. Jag har också 

använt mig av ett arkiv som har samlar alla Trump tweets i realtid och där kan man söka efter 

specifika ord och få upp alla tweet som nämner det sökta ordet etc. (Trump Twitter Archive, 

2019). Jag har utgått från specifika fall mellan USA och Mellanöstern samt Nordkorea. Detta 

har tagits fram genom Donald Trumps två första år som sittande president med vitala och 

uppmärksammande händelser i Nordkorea och Mellanöstern. 
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Trump har sedan han blev president komponerat 7960 tweets från hans första dag i Vita Huset 

den 20 januari 2017 till den 20 maj 2019. Nedan återfinns en sammanställd modell över Donald 

Trumps tweets gällande mina två fall baserat på sökord, detta är det totala antalet av tweets 

gällande Nordkorea och Mellanöstern som återfinns. Det totala antalet av tweets har inte 

analyserats, de tweets som analyseras i studien är valda utifrån deras relation och relevans till 

specifika händelser rörande mina undersökta fall:  

 

MELLANÖSTERN NORDKOREA 

ISIS: 295 tweets 

Middle East: 46 tweets 

Iran: 326 

Syria: 175 tweets 

al Assad: 2 tweets 

Rocket man: 6 tweets 

North Korea: 184 tweets 

Kim Jong-un: 44 tweets 

Missile: 16 tweets 

Test (Nuclear, missile and weapon): 15 tweets 

Nuclear deal: 15 tweets 

  

Studiens reliabilitet & validitet 
Reliabilitet innebär att arbetet ska ha samma eller åtminstone liknande resultat ska kunna 

uppnås av andra, förutsatt att de använder samma metod och material. Gällande reliabiliteten i 

kvalitativa studier handlar det om att vara noggrann i alla led under studien och att försöka att 

eliminera felkällor så gott som det går. Inom kvalitativa studier är tolkningsaspekten en viktig 

reliabilitetsfråga. (Bergström & Boréus 2012, 42). För att ge studien en så bra reliabilitet som 

möjligt har jag utformat idealtyper som förhåller sig till vad som anses vara centrala antaganden 

för respektive ideologier. Idealtyperna är utformade genom att vara grundliga och korta. 

Genom att hålla det kort hoppas jag kunna undvika ett validitetsproblem genom att “texten inte 

får tala” som en konsekvens av att ha för många indikatorer som kan leda till att man påtvingar 

materialet in i modellen och som forskare stirrar sig blint på idealtyperna. Det finns däremot 

en risk med ett analysverktyg som är mer allmänt hållet och kortare. Det finns nämligen en risk 

att det blir svårt att uttala sig om Trumps ideologiska ställning då en ideologi innehåller mycket 

mer än vad mina indikatorer står för (Bergström & Boréus 2012, 167).  

 

Tolkningsutrymmet blir också större ju bredare och enklare analysverktyg man har men för att 

höja reliabiliteten har jag gjort mitt yttersta för att vara så transparant och ärlig som möjlig i 
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analysen. Detta har jag underbyggt med citat och referat för tolkningar av den skriftliga texten. 

När det har funnits delar som är tvetydiga har jag valt att argumentera för hur det kan tolkas 

utifrån teorierna som den sammanfaller inom istället för att tvinga in detta i en enda teori. Detta 

kan försvaga studiens reliabilitet då det kan tolkas annorlunda av någon annan. Men då det 

handlar om något enstaka stycke så ser jag inte detta som ett stort problem. 

 

Utan viss förförståelse är tolkning omöjlig, all förförståelse vi har som individer färgar våra 

tolkningar (Bergström & Boréus 2012, 31). Att ta ens egna förförståelse i beaktning och vara 

ärlig ökar studiens reliabilitet. Jag har länge varit intresserad av amerikansk politik och följer 

själv många olika diskussionspaneler från USA vilket har bidragit till att jag har fått höra 

argument från alla sidor. Detta har gjort att jag gått in i denna studie med en bred förförståelse 

för hur olika sidor betraktar presidenten. Därmed har jag försökt vara så medveten som möjligt 

över min egen förförståelse för att få en så neutral tolkning som möjligt och utgå samt hålla 

mig till idealtyperna. 
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Bakgrund  
I detta avsnitt presenteras en kortare och översiktlig grund över USA:s utrikespolitik under 

historien och dess politiska system. 

 

USA har haft en framgångsresa från en republik som i sitt tidiga stadie hade en status av svaghet 

och sårbarhet. Det var en osäker republik vid sitt grundande som sedan kom att erhålla en 

position av global supermakt. Under republikens tidiga stadie var både presidenter och 

statssekreterare tvungna att navigera sig genom en mestadels fientlig yttre miljö som rådde 

utanför dess gränser i omvärlden. Från republikens tidiga stadie till framväxten som en växande 

supermakt kom det grundläggande utmaningar för Europa och dess traditionella krafter samt 

det internationella systemet som de upprätthöll. Detta ledde till att funderingar kring vilken 

position republiken skulle erhålla i kontrast till Europa dök upp. I samband med USA:s interna 

expansion och ekonomiska framväxt och två världskrig krossades den konventionella 

europeiska ordern och USA tog kommandot som världsledare. Republiken har under flera 

årtionden stoltserat med att vara en stor industriell och ekonomisk makt. Ett land med en enormt 

stark militärisk förmåga samt atomkraft och kärnvapen för att skydda sig. USA har stolt stått 

för en stabil och liberal politisk ordning av expansiv kultur (McMahon 2012, 1). 

 

USA:s utrikespolitik påverkas starkt av den inhemska utvecklingen. En stor del av 

Washingtons beteende utanför republikens gränser kan bäst förklaras av amerikansk politik än 

av den globala politiken. Den amerikanska politiken faller ofta som ett offer för ett politiskt 

system som är lobbyinfekterat av speciella intressen av eliten. Men den huvudsakliga 

utformaren av amerikans utrikespolitik är presidenten då han representerar de amerikanska 

intressena i helhet. Presidenten stöttas av en kabinett som hen till största del utser och där hen 

kan avskeda i princip vem som helst, när som helst. Men USA:s president kan inte avfärda 

kongressen då den är ansvarig för ratificeringen av internationella fördrag och kongressen 

innehar den absoluta makten gällande beslut kring statskassan (Keridis 2012, 19).  

 

 

Det man kan se är att USA under historien har dominerats av ledare som kan klassas in som 

realister eller liberaler till största del. Richard Nixon och Henry Kissinger är de ultimata 

realisterna som suttit vid makten och förespråkat för att inte lägga sig i andra staters 

angelägenheter på grund av den suveräna staten. George W. Bush faller inom klassificeringen 
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idealism som är en del av liberalismen. Genom en idealistisk vilja var Bush mål att utplåna 

tyranni i världen (Intelligencer, 2016). Barack Obama har sedan första dagen i Vita Huset 

förespråkat för att han är en ”världens medborgare” och har förespråkat för internationella 

organisationer och samarbete genom utgångspunkten att multilateralism främjar statens 

säkerhet genom samarbete med flera olika aktörer, inte bara mellan stater men också samarbete 

med icke-statliga aktörer. Detta gör att han faller inom linjen för liberalismen/neoliberalismen 

(Campbell 2014, 32,35). 

 

USA har under historien svängt mellan isolationism och interventionism. Perioden under 

mellankrigstiden är ett tydligt isolatoriskt kapitel i USA:s historia. Efter första världskriget drog 

sig USA från de internationella affärerna efter landets militära inbladning Men republiken 

skulle återigen komma att dras tillbaka till världspolitiken. Efter andra världskriget tog 

Washington rollen som försvarare av den fria världen gentemot aggressiva drag från 

Sovjetunionen och kommunismen. USA kom att göra den mest uppmärksammade lösgörandet 

genom Vietnamkriget där det uppstod förvirring och tvivel från amerikanska medborgare om 

vilket håll amerikanska utrikespolitiken var på väg mot (Henriksen 2017, 7). USA har under 

en lång tid erhållit titeln som världspolis, detta baserat på deras stora makt och kapacitet i form 

av ekonomi och militärisk förmåga. Detta har lett att USA många gånger behövt blanda sig i 

krig med andra stater på grund av sin ställning i världsordningen och dess titel som ledare av 

den fria världen. Men det är viktigt att ha i åtanke att USA:s utrikespolitik kan uppfattas olika 

beroende från vilken infallsvinkel man läser ifrån (Krieger & Crahan, 2004). 

 

De flesta amerikanska medborgarna ser USA som en liberal främjande stat som är en moralisk 

aktör inom världspolitiken där republiken endast ingår i krig om de först blir attackerade. 

Amerikaner ser USA som en stat som erbjuder ekonomisk och politisk stöttning gentemot 

andra, en nation som agerar ur generositet och som vill att varje individ ska kunna uppleva 

frihet. Men det finns en annan synvinkel gällande USA och denna är kritisk gentemot USA:s 

utrikespolitik. Denna synvinkel baseras på en marxistiskt och radikal synvinkel där man menar 

att USA och dess kapitalistiska struktur leder till att USA är extremt expansionistiska. En nation 

som beblandar sig i fler angelägenheter än vad de borde när det kommer till militäriska 

invansioner. En tredje synvinkel som grundar sig i realismen menar att USA är som vilken stat 

som helst där man bedriver sina egna intressen och makt som alla stormakter gjort under sin 

tid (Krieger & Crahan, 2004).  
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Inom utrikespolitik är det sällan det går att placera in en president i endast en fyrkantig box 

gällande teoretiska klassifikationer. Detta på grund av presidenten ofta hindras av de initiativen 

som deras föregångare tidigare skapat och detta färgar den utrikespolitiken som kommer att 

bedrivas. Trots att presidenten är ansiktet utåt och den huvudsakliga bäraren av utrikespolitiken 

så finns det så kallade ”checks and balances” som måste tas hänsyn till. En president kan ha 

alla intentioner av att bibehålla och färdigställa ett politiskt mål utrikes, men kan komma att 

stoppas av instanser runt om. I artikel 1 av den amerikanska konstitutionen står det tydligt att 

kongressen har större auktoritet än presidenten och fri att användas om det skulle behövas. 

