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Sammendrag: 

I denne studien analyseres sikkerhetspolitiske utviklingstrekk i USA fra Bush til Obama. Fokuset 

rettes mot betydningsfulle kontinuiteter og endringer i overordnede syn på maktmidler, interesser 

og samarbeidstilnærminger. Empirisk materiale utgjøres hovedsakelig av ulike utgaver av 

amerikansk “National Security Strategy”. Slike strategier inneholder brede budskap, og som 

hjelp til å identifisere spesielt viktige momenter utarbeides først en teoretisk analyseramme 

basert på perspektiver til de samtidsaktuelle forskerne John J. Mearsheimer og Joseph S. Nye. 
 

Studiens resultater viser at militærmakten har en stabil posisjon som det høyest prioriterte 

maktmiddel i USA, men ny regjering satser mer på myke maktmidler og mindre på militærmakt 

ved fremming av egne verdier. Vedrørende interesser finner vi kontinuitet i at forsvar av 

nasjonen og håndtering av militære trusler er styrende for sikkerhetspolitikken, og USA har 

intensjoner om å opprettholde militær overlegenhet. Videre er også spredning av demokrati, 

respekt for menneskerettigheter og åpen markedsøkonomi konstante interesser, men en endring 

er at nasjonens økonomi er oppjustert på den sikkerhetspolitiske agenda. I et samarbeids-

perspektiv synes unilateral militær agering mindre aktuelt for ny regjering, og internasjonale 

institusjoner er mer vektlagt. USA har imidlertid et videreført siktemål om å inneha en tydelig 

lederrolle og få stort gjennomslag for egeninteresser i internasjonalt samarbeid.  
  

Totalt sett indikerer de to regjeringenes sikkerhetsstrategier at styrende interesser er uendret, men 

den nye regjeringen har intensjoner om en mer balansert anvendelse av maktmidler og 

kommuniserer en mindre unilateral samarbeidsprofil. Forekomsten av vektige stabile trekk har 

imidlertid en dempende effekt på endringene, og bidrar til å gi inntrykk av at USA for tiden ikke 

staker ut en ny kurs, men justerer eksisterende kurs. 
 

Nøkkelord: 
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Development of the U.S. Security Policy from Bush to Obama 

-  New direction or continuity ?  - 
 

Abstract: 

This study analyzes the development of the United States security policy from the 

administrations of Bush to Obama. Its focus is directed towards significant continuities and 

changes in the context of political means, interests and approaches to international 

cooperation. The empirical data mainly consists of U.S. National Security Strategies issued 

in 2002, 2006 and 2010. Such strategies contain broad messages and, therefore, to help 

identify issues of special significance, a theoretical framework based on the perspectives of 

the international relations scholars John J. Mearsheimer and Joseph S. Nye is first developed. 

 

The findings of the study show that the position of military power as the most prioritized 

political instrument in the U.S. remains stable. However, in an effort to promote the nation’s 

values, the new administration intends to make more use of soft power and less use of 

military power. Regarding its interests, defending the nation and handling military threats are 

still top priorities, and an important aspect is that the U.S. intends to maintain its global 

military superiority. Spreading democracy, respect for human rights and free trade in an open 

international economic system are also constant interests, but one notable development is 

that the national economy figures more prominently on the security agenda. Looking at the 

approaches for cooperation, it seems that unilateral military action is an option which is less 

likely to be used by the new administration. Furthermore, this administration places greater 

emphasis on the value of international institutions than the previous administration. Still, an 

important continuity is the intention of maintaining a clear leadership role and strongly 

advancing U.S. interests when cooperating internationally.  

  

To summarize, the two administrations security strategies indicate that governing interests 

are unchanged, but the new administration is aiming for a better balance of the tools of 

American power, and is communicating a less unilateral profile. Still, the presence of 

significant stable aspects reduces the level of change, and contributes to the impression that 

the U.S. is not developing a new course, but rather adjusting the current one. 

 

Key words: 

U.S., security policy, security strategy, power, means, interests, cooperation, Bush, Obama, 

Mearsheimer, Nye 
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1 INNLEDNING 

1.1 Beskrivelse av emnet  

USA har som global tungvekter siden andre verdenskrig generelt vært gjenstand for mye 

oppmerksomhet angående sin opptreden på den internasjonale arena. Spesielt gjelder dette 

nasjonens sikkerhetspolitikk, ettersom denne fra tid til annen involverer formidabel 

militærmakt i form av avskrekking eller anvendelse. USAs ageringer med militærmakt har 

ofte vært svært omdiskutert, og i etterkrigstiden er trolig den kalde krigens avskrekkings-

strategier og krigføringen i Vietnam de mest illustrative eksemplene i så måte. I sener år er 

USAs engasjement i Afghanistan og Irak gjenstand for stor debatt både i media og blant ulike 

fagmiljøer.  

 

USA fikk ny president i januar 2009, og i Europa og andre regioner har det vært knyttet stor 

spenning til hvilken betydning dette vil ha i sikkerhetspolitisk sammenheng. Betrakter vi den 

nye presidenten i forhold til forgjengeren finnes det iøynefallende ulikheter. Bush er 

republikaner og innledet kriger i Afghanistan og Irak under hans presidentperiode, og 

sistnevnte krig har vært spesielt kontroversiell. Obama er demokrat og i innledningen av hans 

regjeringsperiode mottok han Nobels fredspris. Er dette momenter som signaliserer at valget 

av Obama innebærer en ny sikkerhetspolitisk kurs? Kan det alternativt tenkes at det er 

spesielle hendelser som påvirker USAs sikkerhet som medfører at nasjonen fra tid til annen 

agerer kraftfullt, mens nasjonens sikkerhetspolitiske linje i stor grad er stabil? I så fall er 

kanskje ikke forskjellene mellom Bush og Obama av fundamental karakter på dette området. 

En nærmere analyse av begge regjeringers sikkerhetspolitikk vil kunne indikere i hvor stor 

grad en kursendring har funnet sted, og dette er siktemålet med denne studien.  

 

For europeiske nasjoner, inkludert de skandinaviske nasjonene, er USA en sentral samarbeids-

nasjon relatert til sikkerhetsarbeid. Det synes dermed relevant at aktører i Europa som er 

involvert i ivaretakelse av nasjoners sikkerhetsinteresser har god og oppdatert kjennskap til 

USAs overordnede syn på ivaretakelse av sikkerhet. De mest sentrale aktørene i denne 

sammenheng er organisasjoner som representerer ulike politiske instrumenter, og mer konkret 

kan dette eksempelvis bestå av militære, politiske, økonomiske og sivile instrumenter 

(se f.eks. NATO 2010: 1-4 – 1-6).  