Kongressen kan vägra att ge bidrag för militäriska aktiviteter eller andra krav från presidenten. 

De kan också införa lagstadgade skyldigheter gentemot presidenten så som att tillhandahålla 

vissa program, dra tillbaka eller begränsa sanktioner. Kongressen kan också tvinga presidenten 

att hållas ansvarig samt avslöja handlingar eller information som anses vara vital för 

medborgarna att ta del av. Kongressen fungerar med andra ord som en kontrollerande enhet, 

vilket innebär att en president inte kan avvika alltför mycket från den traditionella och 

grundläggande utrikespolitik som historiskt drivits i USA (International Policy Digest, 2019). 
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Empiri 
I detta avsnitt presenteras en kortare bakgrund kring varför Mellanöstern och Nordkorea är 

av intresse för USA samt en överblick på vilka händelser som varit som mest aktuella i media 

samt för relationen till USA. 

Mellanöstern 
För USA och dess allierade i väst har mellanöstern varit den viktigaste regionen i hela världen 

strategiskt sätt sedan andra världskriget. Varför mellanöstern är av intresse baseras på fyra stora 

och avgörande faktorer. Mellanöstern har varit och är en av världens största oljeproducenter. 

Trots att USA har gjort stora ansträngningar gällande reformer av deras energiindustri, så 

kommer både USA och den globala marknaden att vara beroende av olja från mellanöstern 

(Institute for Policy Studies, 1999). Trots att USA i nuläget importerar större delen av sin olja 

från grannlandet Kanada med 39% (World’s Top Exports, 2018). Så sitter regionen på mer än 

hälften av hela världens oljereserver och är världens största exportör av olja. (Institute for 

Policy Studies, 1999).  

 

Denna region är också av intresse på grund av att den är en mittpunkt som förbinder stora 

regioner i den norra och östra hemisfären som gör att mellanöstern agerar som en viktig 

handelsväg och ger regionen en stark ställning i den globala handeln (Prifti 2017, 1). Många 

experter och forskare hävdar att instabiliteten som råder i mellanöstern är ett direkt hot 

gentemot oljeflödet samt den politiska och ekonomiska stabiliteten i stater som är beroende av 

denna naturresurs. Mellanöstern ligger också geografiskt nära till Europa vilket innebär att all 

konflikt och instabilitet som råder utgör konstant fara för länder inom Europa. Detta i sig utgör 

ett hot för den globala stabiliteten och säkerheten i världen (Prifti 2017, 2–3). 

 

Enligt Storbritanniens premiärminister Tony Blair är regionens betydelse beroende av USA:s 

allierade och framförallt den strategiska alliansen mellan Israel och USA. Terrorism är och har 

länge varit en angelägenhet för hela världen, men främst USA som under många år drivit en 

militär kampanj “kriget mot terrorn”. (Prifti 2017, 4). 
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Missilattackerna i Syrien 
Redan under Donald Trumps presidentkampanj i november 2016 attackerade Trump dåvarande 

president Barack Obama för sin policy i Syrien och menade att USA skulle undvika att hamna 

i konflikter i landet (The Washington Post, 2018). Innan Trump hade gått ut med sitt 

kandiderande skrev han en tweet i juni 2016 där han uttryckte: “We should stay the hell out of 

Syria, the “rebels” are just as bad as the current regime. what will we get for our lives and $ 

billions? Zero” (realDonaldTrump, 2013).  

 

Den 21 augusti 2013 slogs världen av Syriens attack med kemvapen på civila. Ett team av 

kemvapeninspektörer från FN bekräftade att det var nervgasen sarin som hade använts i 

attacken. Dåvarande Förenta nationernas generalsekreterare Ban Ki-moon hänvisade till FN 

rapporten och sa att detta var den största bekräftade användningen av kemvapen gentemot 

civila sedan Saddam Hussein använde dessa år 1988 (BBC News, 2013). När dessa bevis 

började dyka upp började Barack Obama administrationen att debattera kring en möjlig 

militärisk hämnd samt att öka stödet till syrianska rebellen. Trots överväganden om en 

militärisk intervention så gick USA och Ryssland tillsammans i en överenskommelse där 600 

metriska ton av Syriens kemvapen skulle förstöras (Vox, 2018). Redan innan Trump ens 

kandiderade till president yttrade han sina åsikter kring USA:s inblandning. Han påpekade hur 

USA skulle hålla sig borta från externa konflikter och fokusera på inhemska problem (New 

York Times, 2017). Detta gjorde han genom en rad olika tweets där han bland annat skrev: 

“Remember, all these ‘freedom fighters’ in Syria want to fly planes into our buildings.” samt 

“What will we get for bombing Syria besides more debt and a possible long term conflict? 

Obama needs Congressional approval” (realDonaldTrump 2013). Donald Trump har varit 

kritisk gällande USA: s militäriska närvaro i mellanöstern, framför allt i Syrien men har 

samtidigt twittrat följande: “If we are going to continue to be stupid and go into Syria [...] as 

they say in the movies, shoot first and talk later” (realDonaldTrump 2013). 

 

Den 7 april 2017 stärktes bevisen för att Syrien ännu en gång hade utfört en kemvapenattack 

mot sina civila. Vi det här laget hade Trump suttit som USA:s president i ett år. Trump 

godkände en strategisk missilattack mot syrisk flygbas som gensvar till Syriens president 

Bashar al-Assad. I ett televiserat tal från Vita Huset förklarar Trump varför han valt att 

godkänna en missilattack:  
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Tonight, I ordered a targeted military strike on the airfield in Syria from where the 

chemical attack was launched. It is in this vital national security interest of the United 

States to prevent and deter the spread and use of deadly chemical weapons. There can 

be no dispute that Syria used banned chemical weapons, violated its obligations under 

the Chemical Weapons Convention, and ignored the urging of the UN Security Council. 

(Vita Huset 2017) 

 

Den 7 april 2018 kom det uppgifter om en ny kemvapenattack i Syrien där en rebellgrupp 

anklagade Syriens regering för att ha använt vapen mot civila utanför Damaskus. Trump 

twittrade följande till Rysslands president Vladimir Putin:  

 

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, 

because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners 

with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!  

(realDonaldTrump 2018) 

 

Dagen efter Trumps tweet informerade Vita Husets pressekreterare Sarah Huckabee Sanders 

reportrar att man inte tagit något slutgiltigt beslut om hur man skulle hantera situationen kring 

kemvapenattacken (NBC News, 2018) varpå Trump svarade: “Never said an attack on Syria 

would take place. Could be very soon or not soon at all! […]” (realDonaldTrump 2018) 

 

Den 14 april skickade USA, denna gång tillsammans med sina allierade Frankrike och 

Storbritannien, en ny missilattack. Denna gång siktade styrkorna in sig på att försvaga deras 

kemvapen genom att sikta in sig på vitala områden, som en lagringsanläggning samt ett center 

för forskning och utveckling av kemvapen (BBC News, 2018). I ett uttalande från Trump från 

Vita Huset där han förklarar varför han tagit beslutet att avfyra en missilattack gentemot Syrien. 

I hans uttalande skriver han bland annat:   

 

The purpose of our actions tonight is to establish a strong deterrent against the 

production, spread, and use of chemical weapons. Establishing this is a vital national 

security interest of the United states [...] We are prepared to sustain this response until 

the Syrian regime stops it use of prohibited chemical agents 

            (Vita Huset 2018) 



 35 

 

En vecka innan beslutet om missilattacken hade Trump gett ett löfte till de amerikanska 

medborgarna om att han lovade att ta tillbaka de amerikanska trupperna från Syrien. Han gav 

ett tal på ett massmöte för hans väljarbas i Ohio där han yttrade: “We’re knocking the hell out 

of ISIS. We’ll be coming out of Syria, like, very soon. Let the other people take care of it now” 

(The Daily Beast, 2018). 

 

ISIS  
Den 19 december försatte Donald Trump världen i chock när han gick ut med ett meddelande 

via en Twitter-video där han förmedlade att 2000 soldater skulle återvända till USA inom 30 

dagar från Syrien eftersom ISIS hade blivit besegrade (Donald Trump 2018). Kort efter detta 

twittrade Trump följande tweets: 

 

[...] When I became President, ISIS was going wild. Now ISIS is largely defeated and 

other local countries including Turkey, should be able to easily take care of whatever 

remain. We’re coming home!  

(realDonaldTrump 2018) 

 

We have defeated ISIS and Syria, my only reason for being there during the Trump 

Presidency. 

(realDonaldTrump 2018) 

 

Under december 2018 hade terroristgruppen förlorat mer än 95% av territoriet som de tidigare 

tagit över år 2014. Men under denna tid fanns det fortfarande minst 30,000 ISIS stridare som 

fortfarande har kapaciteten att göra skada och växa sig större. Kurdisk styrka som stöttas av 

USA med bland annat vapen är starkt beroende av ett tätt samarbete med Washington för att 

permanent besegra ISIS. Genom att dra ur de amerikanska trupperna från Syrien skulle det 

innebära att ISIS skulle se detta som en vinst i och med att det tekniskt sett inte är besegrade 

samt att USA skulle förlora sin största partner i kurderna gällande målet att besegra ISIS för 

gott. Många av USA:s allierade och många politiker ansåg att detta inte stämde och varnade 

Trump för konsekvenserna om detta utträde inträffade (The Guardian, 2018). Donald Trumps 

uttalanden stämde inte överens med hans egna nationella säkerhetsrådgivare, militärledningen 

eller medlemmar av kongressen. Hans uttalande motsatte sig också gentemot de strategiska 
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målen man hade presenterat för den kurdiska militärstyrkan. I september samma år hade USA:s 

nationella säkerhetsrådgivare John Bolton i ett tal för FN uttalat sig om att ett utträde från 

Syrien inte fanns som alternativ, även efter att ISIS är besegrat (Military Times, 2018). Den 31 

december lade Trump ut följande tweet: 

 

… I campaigned on getting out of Syria and other places. Now when I start getting out 

the Fake News Media, or some failed Generals who were unable to do the job before I 

arrived, like to complain about me & my tactics, which are working. Just doing what I 

said I was going to do. 

(realDonaldTrump 2018) 

 

Efter månader av press från både lagstiftare i USA till europeiska allierade samt 

försvarsofficerare har Trump tvingats till att ta tillbaka ett av hans största beslut under hans 

mandatperiod. Att ta tillbaka hela den amerikanska styrkan var aldrig på kartan för presidentens 

administration i Vita Huset. Genom påtryckningar gick presidenten med på att lämna en mindre 

styrka på plats i Syrien (The Hill, 2019). Den 23 mars 2019 lades det ut ett anförande på Vita 

Husets hemsida där Trump sade följande:  

 

I am pleased to announce that, together with our partners in the Global Coalition to 

defeat ISIS, including the Iraqi Security Forces and the Syrian Democratic Forces, the 

United States has liberated all ISIS-controlled territory in Syria and Iraq- 100 Percent 

of the “caliphate” [...]  to all of the young people in the internet believing in ISIS’s 

Propaganda, you will be dead if you join. Think instead about having a great life. While 

occasion these cowards will resurface, they have lost all prestige and power. They are 

losers and will always be losers [...] We will continue to work with our partners and 

allies to totally rush Radical Islamic Terrorist. 

(Vita Huset 2018) 
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Iran  
Fredagen den 18 2018 drog USA sig ur Iranavtalet, Joint Comprehensive Plan of Action 

(JCPOA). Ett avtal mellan Iran och en grupp länder såsom Tyskland och EU samt de fem 

permanenta medlemmarna i FN:s säkerhetsråd som innefattar: USA, Ryssland, Kina, Frankrike 

och Storbritannien. Syftet med detta avtal är att öka insynen i Irans kärnenergiprogram samt 

att förhindra landet att utveckla kärnvapen. Detta avtal innebär också sanktionslättnader för 

regimen i Teheran i utbyte mot att Iran reglerar sin kärnvapenutveckling. Redan innan Donald 

Trump kandiderade till president lade han ut följande tweets:  

 

The Iran nuclear deal is a terrible one for the United States and the world. It does 

nothing but make Iran rich and will lead to catastrophe. 

            (realDonaldTrump 2015) 

 

Obama’s nuclear deal with the iranians will lead to a nuclear arms race in the Middle 

East. It has to be stopped. 

(realDonaldTrump 2015) 

 

Redan under Trumps presidentkampanj var han tydlig med att USA skulle skifta sitt fokus från 

Mellanöstern genom att inte fokusera på statsbyggande, demokratispridning samt inblandning 

i ett ändlöst krig i Syrien. Trump menade att USA inte har de ekonomiska medlen eller intresset 

att fortsätta med en interventionistisk politik i Mellanöstern (SVT, 2018). Den 13 oktober 2017 

yttrade sig Trump om avtalet genom ett anförande via Vita Huset:  

 

As I have said many times, the Iran Deal was one of the worst and most one-sided 

transactions the United States has ever entered into. The same mindset that produced 

this deal is responsible for years of terrible trade deals that have sacrificed so many 

millions of jobs in our country to the benefit of other countries. We need negotiators 

who will much more strongly represent America’s interest. 

(Vita Huset 2017) 

 

Genom att dra sig ur avtalet återinförde USA hårda ekonomiska sanktioner gentemot Iran samt 

uppmaningar att isolera Iran från den internationella sfären. Målet med dessa medel är att sätta 

tryck på Tehran så att det inte finns något annat alternativ än att ändra sitt beteende. Men det 
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finns en chans att det blir större motsättningar än en beteendeförändring som kan leda till att 

Iran och USA kommer allt närmare ett krig. Genom att en isolering mot Iran har skett har detta 

lett till en ekonomisk kollaps som har dragit landet i en djupare lågkonjunktur. Detta har 

påverkat tusentals iranier och förvärrat deras situation som redan var nog tuff med regimens 

brutala styre (Vox, 2019). 

 

Några månader efter att USA lämnat avtalet gick Irans president ut med ett meddelande till 

USA genom ett tal han höll den 22 juli på en sammankomst för iranska diplomater där han sa 

följande:  

 

America should know peace with Iran is the mother of all peace, and war with Iran is 

the mother of all wars. 

(Hassan Rouhani 2018) 

 

Trump svarade samma dag med följande tweet: 

 

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES 

AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW 

THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO 

LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF 

VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!  

(realDonaldTrump 2018) 

 

Spänningen har ökat mellan USA och Iran sedan Trump drog sig ur avtalet och sanktionerna 

har skärpts även för Irans oljeexport. Sanktionerna mot Iran har gjort att många företag samt 

banker inte vågar göra affärer med landet då det finns en rädsla att bli utestängda från den 

amerikanska marknaden (Dagens Nyheter, 2019). Denna oro växte efter Trumps följande 

tweet:  

 

The Iran sanctions have officially been cast. These are the most biting sanctions ever 

imposed, and in November they ratchet up to yet another level. Anyone doing business 

with Iran will NOT be doing business with the United States. I am asking for WORLD 

PEACE, nothing less! 

(realDonaldTrump 2018) 
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Detta förstärktes med ett officiellt anförande skrivet av Donald Trump som publicerades på 

Vita Husets hemsida:  

 

[...] The United States are fully committed to enforcing all of our sanctions, and we will 

work closely with nations conducting business with Iran to ensure complete 

compliance. Individuals or entities that fail to wind down with Iran risk severe 

consequences [...]. 

(Vita Huset 2018) 

 

Trumpadministrationen gick ut i april 2019 med att man inte skulle förnya undantag som låter 

åtta länder exportera olja från Iran utan att straffas med amerikanska sanktioner. Målet med att 

inte förnya dessa undantag beskrivs av Vita Huset som ett sätt att få ner Irans oljeexport till 

noll och därmed stoppa regimens främsta inkomstkälla (Vita Huset, 2019).  

 

Exakt ett år efter att Trump drog USA ur avtalet meddelade Irans president Hassan Rouhani att 

landet skulle successivt sluta uppfylla sina förpliktelser och höja tempot på urananrikningen. 

Detta gör att vägarna för atombomben öppnas när USA har lämnat avtalet. Utvecklingen av 

kärnvapen skulle endast kunna stoppas genom att EU ignorerar Trump och låter Iran att åter 

exportera sin olja samt att Iran får tillbaka möjligheten att göra affärer med internationella 

företag samt banker. Därmed gav Rouhani européerna 60 dagar att bestämma sig: antingen 

återuppta handeln eller se Tehran ta upp sina nukleära insatser. Detta sätter en enorm press på 

länderna som har relation både till Iran och USA och detta leder till friktion mellan alla länder 

emellan, främst gällande oljeimporten från Iran (The Guardian, 2019). 

 

I början av Maj 2019 meddelande Trumpadministrationen att de hade sannolika skäl att tro att 

Iran samt grupperna som landet stöttar hade planer på att attackera amerikansk personal som 

befann sig i Iran. Två dagar senare kom det Irans specifika planer upp i en rapport. Man hittade 

att det fanns planer på att attackera amerikanska trupper som befann sig i Irak och Syrien genom 

att använda drönare. Detta resulterade i att Trumpadministrationen skickade trupper från 

USA:s flotta samt hangarfartyget USS Abraham Lincoln med tillhörande stridsflygplan som 

en tydlig signal till Iran. Relationen mellan USA och Iran har alltid varit svag, men efter dessa 

händelser finns det starka friktioner länderna emellan som oroar omvärlden (Vox, 2019) 



 40 

Nordkorea 
Relationen mellan USA och Nordkorea har länge varit ansträngd och hostil. Detta kan spåras 

tillbaka till kalla kriget-eran och Koreakriget. Korea var av intresse för USA på grund av dess 

industriella styrka och placeringen som gränsar till Japan och Kina, som USA ville bygga 

handelsförbindelser med efter kriget. Efter Koreakriget och delningen av Nordkorea och 

Sydkorea hjälpte USA, Japan och dess allierade att bygga upp Sydkorea efter kriget medan 

Nordkorea vände sig till Ryssland. Nordkoreas relation till Ryssland innebar att de tillsammans 

hade en väldigt stark teknisk tillgång. Nordkoreas kärnvapenambitioner och utveckling av 

missilteknik har varit den största anledningen till den ansträngda relationen länderna emellan 

(WEF, 2019). Innan Trump kandiderade till president skrev han följande på Twitter: “North 

Korea [...] is the last place on Earth I want to go to”. Under sin kampanj i Minnesota uttryckte 

Trump att Nordkorea var USA:s största utländska hot och sa följande om styret: “Run by some 

very bad people” (CBS News, 2017). Innan Trump blev president var det tydligt vad han kände 

för Kim Jong-un då han i en tweet från 2013 skrev följande: 

 

Our President must be very careful with the 28 year old wack job in North Korea. At 

some point we may have to get very tough-blatant threats. 

(realDonaldTrump 2013). 

 

Under sin kampanj intervjuades Trump av “CBS This morning” där han fick frågan om Kinas 

nyckelroll gällande Nordkoreas växande kärnvapenhot där han svarade: “I would get China to 

make that guy disappear in one form or another” Varpå reportern frågar om han menar genom 

att mörda ledaren svarade Trump följande: 

 

Well, you know I’ve heard of worse things, frankly. I mean this guy’s a bad dude -- and 

don’t underestimate him… Any young guy that can take over from his father with all 

those generals and everybody else that probably wants the position, this is not 

somebody to be underestimated [...]. 