 

I et vitenskapelig perspektiv synes det også interessant å følge utviklingen av sentrale aktørers 

sikkerhetspolitikk. Det kan nevnes at sikkerhetspolitikk er nært beslektet med utenrikspolitikk 

i akademisk sammenheng, og begge fagområdene kan anses å falle inn under disiplinen 

statsvitenskap (Engelbrekt og Ångström 2010: 20). Det finnes en utallig mengde faglitteratur 

som med ulike vinklinger fokuserer på amerikansk sikkerhetspolitikk, men det finnes 

foreløpig få forskningsarbeider som inkluderer den helt siste utviklingen i amerikanske 

myndigheters tenking. Denne studien er tiltenkt å tilføre kunnskap på nettopp dette området.  
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1.2 Problemformulering 

Studien tar sikte på å undersøke hvilke betydelige kontinuiteter og endringer som kan 

observeres i amerikansk sikkerhetspolitikk i forbindelse med siste regjeringsskifte. I et 

europeisk perspektiv kan det være spesielt interessant å fokusere på maktmidler, interesser og 

samarbeidstilnærminger i denne sammenheng. Endringer på disse områdene i USA kan ha 

innvirkning på europeiske nasjoners sikkerhetspolitikk og politiske instrumenter. Eksempelvis 

kan en endret vektlegging av ulike maktmidler på politisk nivå i USA medføre endringer for 

hvordan slike midler utvikles, anvendes og kombineres. Videre kan dette i form av nasjonale 

strategiske føringer ha innvirkning på anvendelse av maktmidler i operasjonstyper som ofte 

har multinasjonal karakter (se f.eks. JCS 2009: III-5 – III-6), inkludert operasjoner hvor 

europeiske nasjoner deltar. Det kan da tenkes at en eventuell amerikansk styrking av ikke-

militære maktmidler øker behovet for at det for slike midler utvikles multinasjonale 

konsepter, eller konsepter som passer sammen i fellesinnsatser. Eventuelle endringer 

angående interesser er også av betydning. På overordnet politisk nivå kan eksempelvis et økt 

fokus på globale fellesinteresser påvirke samarbeidsklimaet mellom USA og Europa. Videre 

kan et endret syn på internasjonalt samarbeid få konsekvenser for ledelse og samspill i 

multinasjonale innsatser. Det kan også påvirke hvilke typer innsatser USA engasjerer seg i, 

som igjen kan ha innvirkning på den rolle USA kan forventes å ha i innsatser som er av 

interesse for europeiske nasjoner. 

 

Den akademiske og offentlige debatten i senere år indikerer også at maktmidler, interesser og 

samarbeidstilnærminger er interessante fokusområder. Her har det i flere analyser vært hevdet 

at Bush-regjeringen har lagt forholdsvis stor vekt på militærmakt, nasjonale egeninteresser, og 

unilateral agering i sin sikkerhetspolitikk (se f.eks. Gurtov 2006; Leffler og Legro 2008; 

Melby 2004; Web 5; Web 6). Videre kan det observeres oppfatninger i media (se f.eks. 

Web 7; Web 8) og i en global undersøkelse foretatt av PewResearchCenter (Web 9) om at 

dette er en politikk som i betydelig grad vil endres etter USAs siste regjeringsskifte. Vil en 

nærmere undersøkelse av de to regjeringenes sikkerhetspolitikk gi resultater som harmonerer 

med slike oppfatninger? Kommuniserer Obama-regjeringens sikkerhetspolitikk et budskap 

som kan betraktes som en ny kurs relatert til maktmidler, interesser og samarbeids-

tilnærminger, eller er kontinuitet en bedre karakteristikk i denne sammenheng? Hvordan kan 

utviklingen beskrives i forhold til relevante vitenskapelig teorier? Dette er forhold som vil bli 

behandlet i denne studien, og mer spesifikt vil følgende problemstilling bli analysert og 

vurdert ved hjelp av akademiske verktøy: 
 

Kan det identifiseres en utvikling i amerikansk sikkerhetspolitikk fra Bush-

regjeringen til Obama-regjeringen hvor vektlegging av militærmakt og 

egeninteresser reduseres, mens vektleggingen av andre maktmidler, felles-

interesser og internasjonalt samarbeid styrkes? 
 

 

http://bokelskere.no/folk/svein-melby/974249/
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1.3 Hensikt med studien 

Studiens hensikt er å øke kunnskapen om de seneste utviklingstrekk i amerikanske 

regjeringers sikkerhetspolitiske tenkning, ved å benytte et analyseredskap bestående av to 

fundamentalt ulike teorier. Intensjonen med denne tilnærmingen er at et slikt redskap vil 

kunne bidra til økt forståelse for hva utviklingen innebærer, ved at budskapet i aktuelle 

regjeringers sikkerhetspolitikk kontrasteres og vurderes fra ulike teoretiske ståsted. 

Utarbeidelse av relevant analyseredskap er følgelig en del av studiens hensikt. Studien er 

primært rettet til europeiske fagmiljøer som er involvert i og berørt av sikkerhetsstrategisk 

arbeid. 

 

1.4 Avgrensning 

Emnet amerikansk sikkerhetspolitikk er svært bredt, og identifisering av utvikingstrekk på 

områdene som omfattes av problemstillingen må spisses ytterligere for å kunne håndteres 

innen rammen for denne studien. Hovedavgrensningen er at studien primært omfatter analyser 

av regjeringens offisielle sikkerhetspolitiske strategier. Dette innebærer at studien ikke 

behandler konkrete politiske handlinger eller dybdestudier relatert til spesifikke politiske 

områder.  

 

Analysen av regjeringenes syn på maktmidler avgrenses til å omfatte prinsipielle syn på 

maktmidler. Det vil si at studien ikke omfatter føringer for ulike kapasiteter innen de enkelte 

maktmidlene. Analysen av interesser avgrenses til å omfatte nasjonens overordnede interesser 

relatert til forsvar av nasjonen og allierte, global stabilitet, og fremming av kjerneverdier. 

Studien omfatter ikke interesser relatert til klima og helse. Samarbeidsaspekter i studien er 

avgrenset til overordnet syn på samarbeidsformer, roller og institusjoner. Studien omfatter 

ikke detaljer om samarbeid i spesifikke operasjonstyper eller samarbeidsmekanismer innen 

institusjoner.  

 

1.5 Forskningsspørsmål 

Spesifikke forskningsspørsmål for analysen er utarbeidet på grunnlag av studiens problem-

formulering, hensikt og avgrensning. Nærmere bestemt vil følgende spørsmål vil bli 

undersøkt i Bush-regjeringens og Obama-regjeringens sikkerhetsstrategier: 
 

 Hvilket syn på maktmidler gis det uttrykk for? 
 

 Hvilke overordnede interesser har USA i sikkerhetspolitisk sammenheng? 
 

 Hvilken tilnærming formidles vedrørende internasjonalt samarbeid? 
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1.6 Tidligere forskning 

Tidligere forskning innen amerikansk sikkerhetspolitikk er svært omfattende. Kagan (2006) 

beskriver hvordan USA fra nasjonens opprinnelse til starten av 1900-tallet gradvis øket sin 

makt og globale innflytelse. Mead (2002) har også USAs opprinnelse som sitt startpunkt, men 

behandler USAs agering med andre nasjoner helt frem til samtiden. Han mener USA har hatt 

en suksessfull utenrikspolitikk, mye grunnet den bredde som finnes blant vel utviklede 

sikkerhetspolitiske tilnærminger i USA. Det finnes videre flere tyngre forskningsarbeider som 

er spesielt knyttet til Bush-regjeringens sikkerhetspolitikk (se f.eks. Gurtov 2006; Jervis 2003; 

Leffler og Legro 2008; Melby 2004). Vedrørende den nye regjeringen kan det nevnes at 

Melby (2009) har foretatt en analyse av Obamas sikkerhetspolitikk i forkant av utgivelsen av 

hans offisielle sikkerhetsstrategi. Det finnes også enkelte mindre artikler fra såkalte “think 

tanks” angående den nye regjeringens sikkerhetspolitikk (se f.eks. Web 10; Web 11) og 

offisielle sikkerhetsstrategi (se f.eks. Web 12; Web 13). I følge mine undersøkelser foreligger 

det likevel foreløpig begrensede forskningsinnsatser angående den helt seneste utviklingen i 

amerikansk sikkerhetspolitikk, og denne studien er tiltenkt å tilføre et bidrag på dette området. 

 

Et forskningsarbeid som synes spesielt relevant for denne studien er Hallenbergs (2009) 

analyse av USAs sikkerhetspolitikk fra 11 september 2001 fram til Obamas overtakelse av 

regjeringsmakten. Et av de teoretiske utgangspunktene Hallenberg nytter er fire ulike 

skoleretninger for hvordan USA overgripende bør bedrive sin sikkerhetspolitikk – såkalt 

“Grand Strategy”. Nedenfor følger korte beskrivelser av disse skoleretningene. Neo-

isolasjonisme er basert på at USA har stor trygghet mot ytre trusler. Nasjonen bør spille en 

begrenset rolle internasjonalt og kan klare seg på egen hånd. Videre bør NATO nedlegges og 

USA bør kun ha en militærmakt som er tilstrekkelig stor til forsvar av eget territorium. 

Tilhengere av Selektivt engasjement mener at det er fordelaktig for USA å være globalt aktiv, 

men kun i saker som er fundamentale for nasjonen. De mener at en relativt stor og avansert 

militærmakt er nødvendig, og vitale allianser bør bevares. Den neste skoleretningen er 

Samarbeidsinnrettet internasjonalisme, og her er oppfatningen at USA ikke kan håndtere sin 

sikkerhet på egen hånd, og må derfor ha et aktivt samarbeid med allierte. Det er nødvendig å 

ha en stor militærmakt og NATO bør utvides. Den siste skoleretningen er Dominans, og her 

menes det at USA må beholde sin posisjon som mektigst i verden for opprettholdelse av 

sikkerhet. Globalt skal USA ha en meget aktiv rolle, men USA skal lede, ikke konsultere. 

Militærmakten har en svært sentral rolle, og må være dominant globalt sett. Videre er NATO 

viktig, men ikke nødvendig (Hallenberg 2009: 13-21). 

 

Hallenberg hevder at USAs sikkerhetspolitikk i hele etterkrigstiden grovt sett har pendlet 

mellom Samarbeidsinnrettet internasjonalisme og Dominans, og at Dominans var 

fremtredende i Bush-regjeringens periode. Videre var hans forventning når boken ble skrevet 

at en utvikling i retning mer Samarbeidsinnrettet internasjonalisme ville finne sted når 

Obama-regjeringen kom til makten (Hallenberg 2009: 256-270). Hallenbergs forskning gir en 

hensiktsmessig bakgrunnsramme for analysen, og bidrar til forståelse for faktorer som 

tradisjonelt har vært ansett som viktige i amerikansk sikkerhetspolitikk. 

http://bokelskere.no/folk/svein-melby/974249/
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2 METODE 

2.1 Valg av tilnærming 

Det finnes ulike måter å tilnærme seg studiet av en nasjons sikkerhetspolitikk. En mulighet er 

å rette fokuset mot offisielle sikkerhetspolitiske strategier. Slike dokumenter vil kunne gi 

innblikk i en regjerings grunnsyn, og dens føringer til instanser som er ansvarlig for utvikling 

og utøvelse av sikkerhetspolitiske instrumenter. En annen metode vil være å studere en 

regjerings praktiske handlinger i forhold til konflikter, kriser og krig. Her kan det tenkes at 

fokus rettes mot spesielle typer av operasjoner, eksempelvis bekjempelse av terroristnettverk, 

eller at det snevres inn mot en spesiell fase i operasjoner, eksempelvis gjenoppbygging av en 

nasjon. En annen vinkling i studiet av handlinger kan være å studere hvordan en nasjon 

forholder seg til FN, allierte eller spesifikke stormakter. En tredje metode kan være å rette 

fokus mot en nasjons syn på balanse mellom ulike maktmidler, og en mulig tilnærming kan da 

være å studere budsjettdialoger og tildelinger til ulike instanser. Ulike metoder kan også 

kombineres, og interesseområde samt hva som er mest fruktbart for aktuell problemstilling vil 

være styrende for design av metode. 