(Donald Trump 2016) 
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Missiltest/Vapentest  
Uppskjutning och testning av ballistiska missiler har ökat avsevärt under Kim Jong-uns styre. 

Obama administrationen slöt tillsammans med Nordkorea ett tillfälligt stopp av testning av 

kärnvapen och långdistansmissiler år 2002. Trots detta har testning och uppskjutning från 

regimen fortsatt (PBS, 2019). Under Trumps första år som sittande president ökade 

spänningarna mellan länderna avsevärt. Detta efter att nyhetstidningen Washington Post 

publicerat uppgifter från en hemlig rapport år 2017 där det kom fram att Nordkorea hade 

lyckats producera en kärnvapenstridsspets som fick plats i en långdistansrobot (SVT, 2017). 

Missilerna som senare testades var Hwasong-14 och Hwasong-15 och dessa var Nordkoreas 

första interkontinentala ballistiska missiler. Dessa två hade kapaciteten att leverera en nukleär 

last var som helst i USA (NTI, 2019). Nordkorea visade upp denna missil den 28 november, 

varpå man gjorde testuppskjutning den 30 november 2017. USA är en av världsmakterna som 

infört sanktioner i flera år gentemot Nordkorea genom att sätta ekonomisk press i hopp om att 

få regimen att denuklearisera. Trots detta har Nordkorea enligt CNS databas för missiltest totalt 

utfört 91 missiltest sedan Kim Jong-un tog över makten efter att hans far Kim Jong-Il avlidit 

år 2011 (NTI, 2019) 

 

Under Trumps första år som president uppdagades en spänd period mellan Donald Trump och 

Kim Jong-un och detta baserades på flertalet missil-och kärnvapentester som genomfördes av 

Nordkorea. Detta ledde till en skärpning av sanktionerna från FN tillsammans med USA. Dessa 

nya sanktioner var designade för att maximera trycket på Nordkorea för att få landet att avsluta 

sitt kärnvapenprogram. Sanktionerna innebar ett förbud för Nordkorea att exportera kol, stål, 

bly samt skaldjur och omfattade 1 billion amerikanska dollar per år (ABC News, 2018). 

Följande anförande från Vita Huset av presidenten gällande sanktionerna löd:  

 

 [...] Further, the bill sends a clear message to Iran and North Korea that the American 

people will not tolerate their dangerous and destabilizing behavior. America will 

continue to work closely with our friends and allies to check those countries’ malignant 

activities. I built a truly great company worth many billions of dollars. That is a big 

part of the reason I was elected. As president, I can make far better deals with foreign 

countries than Congress. 

(Donald Trump 2017) 
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Detta ledde till att KCNA, som är en del av den statskontrollerade nyhetsbyrån, skickade ut ett 

uttalande från Nordkorea där man lovade att detta drag aldrig skulle leda till att landet skulle 

tvingas att förhandla över sitt kärnvapenprogram eller ge upp utvecklingen av programmet. 

Regimen menade på att sanktionerna var ett våldsbrott mot deras suveränitet. Det som trädde 

fram mest ur detta uttalande var följande citat: “Thousand-fold revenge against the United 

States” (The Guardian, 2017). När detta uttalande nådde Donald Trump gjorde han ett 

uttalande till media som löd:  

 

North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with 

fire and fury like the world has never seen. He has been very threatening beyond a 

normal statement and, as I said, they will be met with fire, fury and frankly, power the 

likes of which this world has never seen before.  

(Donald Trump 2017) 

 

Nordkorea var snabba på att svara tillbaka till USA genom att gå ut med planer på att avfyra 

missiler på Guam. Detta med motiveringen att det skulle skicka USA en allvarlig 

varningssignal (CNN, 2017). Guam är USA:S viktigaste strategiska utpost i Stilla Havet där 

man har två militärbaser för USA:s flotta och flygvapnet (SVT, 2017).  Trump höjde ribban 

med ännu ett hot till Nordkorea när de själva gått ut i media och kallat Trumps tidigare hot om 

“fire and fury” som “nonsens”. Presidenten samlade USA:s mediekanaler på hans golfklubb i 

Bedminster, New Jersey och sa följande:  

 

 [...] Frankly, the people that were questioning that statement, was it too tough? Maybe 

it wasn’t tough enough. They’ve been doing this to our country for a long time, for many 

years. And it’s about time that somebody stuck up for the people of this country, and 

for the people of other countries. So, if anything, maybe that statement wasn’t tough 

enough.  [...] North Korea better get their act together, or they’re going to be in trouble 

like few nations have ever been in trouble. 

(Donald Trump 2017) 

 

Konflikten mellan länderna gällande Guam visade att Trump och administrationen inte var på 

samma sida då man gick ut med olika budskap. Trump gick ut på Twitter med att: 
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Military solutions are now fully in place, locked and loaded, should North Korea act 

unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path!  

(realDonaldTrump 2017) 

 

Bara några timmar innan Trump la ut detta uttalande på Twitter hade hans försvarssekreterare 

gått ut med att USA:s diplomatiska insatser började ge resultat gentemot Nordkorea. Gällande 

situationen i Nordkorea förespråkade Trumps administration för diplomatiska lösningar medan 

Trump under längre tid uttalat sig kring militära åtgärder (BBC, News 2017) 

 

Nordkoreas ledare Kim Jong-un backade från hoten gentemot Guam, i alla fall temporärt. Jong-

un gick ut med följande uttalande till Nordkoreas statskontrollerade nyhetsbyrå KCNA: “watch 

a little more the foolish and stupid conduct of the Yankees” innan han gav order kring en 

potentiell missilattack. Men Jong-un varnade samtidigt för att om USA fortsatte med 

hänsynslösa handlingar mot regimen skulle Nordkoreas hot genomföras (The Atlantic, 2007). 

I september 2017 höll Trump sitt första tal för FN:s generalförsamling där han var tydlig med 

vikten av staters suveränitet och att USA:s intressen skulle sättas först samt att han adresserade 

Nordkorea genom följande uttalande (Politico, 2017):  

 

 [...] As president of the United States, I will always put America first, just like you, as 

the leaders of your countries will always, and should always, put your countries first. 

[...] All responsible leaders have an obligation to serve their own citizens, and the 

nation-state remains the best vehicle for elevating the human condition. [...] The United 

States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies we 

will have no choice but to totally destroy North Korea. [...] Rocketman is on a suicide 

mission for himself and for his regime. 

(Donald Trump 2017) 

 

Efter ett år fyllt av hot mellan USA och Nordkorea som ökat rädslan över ett potentiellt krig, 

så möttes ledarna i ett historiskt möte. Ett möte som ingen trodde någonsin skulle äga rum. 

Detta baserades på många av Trumps tweets där han bland annat sa: 

 

Being nice to Rocket Man hasn’t worked in 25 years, why would it work now? Clinton 

failed, Bush failed, and Obama failed. I won’t fail. 

(realDonaldTrump 2017) 



 44 

Kärnvapenavtal 
Efter ett möte mellan Nordkorea och Singapores ledare öppnade Kim Jong-un upp för ett möte 

mellan Donald Trump och Nordkoreas ledare. Han skickade med ett meddelande med de 

Sydkoreanska tjänstemännen som tillsammans med delegationen besökte Vita Huset. 

Nordkoreas ledare ska ha bjudit in Donald Trump till ett möte för att förhandla om landets 

kärnvapenprogram. Trump tackade ja till mötet och ett datum sattes för ett möte i Singapore 

den 12 juni 2017. Men detta möte ställdes in av Donald Trump den 24 maj på grund av 

Nordkoreas hostila uttalanden riktade mot vicepresidenten Mike Pence. Dessa uttalanden 

grundade sig i att Pence hade gått ut i en intervju och antytt att om Jong-un inte gick med på 

överenskommelsen gällande deras kärnvapen skulle detta sluta som “Libyen-modellen”. Vilket 

Nordkorea uppfattade som en hot då Libyen slutade upp med ett regimbyte och Muammar al-

Gaddafis död. Trump meddelade att han ställde in mötet via ett brev från Vita Huset som var 

adresserat till Jong-un som löd:  

 

 [...]  Sadly based on the tremendous anger and open hostility displayed in your most 

recent statement, I feel it is inappropriate, at this time, to have this long-planned 

meeting.  [...] You talk about your nuclear capabilities, but ours are so massive and 

powerful that I pray to God they will never have to be used. [...] If you change your 

mind having to do with this most important summit, please do not hesitate to call me or 

write. 

(Donald Trump 2018) 

 

Efter många spekulationer om detta möte någonsin skulle bli av så träffades ledarna på det 

ursprungliga datumet, den 12 juni 2017. Både Trump och Jong-un skrev på ett dokument där 

man skulle arbeta för att fullfölja kärnvapennedrustningen, men inga detaljer offentliggjordes. 

Trump hade gått med på att tillhandahålla säkerhetsgarantier och Jong-un bekräftade hans 

åtagande att fullfölja Nordkoreas kärnvapennedrustning. Dokumentet definierade aldrig vad 

“säkerhetsgarantier” eller vad en “komplett nedrustning” innebar (USA Today, 2018). Trump 

överöste Kim Jong-un med komplimanger efter mötet i en intervju med Greta Van Sustersen 

som löd:  

 

He’s got a great personality, he’s a funny guy, he’s a very smart guy, he’s a great 

negotiator. He loves his people, not that i am surprised by that but he loves his people  
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[...] I think he likes me, and I like him [...] We got along really well we had a great 

chemistry.  

(Donald Trump 2018) 

 

En dag efter toppmötet i Singapore twittrade presidenten följande:  

 

Just landed- a long trip, but everybody can now feel much safer than the day I took 

office. There is no longer a Nuclear Threat from North Korea. Meeting with Kim Jong 

Un was an interesting and positive experience. North Korea has great potential for the 

future. 

(realDonaldTrump 2018) 

 

Efter mötet mellan ledarna verkade tonen från Donald Trump gällande Nordkorea att mjukna. 