 

Fokuset i denne studien rettes mot sikkerhetspolitiske strategier ettersom hensikten er å øke 

kunnskap relatert til amerikanske regjeringers sikkerhetspolitiske tenkning. For å kunne 

belyse eventuelle endringer i utviklingen vil nåværende regjerings strategi bli sammenlignet 

med foregående regjerings strategi. Det empiriske grunnlaget kunne vært supplert med 

materiale fra konkrete handlinger, noe som ikke er gjort i denne studien. Dette skyldes dels 

avgrensningshensyn for å kunne oppnå dybdeforståelse i de strategiske dokumenter, dels at 

det foreligger begrenset empirisk materiale fra Obama-regjeringens praktiske politikk, og dels 

fordi mye av det som finnes handler om håndtering av valg gjort av foregående regjering. 

 

2.2 Beskrivelse av metode 

I denne studien foretas en kvalitativ tekstanalyse av det empiriske materialet, og denne 

metoden vil kunne bidra til å identifisere viktige momenter i de ulike dokumentene  

(se f.eks. Esaiasson et al 2007: 237-256). Mer konkret innrettes studiens metode mot en 

systematiserende undersøkelse, og fokus i slike metoder er å klargjøre tankestrukturer og 

”lyfta fram och begripliggöra det väsentliga innehållet i de aktuella texterna” (Esaiasson et al 

2007: 238). En slik tilnærming synes spesielt relevant i denne studien ettersom det i politiske 

dokumenter ofte fremkommer brede og flerfoldige budskap, og en inngående analyse av 

tekstene kan være nødvendig for å få frem bærende tanker og spesielt viktige budskap. Det er 

viktig å være oppmerksom på at det alltid vil være innslag av tolkning i tekstanalyser basert 

på leserens forforståelse (Bergström & Boréus 2005: 23-33). I kvalitativ tekstanalyse handler 

dette om å tolke tekst i forhold til aktuelle forskningsspørsmål (Esaiasson et al 2007: 249), 

men det vil alltid være risiko for at egne erfaringer og oppfatninger farger tolkningen på en 

måte som ikke samsvarer med forfatternes tanker (se f.eks. Skinner 2002: 57-89). Jeg har 

forsøkt å redusere denne risiko ved å tilstrebe fokus på faktisk innhold i tekstene. 
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I teorikapitlet utvikler jeg et analyseredskap som blir benyttet i arbeidet med å lete etter 

viktige momenter ved gjennomlesing av strategidokumentene. Det blir også anvendt til å få 

frem forskjeller og ulike vektlegginger i politiske tiltak og intensjoner. Ved utvikling av 

analyseredskapet benytter jeg forskningsspørsmålene og to akademiske teorier som bygge-

klosser. For å tilstrebe høy validitet relatert til redskapet (Esaiasson et al 2007: 244) har jeg 

utarbeidet forskningsspørsmål som er direkte koblet til problemstillingens kjerneelementer, og 

utarbeidet kriterier for teorivalg som omfatter relevans og bredde i forhold til problem-

stillingen. For de utvalgte teoriene redegjøres først innhold som er spesielt relevant i forhold 

til studiens fokus. Deretter utledes teoretiske ståsted relatert til forskningsspørsmålene. Disse 

ståsteder blir så nyttet som hjelp til identifisering og nyansering av vesentlige momenter i 

granskningen av sikkerhetsstrategiene. De ulike teoretiske perspektivene nyttes også til å 

vurdere hva den sikkerhetspolitiske utviklingen innebærer.    

 

I selve analysen vil først sikkerhetsstrategiene til Bush-regjeringen og Obama-regjeringen 

behandles hver for seg i lys av de enkelte forskningsspørsmål. Deretter foretas en 

sammenligning for å kunne identifisere utviklingstrekk, og det siste steget er en avsluttende 

konklusjon hvor hovedpoenget er å besvare studiens problemstilling. 

 

2.3 Kilder / Litteratur 

Det empiriske materialet i denne studien består primært av ulike utgaver av den amerikanske 

såkalte “National Security Strategy (NSS)”. Dette er et dokument som med ulikt mellomrom 

utgis av sittende regjering i USA. Grunnlaget for valget er at disse dokumentene kan betraktes 

som politisk fundament for USAs overordnede sikkerhetspolitikk. Videre omfatter 

dokumentene alle de tema som omfattes av studiens tre forskningsspørsmål. Et annet motiv 

for å velge disse dokumentene er at dette er primærkilder som er utarbeidet av regjeringenes 

administrasjoner. 

 

Litteratur relatert til teoretisk analyseredskap omtales i neste kapittel. I tillegg til denne 

litteratur anvendes enkelte bøker og artikler utarbeidet av forskere innen statsvitenskap for å 

underbygge argumenter eller illustrere poenger. Artikkelkildene er kun vitenskapelig 

anerkjente tidsskrifter og “think tanks”. Tre lærebøker i statsvitenskap er anvendt i begrenset 

grad i studien, og primært i forbindelse med definisjon av begreper. Videre er tre anerkjente 

mediekilder nyttet, men kun for illustrering av oppfatninger i den offentlige debatten relatert 

til studiens problemformulering. 
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2.4 Kildekritikk  

Amerikanske regjeringers sikkerpolitikk, og spesielt deres praktiske handlinger, kan ikke fullt 

ut forstås ved kun å studere det empiriske materialet i denne studien. Eksempelvis kan 

dynamikken i innenriks- og utenrikspolitiske forhold være kimer til endring i prioriteringer og 

etablerte handlingsstrategier. Videre er kompleksiteten innen dette feltet stort, og mange ulike 

aktører, eksempelvis lobbyister og departementer, har innflytelse på den politikk som føres.  

Likevel er det hevdet at NSS er “…uten tvil det viktigste enkeltdokument når det gjelder 

administrasjonens grunnleggende tenkemåte.” (Melby i Klingstedt 2006: 10). NSS er generelt 

et dokument som er av stor interesse blant teoretikere som er opptatt av amerikansk 

sikkerhetspolitikk (se f.eks. Nye 2004: 25; Snyder 2008: 222; Williams 2008: 38 og 279). 

Eksempelvis er NSS et sentralt dokument i Hallenbergs diskusjon om hvordan USAs 

sikkerhetspolitikk bør defineres (Hallenberg 2009: 21-26). Et annet forhold som viser 

betydningen av NSS er at dokumentet har innflytelse på virksomhet i instanser som 

representerer ulike politiske instrumenter. Eksempelvis inneholder siste utgave av den 

militære strategien utgitt av The Joint Chiefs of Staff direkte føringer fra NSS 2010  

(Web 15: 1-5). Forståelse av innholdet i amerikanske sikkerhetsstrategier er med andre ord et 

sentralt element i streben etter tilegnelse av kunnskap om amerikansk sikkerhetspolitikk. 

 

Utgavene som er relevant i denne studien er Bush-regjeringens utgivelser i 2002 og 2006, og 

Obama-regjeringens utgivelse i 2010 (Web 1; Web 2; Web 3). Ikke overraskende inneholder 

utgivelsen i 2002 et meget høyt fokus på terrortrusselen. For å kunne oppnå et balansert 

inntrykk av denne regjeringens sikkerhetsstrategi er det derfor viktig å inkludere 2006-

utgaven i analysematerialet for at ikke eventuelle endringer relatert til regjeringsskifter 

overdrives. De tre utgavene er hentet fra internettkilder, og sikkerhets-strategien fra 2010 er 

hentet fra offisiell hjemmeside til den amerikanske regjeringen. Utgivelsene fra 2002 og 2006 

er ikke tilgjengelig fra samme offisielle kilde. Kilden som er valgt for disse dokumentene er 

derfor kryssjekket med andre kilder, og ved undersøkelse av innholdet i dokumentene er det 

ikke funnet uoverensstemmelser.  

 

Ved studier av sikkerhetsstrategier er det viktig å være oppmerksom kulturell kontekst i 

aktuelt land. USA er en vestlig liberal-demokratisk nasjon hvor moralske verdier relatert til 

menneskerettigheter og demokratiske prosesser har en fundamental plass. I denne nasjonen 

kan realismens pessimistiske perspektiv være upopulært, spesielt ettersom innbyggerne 

generelt har et optimistisk syn på tilværelsen (Mearsheimer 2001: 23-27). Det er derfor 

tenkelig at offisielle sikkerhetspolitiske budskap har et relativt liberalistisk preg i måten det 

presenteres på. Imidlertid kan reell balanse mellom innslag av realisme og liberalisme være en 

annen enn det inntrykket som skapes ved første øyekast. Denne studien benytter både et 

liberalistisk og et realistisk perspektiv i analysene, og som vi skal se vil dette være til hjelp for 

å kunne vurdere strategiene mer helhetlig i denne sammenheng. 

 

 



- 11 - 

3 TEORI 

3.1 Valg av teoretiske perspektiv 

I analysen av sikkerhetsstrategiene vil det bli benyttet to ulike teoretiske perspektiver for å 

kontrastere og tydeliggjøre utviklingstrekkene. De to valgte perspektivene er realisme og 

liberalisme, og grunnlaget for valget er at dette er dominerende teorirammer innen studiet av 

sikkerhetspolitikk (se f.eks. Engelbrekt og Ångström 2010: 21). Realisme og liberalisme er 

imidlertid meget brede perspektiver som begge omfatter mange ulike forgreninger. For å 

skape dybde og presisjon i studien vil det bli benyttet teorier utarbeidet av spesifikke 

teoretikere som synes spesielt relevante relatert til studiens problemstilling. De utvalgte 

teoretikerne er realisten John J. Mearsheimer og liberalisten Joseph S. Nye, Jr., og grunnlaget 

for dette fremkommer nedenfor. 

 

Utgangspunkt for valget av teoretikere har vært at de skal være samtidsaktuelle, og kunne 

betraktes som innflytelsesrike i USA. Et annet kriterium er at de tema som omfattes av 

problemstillingen skal være sentrale i utvalgte teorier. Et tredje kriterium er at teoriene skal 

være fundamentalt ulike for at dette skal kunne kontrastere utviklingstrekk, og anskueliggjøre 

retningen på USAs senere sikkerhetsstrategier i forhold til forskjellige perspektiver. 

 

Både Mearsheimer og Nye var rangert blant de 3 mest innflytelsesrike teoretikere på USAs 

utenrikspolitikk siste 20 år i en undersøkelse gjort av The College of William and Mary 

Williamsburg, Virginia, i 2009. Rangeringen er basert på en spørreundersøkelse blant 2724 

forskere innen internasjonale relasjoner (Web 4: 57). Videre er Mearsheimers og Nyes 

forskningsinnsatser i stor grad relatert til makt, interesser, og nasjoners agerende på den 

internasjonale arena. Militærmakt og kalkulasjoner om hva som er best for egen stat er 

sentrale ingredienser for oppnåelse av sikkerhet i Mearsheimers teori. Han mener konkurranse 

mellom statene om relativ makt setter begrensninger for samarbeid. Nye legger vekt på at 

sikkerhet skapes ved anvendelse av en kombinasjon av hard og mykt makt i samarbeid om 

fellesinteresser (Mearsheimer 1994; Mearsheimer 2001; Nye 1991; Nye 2004). Grovt sett kan 

vi dermed se at begge teoretikerne er meget relevante i forhold til denne studien ettersom 

deres teorier omfatter problemstillingens dimensjoner. Videre vil de to teoriene bidra til å få 

frem kontraster i forskningsspørsmålene ettersom de representerer svært ulike ståsted i 

forhold til disse. Før vi går nærmere inn på selve teoriene vil to sentrale begrep bli definert. 

 

3.2 Hva er sikkerhetspolitikk? 

Begrepet sikkerhet er omdiskutert innen statsvitenskap, men en fellesnevner synes å være at 

sikkerhet relateres til reduksjon av trusler mot viktige verdier (Williams 2008: 5). Sikkerhet 

kan også forstås som fravær av trusler (Snyder 2008: 41). Som en tilnærming til begrepet 

sikkerhetspolitikk synes det hensiktsmessig å dra nytte av Hallenbergs forskning, ettersom 

hans forskningsområde er amerikansk sikkerhetspolitikk. Han diskuterer ulike definisjoner, og 

http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=0374531501
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sentrale tema i denne sammenheng inkluderer sikkerhetsinteresser og strategier for oppnåelse 

av mål (Hallenberg 2009: 11-28). I en av definisjonene er sikkerhetspolitikk “…en stats 

politiskt styrda aktiviteter i syfte att kunna förverkliga sina mål också i situationer där en ställs 

inför hot ifrån andra aktörer, särskilt från andra stater, i det internationella systemet.” 