Nordkorea verkade inte vara ett hot längre. USA skulle efter mötet frysa eventuella nya 

sanktioner samt avsluta sina militärövningar med Sydkorea. När Sydkorea fick reda på denna 

informationen insåg man att Trump aldrig diskuterat detta med Sydkorea eller med USA:s egna 

militärbefälhavare. Dokumentet var bristfälligt gällande specifika datum samt hur man skulle 

övervaka regimen. Det rådde också delade meningar över hur varje nation hade uppfattat 

innehållet i dokumentet då det var ett vagt dokument (CBS News, 2018). 

 

Mötet och det påskrivna dokumentet den 12 juli visade sig inte ha resulterat i särskilt mycket 

trots Trumps lovord efter ledarnas möte. Bara 3 månader efter att ledarna träffades kom en 

rapport från NBC News där man avslöjade att Nordkorea fortfarande tillverkade kärnvapen. I 

rapporten avslöjades också att Jong-un hade ökat insatser för att dölja sin aktivitet. Under 2018 

fanns det tydliga indikationer på att Nordkorea inte höll upp sin del av avtalet och detta 

resulterade i att Trumpadministrationen tittade närmare på att öka pressen gentemot Nordkorea, 

denna gång genom att öka kontrollen till havs och införa mer sanktioner. Detta efter att man 

upptäckt att Nordkorea bröt mot sittande sanktioner genom att man illegalt transporterade 

oljeprodukter över till Kina (NBC, News). Den 28 februari 2019 träffades ledarna för det andra 

toppmötet för att diskutera landets kärnvapenprogram. Trump har tidigare uttalat sig om att han 

vet mer än Vita Husets experter och in en intervju innan den andra mötet i Hanoi, Vietnam  han 

sa han följande om tidigare påstående:  
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I have a gut, and my gut tells me more sometimes than anybody else’s brain can ever 

tell me. 

(Donald Trump 2018)  

 

På mötet i Hanoi visade Trump återigen sin uppskattning för Kim Jong-un där han kallade 

honom för en fantastisk ledare och han lovade samtidigt att hjälpa att ge Nordkorea en 

fantastisk framtid. Han adresserade också kritiken mot dokumentet som signerades förra mötet 

och sa till reportrar:  

 

 [...] I thought the first summit was a great success. And I think this one hopefully will 

be equal and greater than the first. And we made a lot of progress… I think the biggest 

progress was our relationship, which is really a good one. [...]  

(Donald Trump 2019) 

 

Trots Trumps förtroende för hans eget affärssinne så avslutade Kim Jong-un mötet i Hanoi 

abrupt då parterna inte verkade komma överens om en gemensam överenskommelse. Eftersom 

en överenskommelse inte nåddes planerade Trumpadministrationen att sätta ännu större 

sanktioner och dessa skulle offentliggöras av USA:s finansdepartement. Men innan något hann 

bli offentliggjort gick Trump ut med följande tweet:  

 

It was announced today by the U.S. Treasury that additional large scale sanctions 

would be added to those already existing Sanctions on North Korea. I have today 

ordered the withdrawal of those additional Sanctions. 

(realDonaldTrump 2019) 

 

Problemet med denna tweet var att finansdepartementet ännu inte hade gått ut med denna 

information utan endast gått ut med information om sanktioner gentemot två kinesiska rederier 

som hade fortsatt sin handel med Nordkorea. Detta ledde till en stor förvirring för alla parter 

involverade då man trodde att Trump refererade till de senaste sanktionerna gentemot den 

fortsatta handeln mellan Nordkorea och Kina, trots sanktioner (Vox, 2019). Detta adresserades 

senare av Vita Husets pressekreterare Sarah Huckabee Sanders där hon sa följande: “Trump 

likes Chairman Kim and doesn’t think these sanctions will be necessary”. (Politico, 2019). 
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Båda ledarna öppnade upp för en nytt tredje möte för att återigen diskutera 

Kärnvapenprogrammet och eventuella sanktionslindringar efter tidigare misslyckande. Kim 

Jong-un var den som sträckte ut handen först för ett nytt försök men var också tydlig med att 

USA behöver ändra sin approach då Trump ännu inte har lättat på några av de existerande 

sanktionerna. Men dialogen mellan ledarna har svalnat och Nordkorea har avfyrat två suspekta 

kortdistansmissiler efter ett långt uppehåll. USA har också tagit beslag på ett Nordkoreanskt 

fartyg som tidigare stoppats av Indonesien efter att upptäckt att fartyget användes för att göra 

koltransporter. Fartyget ska också ha använts för att transportera tungt maskineri som kan 

hjälpa att expandera landets förmågor för att undvika sanktioner. Detta var en tydlig 

överträdelse gällande FN embargot (The Guardian, 2019). 

 

Trump har kring dessa händelser tonat ner sina annars starka uttalanden. I en intervju med 

nyhetstidningen Politico förklarade Trump att han inte betraktar missiluppskjutningarna som 

ett bakslag. Presidenten sa följande om händelsen:  

 

They’re short-range and I don’t consider that a breach of trust at all. And you know, at 

some point I may. But at this point no, these were short-range missiles and very 

standard stuff. Very standard.  

(Donald Trump 2019) 

 

Båda parterna är fortfarande öppna för ett nytt möte men båda begär att olika åtgärder ska tas 

och situationen är just nu i lås och det verkar som att ingen av parterna är beredda att ta dessa 

åtgärder för att gå vidare. Men Trump är fast besluten att få igenom en överenskommelse med 

Nordkorea och har den 4 maj twittrat följande:  

 

Anything in this very world is possible, but I believe that Kim Jong Un fully realizes the 

great economic potential of North Korea & will do nothing to interfere or end it. He 

also knows that I am with him & does not want to break his promise to me. Deal will 

happen!  

(realDonald Trump 2019). 
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Resultat och analys 	
I detta avsnitt presenteras studiens resultat tillsammans med en analys av detta utifrån 

teorierna.  

 

Donald Trump gick till val på ”Make America great again” och genom dessa två undersökta 

fall uppstår en tydlig linje att Trump som president är fast besluten att sätta USA först när det 

kommer till överenskommelser med andra stater. Trump har varit tydlig redan innan han 

började kandidera till president och under hans mandatperiod att USA bör hålla sig borta från 

att involvera sig i krig på främmande mark han har bland annat uttryckt följande angående 

bekämpningen av ISIS: ” what will we get for our lives and $ billions? Zero” 

(realDonaldTrump 2013). Mycket av detta talar mer åt det populistiska hållet där Trump hävdar 

att tidigare presidenter misslyckats och att han inte kommer att misslyckas.  

 

 

Trots att Donald Trump länge förespråkat för att USA ska fokusera på interna konflikter istället 

för externa konflikter och drivit en kampanj där eran för USA som världspolis är över så 

godkände han en strategisk missilattack mot syrisk flygbas. Detta som ett gensvar till Syriens 

president Bashar-al Assad efter utförd kemvapenattack den 7 april 2007 mot sina civila. I ett 

televiserat tal från Vita Huset förklarade Trump att han godkänt denna attack då det var vitalt 

för USA:s säkerhetsintressen. I enlighet med realismen så förlitar sig Trump på den militära 

makten för att sträva efter USA:s säkerhet och visa på att USA inte är rädda för att styra och 

ställa. Året efter kom det uppgifter om ännu en kemvapenattack utanför Damaskus varpå 

Trump på Twitter hotade Ryssland efter att uppgifter hade kommit om att Ryssland lovade att 

skjuta ner alla missiler som riktades mot Syrien. I sin tweet skriver Donald trump följande:” 

Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart” (realDonaldTrump 

2018). Även här trycker Trump på USA:s militära krafter som är i enlighet med realismen.  

 

Men genom att referera missilerna som ”smart” insinuerar han på att USA kan komma att 

använda sina smarta bomber. Bara genom att ens annonsera att en missilattack kan komma att 

ske är inte i enlighet med realismen där primära målet är att sträva efter makt och säkerhet. 

Genom att både gå ut med att en missilattack kan ske och med vilka medel ger man både 

Ryssland och Syrien möjlighet för att planera i förväg. Han ger med andra ord hans motståndare 

makt och minskar säkerheten för USA. Genom att Trump uttrycker följande på Twitter ger han 
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inte bara hela världen utan hans motståndare en insikt i USA:s planer och detta kan interferera 

i nationens säkerhet. Efter denna incident gick Trump ut i en intervju med NBC News där han 

påpekade att han aldrig sagt när en attack mot Syrien skulle ske och att den kan ske väldigt 

snart eller inte alls. Trots detta uttalande efter tidigare tweet är skadan redan skedd och 

motståndarna vet vad de kan förvänta sig.  

 

Ännu en till missilattack skedde från USA med hjälp av dess allierade Frankrike och 

Storbritannien. Bara veckan innan hade Trump på ett massmöte för sina väljare gett ett löfte 

om att ta tillbaka de amerikanska trupperna från Syrien där han sa följande: ”We’ll be coming 

out of Syria, like, very soon. Let other people take care of it” (Donald Trump 2018). Men 

genom ett flertal missilattacker gentemot Syrien kring kemvapenattackerna blir detta 

motstridigt. Realismen menar att beslutsfattare är rationella aktörer i och med att de måste tänka 

rationellt för att nå beslut som endast gynnar de nationella intressena. Genom att avfyra missiler 

mot Syrien och samtidigt inte ha någon framtida plan för hur man ska hantera Bashar-al Assad 

är inte rationellt när det inte finns en bredare strategi kring handlingen. Genom missilattackerna 

finns det en risk att gräva sig djupare i konflikten och potentiellt behöva öka den militära 

styrkan vilket motsäger Trumps löfte om att ta tillbaka trupperna.  

 

Realismen menar att beslut som skulle kunna försvaga ens egna stat eller göra den sårbar är 

inte rationellt tagna beslut. Inom den klassiska realismen menar historikern E.H Carr att världen 

är delad baserad på olika intressen från olika individer och grupper. I denna värld finns det 

ingen moralitet som gäller utan här är världsordningen baserad på makt. Missilattackerna 

gentemot Syrien efter deras kemvapenattacker kan förklaras som en humanitär och legalistisk 

insats. Men detta skulle också säga emot realismen som motsäger sig om att det finns en moral. 

Det blir också förvirrande när Trump i sina möten med Kim Jong-un aldrig adresserade 

humanitära frågor trots regimens rykte. Det blir därmed inte ett konsekvent handlande från 

Trump och synnerligen inte en ”America first-approach”. Däremot kan detta vara Trumps sätt 

att åter få omvärldens förtroende och visa att han menar allvar då många tyckt att Obama varit 

för mjuk. Däremot finns det möjlighet att denna åtgärd var Trumps vilja att återställa det han 

talat om som en skadad amerikansk trovärdighet framför regionala allierade och avskräcka 

dessa för användningen av massförstörelsevapen. Vilket i sig ligger i mer i linje med realismen. 

 

När det kommer till ISIS och att ta tillbaka trupperna råder det en stor förvirring. Trump försatte 

världen i chock när han den 19 december gick ut med att 2000 soldater skulle återvända till 
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USA inom 30 dagar från Syrien. Detta med förklaringen att ISIS hade blivit besegrade. Trump 

gick ut med en tweet som löd:” We have defeated ISIS and Syria, my only reason for being 

there during the Trump Presidency” (realDonaldTrump 2018). Det har skett stora framgångar 

gällande ISIS, under december 2018 hade terroristgruppen förlorat mer än 95% av territoriet 

som de tidigare tagit över. Men trots detta fanns det fortfarande kvar ca 30,000 ISIS-stridare 

som fortfarande har kapaciteten att växa sig större och göra skada. Trump skrev också följande 

tweet där han presenterade att ISIS var besegrade:  

 

[...] When I became President, ISIS was going wild. Now ISIS is largely defeated and 

other local countries including Turkey, should be able to easily take care of whatever 

remain. We’re coming home!  

(realDonaldTrump 2018) 

 

Problemet här är att Trump motsäger sig själv i sitt eget anförande. Han beskriver hur ISIS är 

besegrade samtidigt som han skriver att länder som befinner sig närmare kan ta över och 

hantera det som är kvar. Detta innebär att ISIS inte är helt besegrade och förvirrande när själva 

presidenten säger emot sig själv i en och samma tweet. Då detta inte går att klassificera till 

något konkret egentligen så kan man se detta som något i populistisk anda. Med detta menar 

jag att sedan Trump kandidaterat har han haft specifika mål och ofta kritiserat andra för hur 

kritiska situationer skötts. Genom att gå ut med att ISIS är besegrat ger det honom en öppning 

för att faktiskt ta hem trupperna igen. Genom att Trump har en stark väljarrörelse inrikes kan 

detta uppfattas som att han lyckats med ett av hans största löften. Inom populismen så är det 

nationen som är av störst värde och genom att uttala sig om besegringen, oavsett om den visade 

sig vara icke korrekt, ger det de inhemska invånarna ett stort förtroende. Framför allt eftersom 

Trump har varit högröstad över tidigare presidenters misslyckanden och kan därmed stärka den 

populistiska tanken om att han förmedlar den riktiga folkviljan och att han har det folkliga 

förnuftet till skillnad från elitens rationalism. Vilket i sig bevisar det populismen förespråkar 

om att eliten som är korrupt, ineffektiva och nonchalanta. Ett tydligt exempel är följande tweet 

som ha lade upp efter att han gått ut med att ISIS var besegrade:  
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… I campaigned on getting out of Syra and other places. Now when I start getting out 

the Fake News Media, or some failed Generals who were unable to do the job before I 

arrived, like to complain about me & my tactics, which are working. Just doing what I 

said I was going to do. 

(realDonaldTrump 2018) 

 

Detta kan ha fungerat väl för stunden men när Trump tvingades att ta tillbaka sina yttranden 

om att ta tillbaka trupperna från Syrien kan det få konsekvenser. Genom att det blir tydligt att 

Trump säger en sak men gör en annan. Det ska också påpekas att ta hem trupperna helt från 

Syrien var aldrig på kartan för administrationen vilket innebär att Trump har gått emot 

kongressen samt säkerhetsrådgivare och militärledningen. Detta pekar också mot den 

populistiska tanken om att en populistisk ledare alltid försöker påvisa att hans kvaliteter skiljer 

sig från andra politiker och framförallt att hans kvaliteter är mer värdefulla. Genom att inte ta 

råden från kongressen, säkerhetsrådgivarna eller militären så kringgår Trump de etablerade 

politiska institutionerna, också ett tydligt tecken från populismen.  

 

Den populistiska andan fortsätter gällande Trumps ton mot Mellanöstern. Gällande Iranavtalet 

påpekade Trump innan han kandiderade som president hur detta avtalet var ett dåligt avtal inte 

bara för USA men för hela världen. Han var också snabb på att kritisera Obama som fick 

igenom detta avtal och skrev följande i ett anförande från Vita Huset:  

 

As I have said many times, the Iran Deal was one of the worst and most one-sided 

transactions the United States has ever entered into. The same mindset that produced 

this deal is responsible for years of terrible trade deals that have sacrificed so many 

millions of jobs in our country to the benefit of other countries. We need negotiators 

who will much more strongly represent America’s interest. 

(Vita Huset 2017). 

 

Här ser vi återigen det populistiska draget om eliten som är nonchalanta och ineffektiva samt 

insinuerandet om att det behövs förhandlare som kommer att representera USA:s intressen 

betydligt starkare. Detta går i samklang med ett uttalande som Trump gjorde gällande andra 

toppmötet i Hanoi med Kim Jong-un där han sa följande: ” I have a gut, and my gut tells me 
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more sometimes than anybody else’s brain can ever tell me”. Trump är fast besluten om att 

han vet bättre än någon annan även toppanställda på Vita Huset. Han har det klart för sig att 

han är det enda som kommer att få igenom olika avtal trots att flera presidenter före honom 

misslyckats. Detta stärker han genom följande anförande från Vita Huset gällande sanktioner 

för Iran och Nordkorea.  

 

[...] I built a truly great company worth many billions of dollars. That is a big part of 

the reason I was elected. As president, I can make far better deals with foreign countries 

than Congress, 

           (Donald Trump 2017) 

 

Trump refererar till hur han har byggt upp sina företag och hur detta är en stor anledning till att 

just han har blivit framröstad som President. Trump menar på att han kan få igenom bättre avtal 

med andra länder än vad kongressen kan. Återigen är detta genomsyrat av populismens 

byggstenar där populister ofta betonar framgångar i affärslivet i strävan om att visa att de är 

annorlunda från andra politiker. Detta varvas med stark kritik av eliten samt att Trump försöker 

visa att just hans kvaliteter skiljer sig från alla andra. När Trump drog sig ur Iranavtalet innebar 

detta att USA återinförde hårda ekonomiska sanktioner gentemot Iran. Ekonomiska sanktioner 

är en stor del inom den liberala teorin där man ser detta som ett steg mot eventuella 

diplomatiska samtal. Sanktioner har varit en stor del av utrikespolitiken gentemot Mellanöstern 

och Nordkorea och vanligtvis är sanktioner mer i samklang med liberalismen. Men samtidigt 

kan man ta diskutera varför vissa inom realismen också kan använda sanktioner som ett medel. 

Detta genom att gå in på idén om rationellt tänkande som presenterar inom realismen. 

Vanligtvis skulle realismen förkasta ekonomisk press genom sanktioner men när detta ställs 

bland andra val så som militäriskt ingripande kan sanktioner ses som ett bättre alternativ, trots 

att realismen i huvudsak förespråkar för militäriska lösningar. 

 

 I Trumps och USA:s läge är sanktioner den rätta vägen att gå genom att Trump inte vill 

involvera sig i krig på främmande mark samt att han förespråkar för en ”America first-policy” 

och kritiserat tidigare presidenter för att föra ändlösa krig utanför USA. Varför sanktioner kan 

vara ett aktuellt val för realisten är eftersom militärt ingripande kostar betydligt mer än 
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sanktioner, därför blir sanktionerna det rationella valet. En annan anledning för att föredra 

sanktioner är att USA i detta fall har att göra med Mellanöstern och Nordkorea som har medlen 

att hämnas, därmed håller man säkerheten högre när sanktioner väljs framför det militära i 

första hand. 

Samtidigt är det tydligt i båda fallen att Trump inte har problem med att hota med militäriska 

åtgärder med sina uttalanden. Hans Twitterinlägg i förstahand är långt borta ifrån den 

diplomatiska linjen där Trump mer än ofta refererar till USA:s militära kapacitet. Om 

relationerna till Mellanöstern och Nordkorea var ansträngda innan ökade detta i samband med 

Trump Twitterfeed. Detta efter ett uttalande från irans president där han uttryckte:” America 

should know peace with Iran is the mother of all peace, and war with Iran is the mother of all 

wars” (Hassan Rouhani 2018) svarade Trump med följande tweet: 

To Iranian President Rouhani: NEVER, EVER THREATEN THE UNITED STATES 

AGAIN OR YOU WILL SUFFER CONSEQUENCES THE LIKES OF WHICH FEW 

THROUGHOUT HISTORY HAVE EVER SUFFERED BEFORE. WE ARE NO 

LONGER A COUNTRY THAT WILL STAND FOR YOUR DEMENTED WORDS OF 

VIOLENCE & DEATH. BE CAUTIOUS!  