(Hallenberg 2009: 22). Denne definisjonen er anvendelig for studiens problemstilling og 

metodiske tilnærming, men det bør foretas noen presiseringer. Politisk styrte aktiviteter anses 

å omfatte middel og samvirke med andre aktører, og mål betraktes som synonymt med 

interesser. 

 

3.3 Hva er makt? 

Begrepet makt benyttes i mange fagmiljøer og forstås på ulike måter. I forretningsverden 

snakkes det eksempelvis om aksjeeiere som har makt og i internasjonal politikk forekommer 

uttrykk som stormakt og diplomatisk makt. I denne studien benyttes maktbegrepet i relasjon 

til nasjoners sikkerhetspolitiske midler. Tradisjonelt er ofte militærmakt og økonomisk makt 

omtalt som nasjoners maktmidler eller typer av makt. Militærmakt kan altså både omtales som 

makt og et maktmiddel, og i denne studien skilles det ikke på disse begrepene.  

 

Nye (2004: 1-32) definerer makt som evnen til å influere andres adferd på en måte som fører 

til at ønskede resultater oppnås. Dette kan gjøres ved hjelp av militærmakt, økonomiske 

midler, eller makt i form av attraksjon og agendastyring. Mearsheimer (2001: 55-60) har 

fokus rettet mot en nasjons ressurser og betrakter militærmakt som reell makt, og økonomi og 

befolkning som potensiell makt. Sistnevnte form av makt anses som ingredienser i eller basis 

for militærmakt. For å motvirke at betydningsfulle momenter blir oversett i denne studiens 

analyse er det viktig at maktbegrepet benyttes på en måte som er dekkende i forhold til 

anvendte teorier. Med dette utgangspunktet definerer jeg makt som evner eller ressurser som i 

seg selv bidrar til, eller kan nyttes for, ivaretakelse av sikkerhetspolitiske interesser. Denne 

definisjonen synes å omfatte både Nyes fokus på ønskelige resultater og Mearsheimers fokus 

på ressurser.  

 

3.4 John J. Mearsheimers teori 

3.4.1 Redegjørelse 

Mearsheimer er professor i Political Science ved University of Chicago, hvor hans virke er 

spesielt fokusert på internasjonal sikkerhetspolitikk (Web 14). Han betegner sin egen teori 

som offensiv realisme, og fokuserer hovedsakelig på stormakter som primære aktører i global 

politikk. Videre er hans syn at maktkalkulasjoner dominerer internasjonal politikk, og at stater 

konkurrerer om makt seg imellom (Mearsheimer 2001: xii og 4-14). 
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Årsaken til at stater konkurrerer om makt finnes i strukturen i det internasjonale systemet, og 

kan utledes av fem antagelser om systemet som må ses i helhet (Mearsheimer 2001: 30-32): 
 

1. Det internasjonale systemet er anarkisk. Systemet består av uavhengige stater og det 

finnes ingen overordnet sentral myndighet. 

2. Stormakter innehar offensive militære kapasiteter som gir dem mulighet til å skade 

andre stater. 

3. Stater kan aldri med sikkerhet vite andre nasjoners intensjoner. 

4. Overlevelse er det primære målet for stormakter. Dette innebærer opprettholdelse av 

territoriell integritet og selvstyre angående innenrikspolitisk system. 

5. Stormakter er rasjonelle aktører. 
 

Samlet sett skaper dette systemet grunnlag for frykt og mistenksomhet, og ettersom systemet 

baseres på selvhjelp er det fordelaktig å opptre egoistisk. Den beste måten å sørge for egen 

overlevelse er å være staten med mest makt i systemet. Med andre ord er det ultimale mål å 

oppnå posisjon som hegemon – det vil si den eneste stormakten i det internasjonale systemet.  

Det er vanskelig for stater å vite hvor mye relativ makt som er tilstrekkelig for å kunne 

oppleve situasjonen som trygg, og spesielt innebærer slike kalkulasjoner usikkerhet på lang 

sikt. Stater vil derfor kontinuerlig søke å utnytte situasjoner til å maksimere egen andel av 

verdens makt på bekostning av andre stater når forholdet mellom fordeler og kost/risk er 

gunstig. Motsatt vil de også forsøke å hindre andre stater i å oppnå økt relative makt. Stor-

makter vil dermed forsvare maktbalansen når situasjonen er fordelaktig for en annen stat, og 

søke å endre maktbalansen når situasjonen er fordelaktig for egen stat. Dette innebærer at en 

stat vil tendere til å opptre mer aggressivt ved en forbedret relativ maktsituasjon. Det såkalte 

sikkerhetsdilemma reflekterer grunnleggende logikk i offensiv realisme. Dette dilemma består 

i at en stats tiltak for å øke egen relative makt skaper en mer utrygg situasjon for en annen 

stat. Dette medfører en kontinuerlig maktkonkurranse for å skape best mulig sikkerhet for 

egen stat (Mearsheimer 2001: 1-37). 

 

Mearsheimer skiller på globale og regionale hegemoner. USA er et eksempel på en regional 

hegemon ettersom ingen stat i dens region har tilstrekkelig militærmakt til å utfordre USAs 

posisjon. Selv om USA for tiden er den mektigste nasjonen i verden er det lite tenkelig at den 

eller andre nasjoner noen gang vil bli en global hegemon. Det er hovedsakelig problemet med 

å projisere tilstrekkelig makt over store havområder som hindrer dette. Et viktig moment i 

teorien er imidlertid at stater som har oppnådd status som regional hegemon vil forsøke å 

hindre stater i andre regioner å oppnå tilsvarende posisjon. Årsaken er at en ny regional 

hegemon vil være sterk nok til å skape problemer i nærområdet til eksisterende hegemon. En 

enslig regional hegemon foretrekker derfor at andre regioner består av minst to stormakter 

ettersom disse da vil rette sin oppmerksomhet mot hverandre istedenfor mot en fjerntliggende 

hegemon. USA, som for tiden er den eneste regionale hegemon i det internasjonale systemet, 

vil derfor tilstrebe å bevare eksisterende maktfordeling (Mearsheimer 2001: 40-42). 
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Egen overlevelse er det primære målet og betraktes som eneste sikkerhetsinteresse. Interesser 

som ikke er sikkerhetsinteresser, som eksempelvis globale innsatser for bedring av menneske-

rettigheter og spredning av demokrati, er ikke problematisk så lenge initiativer i denne 

sammenheng ikke kolliderer med maktinteresser relatert til relativ potensiell og reell makt. I 

praksis er stater lite villige til å risikere tap av menneskeliv og økonomisk kapital for å hindre 

fremmede befolkningers lidelse (Mearsheimer 2001: 46-54). 

 

Stater benytter økonomiske, diplomatiske og militære midler til å endre maktbalansen i sin 

favør, og er villige til å lyve, bryte spilleregler og benytte rå makt dersom dette gir dem 

relative fordeler. Det er militærmakten som står i sentrum blant maktmidler i Mearsheimers 

teori, og denne anses som nasjonens hovedsakelige reelle makt. Økonomi og nasjonens 

befolkning er imidlertid også viktig i maktsammenheng, og betraktes som potensiell makt. I 

denne sammenheng er det de mobiliserbare ressursene som er mest interessante, det vil si 

ressurser som kan nyttes til militærmakt. Industrivirksomhet relatert til avansert og moderne 

teknologi er her viktige elementer (Mearsheimer 2001: 27-43).  

 

Det er mulig for stater å samarbeide, men et problem er at de har motstridende interesser. Intet 

samarbeid kan eliminere maktkonkurransen. Når stater velger alliansepartnere er det makt-

hensyn som er styrende – ikke ideologi. Allianser er midlertidige relasjoner som inngås når 

dette er formålstjenelig for egen relative makt (Mearsheimer 2001: 47-53). Mearsheimer har 

mer tro på alliansesamarbeid enn samarbeid i internasjonale institusjoner. Han mener at slike 

institusjoner har minimal innvirkning på staters adferd og global stabilitet, ettersom egen-

interesser relatert til maktkonkurranse er dominerende drivkrefter (Mearsheimer 1994: 5-14). 

 

3.4.2 Kritikk av Mearsheimer 

Offensiv realisme vier liten oppmerksomhet til innenriksfaktorer. I denne teorien har 

eksempelvis styresett liten betydning for staters adferd ettersom det er drivkrefter for best 

mulig sikkerhet som anses styrende. Når stater overvåker sitt miljø fokuserer de på andre 

staters militære kapasiteter, og ikke staters forventede intensjoner basert på styresett 

(Mearsheimer 2001: 10-45). Mearsheimer er imidlertid ikke alltid konsekvent på dette 

området. Eksempelvis tror han at innenriksfaktorer vil påvirke Obamas politikk i Afghanistan 

i uheldig retning (Mearsheimer 2009), og han er bekymret over sikkerhetspolitisk innflytelse 

fra den israelske lobbyen i Washington D.C. (Mearsheimer & Walt 2007). Et annet forhold er 

at hans offensive realisme er forholdsvis lite relevant i forhold til håndtering av terrorisme 

ettersom den forutsetter stater som primære aktører. Mearsheimer har imidlertid i senere tid 

utviklet idéer han mener kan være fremgangsrike i bekjempelse av terrorisme, og disse vil bli 

berørt i denne studien. 
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3.5 Joseph S. Nyes teori  

3.5.1 Redegjørelse 

Nye er også amerikaner, men i motsetning til Mearsheimer kan han betraktes å tilhøre den 

liberalistiske skoleretningen (se f.eks. Mearsheimer 2001: 377; Smith et al 2008: 148). Han er 

professor ved Harvard University og har bidratt med flere faglige verk innen internasjonal 

politikk og amerikansk utenrikspolitikk. Videre har han praktisk erfaring fra utenriks-

politikken, blant annet som ”Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs” 

i 1994-1995 (Nye & Welch 2011: vii). I Nyes teorier legges det vekt på at komplekse og 

gjensidig avhengige samarbeidsmekanismer på den internasjonale arenaen bidrar til fremming 

av fellesinteresser, inkludert sikkerhetsinteresser (Nye 2004; Nye & Welch 2011). Nye har et 

bredt syn på alternative maktmidler som står til en nasjons disposisjon. Han benytter begrepet 

”Hard Power” (HP) som et samlebegrep for militærmakt og økonomisk makt. Innflytelse ved 

hjelp av sistnevnte maktmiddel kan oppnås ved økonomisk støtte eller sanksjoner. Den tredje 

formen for makt er evnen til å få andre til å ønske seg de resultater man vil ha - “Soft Power” 

(SP). I følge Nye er både HP og SP relevante maktmidler, og utfordringen er å få til en 

hensiktsmessig balanse – “Smart Power” (Nye 2004: 5-32; Nye 2011: 207-234). 

 

Intensjonen med SP er å influere andres adferd ved hjelp av attraksjon. Nasjon A kan 

eksempelvis oppnå resultater ved hjelp av SP i internasjonal politikk ved at nasjon B beundrer 

nasjon A og ønsker å følge denne nasjonen. SP er basert på evnen til å kunne forme andres 

preferanser. Videre kan SP fremstilles som å lede ved eksempelets makt, og å representere 

verdier som andre ønsker som sine verdier. I denne sammenheng blir det derfor viktig å 

etterleve egne normer. Dersom en nasjon ikke lever opp til verdier som ønskes fremmet 

internasjonalt vil dette kunne oppfattes som hyklersk og svekke attraksjonskraften. Attraksjon 

internasjonalt for en stats verdier kan utvikles til å oppnå status som fellesverdier. Ved at 

fellesverdier påvirker hva som er akseptabel adferd blant nasjoner reduseres sannsynligheten 

for krig. I tillegg til attraksjon kan også overtalelsesevne, argumentets makt, og styring av den 

politiske agenda betegnes som SP. Sistnevnte form for makt kan bestå i manipulere agendaen 

for hva som anses som politisk mulige alternativer. Det bør også nevnes at legitimitet er et 

viktig begrep relatert til SP. Dersom Nasjon A ønsker å oppnå mål som av nasjon B oppfattes 

som legitime vil dette kunne bidra til at mindre motstand eller mer støtte kan oppnås fra denne 

nasjonen uten bruk av trusler eller økonomiske hjelpemidler (Nye 2004: 1-72). I denne 

studien tolkes overtalelsesevne, argumentets makt, og agendastyring som diplomatisk makt. 