(realDonaldTrump 2018) 

 

Många av hans uttalanden som har presenterats tidigare håller inte tillbaka gällande den 

militäriska makten USA besitter och att man inte är rädd för att använda den. Det är också 

tydligt i uttalanden hur man skiljer på goda och onda stater där man menar att ett krig uppstår 

på grund av aggressiva statsmän som sitter på makten. Det finns en tydlig realistisk syn där 

makt och säkerhet är de huvudsakliga elementen, inom realismen finns det inte heller plats för 

moralitet då världsordningen baseras på makt. Samtidigt så ökar dessa fientliga uttalanden 

friktionen länderna emellan och snarare än att säkra säkerheten så minskar den i och med att 

man hetsar upp en annan stat. I Trumps fall kan dessa aggressiva uttal vara ett sätt att visa makt 

över Mellanöstern och Nordkorea genom att backa upp det med USA:s militära överlägsenhet. 

Men samtidigt går detta emot strävan efter säkerhet som karaktäriserar realismen. Gällande 

Nordkorea blir detta ännu mer påtagligt då man har en ledare som är okänd för att vara 

irrationell som faktiskt skulle kunna vara beredd att svara USA med hårda medel. Relationen 

med Nordkorea började väldigt hostil och Trump var inte rädd att hålla tillbaka på hans tankar 

om Kim Jong-un och uttalade sig om att han på ett eller annat sätt kommer få jong-un att 
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försvinna. Hårda uttalanden i kombination med ännu hårdare sanktioner gentemot regimen är 

receptet för en ännu mer ansträngd relation och ett upptrappande av ett eventuellt krig. Efter 

ökade sanktioner svarade Nordkorea med” Thousand-fold revenge against the United States” 

(The Guardian 2017) svarade Trump följande: 

 

North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with 

fire and fury like the world has never seen. He has been very threatening beyond a 

normal statement and, as I said, they will be met with fire, fury and frankly, power the 

likes of which this world has never seen before.  

(Donald Trump 2017) 

 

Nordkorea var snabba och hotade tillbaka genom att gå ut med planer på att avfyra missiler på 

Guam varpå Trump gick ut med följande uttalanden:  

 

[...] Frankly, the people that were questioning that statement, was it too tough? Maybe 

it wasn’t tough enough. They’ve been doing this to our country for a long time, for many 

years. And it’s about time that somebody stuck up for the people of this country, and 

for the people of other countries. So, if anything, maybe that statement wasn’t tough 

enough.  [...] North Korea better get their act together, or they’re going to be in trouble 

like few nations have ever been in trouble. 

(Donald Trump 2017) 

  

Military solutions are now fully in place, locked and loaded, should North Korea act 

unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path!  

(realDonaldTrump 2017) 

 

Än en gång mildrar inte Trump konflikterna utan snarare påskyndar friktionen länderna 

emellan. Han är också snabb på att med en gång gå ut med militäriska åtgärder det är tydligt 

att hans uttalanden i grunden handlar om makten USA har över sina motståndare, en form av 

maktpolitik som återfinns hos realismen. Trump tar också flertaliga gånger upp USA:s 

kapacitet i form av militära kvaliteter, ett tydligt exempel är följande citat som är hämtad från 

ett brev från Vita Huset som var adresserat till Jong-un:  
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[...] Sadly based on the tremendous anger and open hostility displayed in your most 

recent statement, I feel it is inappropriate, at this time, to have this long-planned 

meeting.  [...] You talk about your nuclear capabilities, but ours are so massive and 

powerful that I pray to God they will never have to be used. [...] If you change your 

mind having to do with this most important summit, please do not hesitate to call me or 

write. 

(Donald Trump 2018) 

 

Samt följande tweet:  

Our President must be very careful with the 28 year old wack job in North Korea. At 

some point we may have to get very tough-blatant threats. 

(realDonaldTrump 2013) 

 

Fram tills nu har Trump varit konstant när det kommer till att hota med USA:s militära 

kapacitet. Men det tar en drastisk vändning efter 12 juni efter att han går med på att träffa Kim 

Jong-un i Singapore för ledarnas första toppmöte tillsammans. På detta möte skriver båda 

parterna på ett avtal som är väldigt vagt. Men efter denna träff så började Trump att överösa 

Kim jong-un med komplimanger bland annat hur smart han är, hur han älskar sitt folk och hur 

detta inte överraskar honom. Trump belyser också hur bra de kommit överens och vilken kemi 

de har och han tror att jong-un gillar honom och att han själv gillar honom. Efter det påskrivna 

avtalet meddelar Trump genom Twitter att Nordkorea inte längre är ett hot och hur folket kan 

känna sig tryggare idag än när han tog över som president. Än en gång är han tydlig på att 

framföra att det är tack vare honom detta gått igenom vilket hänger samman med tidigare analys 

från Iran då Trump försöker visa att just hans kvaliteter skiljer sig från alla andra tidigare 

presidenter som inte lyckats få igenom detta tidigare. 

 

Han tonar också ner Nordkoreas test av missiler efter att ett nytt avtal inte gick igenom i Hanoi. 

Något som tidigare har varit ett klart hot verkar inte vara det nu och det är svårt att förstå på 

vilka grunder detta inte längre ses som ett hot. Trump är fortfarande förväntansfull för ett tredje 

möte som han förmedlade i följande tweet: 
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Anything in this very world is possible, but I believe that Kim Jong Un fully realizes the 

great economic potential of North Korea & will do nothing to interfere or end it. He 

also knows that I am with him & does not want to break his promise to me. Deal will 

happen!  

(realDonald Trump 2019) 

 

Det är tydligt att Trump är fast besluten på att få igenom avtal och göra ”bättre” avtal än hans 

eftergångare. Det finns inte mycket liberalism att hitta gällande Trump utrikespolitik i dessa 

fall förutom att han lutar sig mycket på hans konst att göra affärer och förhandla. Detta är drag 

som ligger i samklang med liberalismen. Både realismen och populismen kan ses som teorier 

som inte är särskilt öppna för en globalisering då detta innebär att fokus från staten eller 

nationen tas ifrån och fokuserar på en värld där staters suveränitet kan minska. Samtidigt så är 

Trump ursprungligen en affärsman och det ligger inte långt ifrån hans natur att drivas av att 

göra affärer. Han uttrycker att ”deal will happen” och är fast besluten att bevisa att han har 

kvaliteter som tidigare presidenter inte har haft och detta är ett tydligt mönster som återfinns 

bland materialet som analyserats. Han har bland annat visat detta genom följande uttalande: 

 

Being nice to Rocket Man hasn’t worked in 25 years, why would it work now? Clinton 

failed, Bush failed, and Obama failed. I won’t fail. 

(realDonaldTrump 2017) 

 

Det finns en stark populistisk ton i hur Trump formaterar sina uttalanden och hur han alltid 

slänger in någon kommentar som visar att han är den enda orsaken till varför saker gått igenom 

och hur han uttrycker misstro kring eliter som sitter eller har suttit vid makten. Han går emot 

kongressen och stödjer detta med att han har den rätta ”gut-feeling” som ingen annan har, även 

högt uppsatta personer runt omkring honom i Vita Huset eller kongressen. Han är väldigt enkel 

i hur han uttrycker sig och detta kan vara ett sätt att göra politiken mer tillgänglig och enkel för 

”det vanliga folket” att förstå. Det ska också nämnas att antalet pressmöten från Vita Huset har 

mer än halverats efter att Trump blev president. Hans kommunikation med medborgarna sker 

via hans direkta kommunikation på Twitter. Populismen förknippas med politiska aktörer som 

driver personifierade ledarskap och som erbjuder enklare lösningar till politiska problem som 

är komplexa. Han har bland annat uttryckt att han tyckte att Obama skulle ”shoot first and talk 

later” vilket är ett enkelt antagande om hur man löser ISIS-krisen men i verkligheten är 

utrikespolitiken betydligt mer komplex än så. Trump är högljudd när det kommer till att 
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kritisera tidigare presidenters avtal och att han kan fixa ett bättre avtal. Men det är omöjligt att 

veta vad som diskuterats vid tidigare förhandlingar och vad som man var tvungen att lämna vid 

förhandlingsbordet på grund av andra partens intressen. Detta är också ett populistiskt drag om 

att erbjuda en enkel lösning  

 

Genom följande material kan man dra slutsatserna att hans utrikespolitik faller inom realismens 

ramar, men detta kan också vara ett resultat av att realismen är simpel och enkel och därmed 

på så sätt blir elastisk och därmed går att applicera på nästan alla situationer. Men det som 

framkommer tydligt är att Trump är snabb på att luta sig tillbaka gentemot USA:s militära 

kapacitet och därmed uppstår ett slags maktspel där Trump gör sig ”stark och stor” för att hålla 

andra länder borta genom hot. Trump slagord ”make America great again” kan också tolkas 

som att man vill öka USA:s säkerhet och makt. Detta genom att förbättra USA:s ekonomiska 

position i världen samt att ta tillbaka landets överlägsenhet som Trump upplever minskas. Allt 

detta har en realistisk ton och faller inom den kategorin, öka statens makt, säkerhet genom att 

agera i ”själv-hjälp” dimensionen. Rusta upp på alla möjliga sätt så kommer ingen annan stat 

att våga konfrontera USA.  

 

Men för att analysera realismen behöver man kolla på beteende och handlingar för att upptäcka 

en aktörs preferenser. Det är här det blir svårt att läsa av Trump då hans handlingar och 

beteende inte ger en klar bild eller ledtrådar till vad som kan ligga bakom detta. Är Nordkorea 

en vän till USA eller inte? Genom hans ris och ros till Kim Jong-un som svänger snabbt är det 

svårt att få en bild. Något som är klart är att det finns en avsaknad av både moral, det läggs 

ingen moralisk tanke i hans beslut eller handlingar, vilket är ett tydligt drag av realism. Trump 

är en president som inte gillar ideal, han är en president utan någon stark ideologi bakom sig, 

det han gillar är att skriva avtal och gör affärer. Men genom att göra affärer och försöka få den 

bästa överenskommelsen för USA resulterar detta till att Trump är mer benägen att dra sig ur 

avtal, mer än andra presidenter. Genom att dra sig ur Iranavtalet innebär detta att man lämnar 

vägen för en eventuell atombomb öppen. 

 

Han har sedan början varit tydlig med att USA spenderar oändliga summor på krigsföring 

utanför USA och att det inte är USA:s position att vara världspolis, därav hans ”America first-

policy” Detta är ett typiskt uttalande från realismen, att man först och främst måste fokusera 

på vitala intressen först som gynnar det egna staten i första hand. Detta för att det är den egna 

staten som strävar efter sin egen säkerhet. 



 58 

 

Genom att Trump kringgår administrationen innebär detta att de två inte är i synk och med 

Twitter syns detta ännu tydligare för omvärlden. Detta i sig försvagar USA i andras ögon och 

Trump populistiska flärd om att han vet bäst och klarar sig själv och kritiserar eliterna är i sig 

en stor säkerhetsfråga att vara medveten om.  

 

Det man ska ha i beaktning gällande denna analys är att det är svårt att placera in en president 

i endast en teori hela vägen. Men det som är tydligt är att Donald Trump verkar vara skolad av 

realister. Hans motiv för USA är att stärka staten som enligt honom har tappat sitt världsliga 

rykte runt om i världen. Han hade som löfte till sina väljare att ta tillbaka USA till en era av 

välstånd och en världsledande nation. Han vill ta avstånd från resten av världen så länge det 

inte handlar om vitala intressen för USA. Detta är ett praktexempel på den realistiska skolan. 

Trump har i redovisade uttalanden gång på gång backat upp sina uttalanden med att tala om för 

världen vilken kapacitet USA har när det kommer till det militära. Trump driver en 

utrikespolitik som handlar om att se till USA:s intressen i första hand. Alla avtal som sluts ska 

gynna USA, ekonomin ska stärkas och försvarsmakten likaså.  

Trump utrikespolitik handlar om förstärkt makt och att ta tillbaka makten. Som nämnt tidigare 

så är Trump till stor del en president som faller inom realismen. Men något som särskiljer 

honom från tidigare presidenter som Obama och Bush är den populistiska retoriken som 

används både mot motståndarländer samt inrikes. Som jag gått igenom tidigare i teorin så anses 

populismen ha ett ”tomt hjärta” som innebär att man måste fylla populismens tomma hjärta 

med grundidéer från existerande ideologi. Vi kan därmed verifiera att Trump kan sägas vara 

ett exempel på en populist i grunden med realism som drivkraft. Det har varit delade meningar 

över vad populismen egentligen är, en ideologi eller en politisk stil. Vi kan tydligt se att 

populismen i denna studie är som starkast i retoriken och stilen hur Trump för sig som 

president. Gällande om det återfinns en sammanhängande utrikespolitik så är Trumps 

utrikespolitik i dessa fall allt annat än sammanhängande. Detta främst för att han har en helt 

annan agenda är vad resten av administrationen och övriga instanser har och det är tydligt att 

dessa aktörer tillsammans med presidenten inte är i synk. Han har under flera tillfällen gått ut 

med ett direktiv och sen behövt dra tillbaka dessa på grund av stora påtryckningar från dessa 

instanser.  
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Slutdiskussion 
 
Mitt vetenskapliga problem handlade om att förstå vilken utrikespolitik som Donald Trump 

driver. Mitt syfte blev därför att undersöka detta genom två av de klassiska och mest 

dominerande IR-teorierna, realism och liberalism. Jag lade också till en okonventionell teori 

nämligen populismen, då Trump visat en del populistiska drag. Syftet var att undersöka inom 

vilken ideologi/teori Donald Trump föll inom. Genom materialet som har presenterats och 

analyserat kan vi besvara den första frågan gällande vilken utrikes politik som Trump bedriver 

genom att konstatera att han driver en utrikespolitik som faller inom realismens ramar. Det som 

framkommer tydligt är att Trump är snabb på att referera till USA:s militära tillgångar och 

använder detta som en skrämseltaktik för att hålla potentiella hot borta. Men det man ska vara 

medveten om är att det är svårt att placera en president i endast ett fack då politiken inte alltid 

är konstant beroende på hur världen ser ut. Men det som är tydligt är att Trump grundar sin 

utrikespolitik på att sätta USA först i alla möjliga lägen och stärka staten.  

 

När det kommer till sista frågan gällande om det återfinns en sammanhängande utrikes politik 

eller om den är avvikande kan vi se att det inte finns en sammanhängande utrikespolitik. Denna 

slutsats baseras på att hans politiska agenda och administrationens agenda inte är i samspel. 

Trump har flera gånger behövt dra tillbaka sina uttalanden om policyförslag som ännu inte 

implementerats på grund av att dessa avvek från administrationen och andra viktiga instanser 

så som kongressen. Men som det har redovisats i tidigare avsnitt så finns det tydliga drag av 

populismen när det kommer till Trumps sätt att uttrycka sig samt hans slogan om ”Amerika 

first” som har följt honom från hans kandidatur till hans tid som president. Det finns en tydlig 

kritik som han riktar till eliten som han ser som korrupt, ineffektiva och nonchalanta. Trump 

är mån om att hänvisa att det är tack vare honom någonting positivt hänt eller om ett avtal gått 

igenom. Trump har skippat det diplomatiska och säger sig stolt representera vad det 

amerikanska folket faktiskt vill och han är den ”tysta majoritetens” röst. Så länge han har hans 

väljare bakom spelar det visuella egentligen inte större roll.  

 

Det som försvårar en analys av Trumps utrikespolitik och transparensen i analysen är att det 

finns en rad ”checks and balances” i USA:s konstitution som omöjliggör för en drastisk 

förändring gällande utrikespolitiken. Detta i sig blir en aspekt att ha i åtanke, Trump kanske är 

mer populistisk än vad vi har fått se men han tillåts inte utagera detta på utrikespolitiken på 
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grund av dessa restriktioner. Däremot kan han vara hur populistiskt som han vill genom hans 

Twitter vilket i sig kan ge utlopp för den populistiska sidan.  

 

Att använda mig av ett analysverktyg som var utformat av idealtyper har fungerat som ett raster 

att lägga över under djupläsningen av dessa texter. Detta har underlättat för att hitta ideologiska 

drag i mitt material. Genom dessa idealtyper har jag kunnat upptäcka vissa indikatorer och 

därmed kunna kategorisera texterna inom den ideologin/teorin som den mest återspeglar. 

Styrkan med mitt analysverktyg har varit att det hjälpt mig och guidat mig genom texterna som 

analyserats och jag har haft indikatorer som varit grundläggande och inte alltför stringenta. 

Detta har gjort att texten har fått tala för sig själv och jag har inte känt att jag måste ”tvinga in” 

ett uttalande eller en handling i en specifik ideologi/teori. Jag har bara behövt söka efter 

grundläggande indikatorer och på så sätt kunnat kategorisera detta till den mest passande 

ideologin/teorin. Men något viktigt att ta i beaktning är att realismen är en IR-teori som är 

relativt simpel och enkel detta bidrar till att teorin blir väldigt elastiskt och applicerbar på 

många olika situationer. En annan kritik är att realismen reducerar för mycket, man plockar 

vissa delar i en situation för att senare försöka förklara den större bilden. Detta i sig kan göra 

att man gör det enkelt för sig själv och hittar rätt på dessa delar man plockat fram för att kunna 

koppla ihop detta med realismen. Genom att många av realismens indikatorer aldrig riktigt 

definieras innebär det också att man lätt kan hänvisa till realismen även fast det egentligen kan 

falla inom en annan teori. När det kommer till populismen och avsaknaden av en konkret 

utrikespolitik bidrar detta också till att den idealtypen har fått dra större del av den befintliga 

forskningen som finns kring populismen mer allmänt och inte utifrån ett perspektiv som fångar 

utrikespolitiken på djupet. Detta kan innebära att när det väl kommer en extensiv forskning 

kring populismen och utrikespolitik så kan mina indikatorer i idealtyperna skilja sig från mina. 

 

I denna uppsats har jag förutom det ursprungliga syftet bidragit till att lyfta hur viktigt 

budskapet från Trump som president är oavsett om det i slutändan ligger på den federala 

regeringen och kongressen att ta de slutgiltiga och viktiga besluten. Trump präglar nämligen 

den bild vi alla ser USA för. Som jag tagit upp tidigare så kan man inte komma ifrån att han är 

ansiktet utåt och oavsett om han inte har den absoluta makten så är den en annan sorts makt 

han innehar där han influerar bilden av USA mycket mer än den federala regeringen. I denna 

uppsats hade jag kunnat välja helt andra fall men paraplyet för dessa områden är mycket större 

än mina fall. Genom min idealtyp och modellen av uppsatsens uppbyggnad hade man kunnat 

applicera detta på vilket utrikespolitiskt område som helst. Därmed agerar min uppsats som ett 
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avstamp där man kan studera vidare inom andra områden. Uppsatsen har också belyst 

spänningen som återfinns mellan administrationen och Trump samt att det inte återfinns en 

sammanhängande politik eller konsekvent handlande från Trump. 

 

När det kommer till framtida forskning bör man ta i åtanke att studera Trump utrikespolitik i 

flera områden och inte bara den säkerhetspolitiska för att försöka få en så omfattande bild som 

möjligt. Jag tror också att det behövs framtida forskning som kombinerar både 

personlighetsfaktorer och IR-teorier för att kunna placera Trump i en allomfattande 

kategorisering. Samt att man tittar närmare på effekten kring en president som Trump och hans 

relation till Vita Huset när dessa två viktiga element inte är i samspel. Främst hur detta påverkar 

övriga staters syn på USA då detta i sig kan bidra till ett säkerhetsproblem. Att studera 

relationen mellan president och den federala regeringen är också i sig otroligt intressant och 

viktig att undersöka speciellt när man har att göra med en okonventionell president när det 

kommer till utrikespolitiken och hur landet framstår inför andra när dessa inte är i symbios. 
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