 

Nasjoners SP ressurser er hovedsaklig attraktiv kultur, politiske verdier som etterleves, og 

utenrikspolitikk som oppfattes som legitim. En nasjon med kultur som inkluderer universelle 

verdier og politikk som fremmer fellesinteresser øker sannsynligheten for attraksjon. Motsatt 

virkning kan inntreffe dersom politisk adferd preges av arroganse. Generelt sett bør nasjoner 

tilstrebe en politikk som bidrar til å forsterke egen SP, og ved benyttelse av HP bør det tas 

hensyn til politiske og sosiale konsekvenser. Nasjoner som utvikler gode samarbeids-



- 16 - 

egenskaper i sine relasjoner til allierte vil styrke sin posisjon i forhold til rivaliserende 

nasjoner. Det er også viktig å være oppmerksom på at betydningen av SP er økende grunnet 

den pågående utviklingen i informasjonsteknologi, hvor blant annet oppfatninger om 

nasjoners adferd kan spres stadig raskere til stadig flere mennesker (Nye 2004: 11-32). 

 

Alle nasjoner ønsker å fremme egne interesser og verdier i deres utenrikspolitikk. Brede 

interesser og universelle verdier som fremmes ved multilaterale tilnærminger vil ha gode 

forutsetninger for å oppnå attraksjon, mens smale interesser, unilaterale tilnærminger og 

arroganse er dårlige utgangspunkt for attraksjon. Dersom en nasjons oppnår aksept for 

interesser i multilateralt samarbeid vil dette styrke legitimiteten av disse interesser. Denne 

legitimiteten kan styrkes ytterligere ved at bredt anerkjente internasjonale institusjoner nyttes i 

slike sammenhenger. Eksempelvis har FN en betydelig legitim karakter internasjonalt grunnet 

dens universalistiske karakter og juridiske rammeverk (Nye 2004: 33-98). I denne studien 

defineres multilateralisme som en tilnærming hvor løsninger i stor grad utarbeides i felles-

skap, mens unilateralisme er en tilnærming hvor løsninger i liten grad utarbeides i fellesskap. 

 

Staters verdier i internasjonalt samarbeid kan være av sikkerhetsmessig, økonomisk eller 

politisk art (Snyder 2008: 222-232). I følge Nye vil stater akseptere begrensninger i deres 

handlinger når de opplever at samarbeid i internasjonale institusjoner er verdifullt for dem, og 

at positive handlinger belønnes mens negative handlinger straffes. Internasjonale institusjoner 

kan dermed bidra til å forme staters interesser og adferd, og dempe effekter i det anarkiske 

systemet relatert til egeninteresser og maktkamp. Nye argumenter for at økonomisk samarbeid 

kan være gjensidig fordelaktig for involverte stater. Dersom eksempelvis nasjon A og B deler 

samme valuta vil det være fordelaktig for nasjon A at nasjon B gjør det bra økonomisk – og 

motsatt. Dette eksempelet illustrerer at gjensidig avhengighet kan være en drivkraft til 

samarbeid (Nye & Welch 2011: 239-267). 

 

3.5.2 Kritikk av Nye 

Et forhold i Nyes teori om SP som kan virke problematisk er mekanismene knyttet til andres 

innflytelse og egne preferanser. Han hevder at lytting og respektering av andres synspunkter 

er viktig for å styrke egen SP, og dette minner om en samarbeidsform hvor alle parter har 

innflytelse på løsninger. På den annen side skal SP kunne nyttes til å forme andres preferanse. 

Det synes som om teorien inneholder en kime til friksjon dersom det åpnes for innflytelse 

samtidig som det forsøkes å forme preferanser. Et annet forhold som kan stilles spørsmålstegn 

ved er om hans syn på gjensidig avhengighet fullt ut forklarer hvorfor stater ikke søker å 

utnytte situasjoner på bekostning av andre stater. I svar til skeptikere som var bekymret for at 

gjensidig økonomisk samarbeid med Sovjet mot slutten av den kalde krigen ville føre til at 

nasjonen igjen skulle kunne true USA, påpeker han at økonomisk nedgang vil være en mer 

farlig utvikling og at en mulig demokratisk utvikling vil skape et mindre truende Sovjet  

(Nye 2001: 242-244). Selv om han skulle ha rett synes dette likevel ikke å forklare hvorfor 

eksempelvis Kina ikke vil benytte relativ økonomisk gevinst til å øke relativ militærmakt.  
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3.6 Utvikling av analyseredskap 

Med utgangspunkt i foregående redegjørelse av Mearsheimers og Nyes teorier utleder jeg her 

teoretiske ståsted som er spesielt relevante i forhold til studiens forskningsspørsmål. Disse 

ståstedene vil nyttes for å identifisere viktige momenter i sikkerhetsstrategiene. De vil også 

være til hjelp for å kunne observere forskjeller mellom regjeringene ved at strategiene kan 

samsvare med teoretiske ståsteder i ulik grad.  

 

3.6.1 Mearsheimers teoretiske ståsted  

 

Maktmidler:  
 

 Militærmakt er statens hovedsakelige reelle makt, og stor militærmakt øker 

sannsynligheten for nasjonens overlevelse. 
 

 Økonomi, befolkning og moderne teknologi er potensiell makt – grunnlag for reell 

makt. 
 

 Diplomatiske midler kan nyttes til å forbedre relativ potensiell og reell makt.  

 

Interesser: 
 

 Egeninteresser relatert til sikkerhet er stormakters mest sentrale drivkraft. 
 

 Egen stats overlevelse er eneste sikkerhetsinteresse. 
 

 Stormakter vil kontinuerlig forsøke å maksimere egen relative makt og hindre andre 

nasjoner i å gjøre det samme.  
 

 USA vil tilstrebe å bevare eksisterende maktbalanse – bevare posisjonen som eneste 

regionale hegemon. 
 

 Å arbeide for fellesinteresser kan skade nasjonen dersom andre nasjoner enn ens egen 

tjener mer på dette. 
 

 Stormakter kan arbeide for fremming av interesser som menneskerettigheter og 

ideologi dersom dette ikke negativt påvirker maktinteresser. 

 

Samarbeid: 
 

 Samarbeid er mulig dersom det ikke er ufordelaktig i forhold til relativ makt. 
 

 Allianser er midlertidige relasjoner som inngås når dette er formålstjenelig for egen 

relative makt. Makthensyn styrer valg av alliansepartner – ikke ideologi. 
 

 Samarbeid i internasjonale institusjoner har minimal innvirkning på staters adferd og 

internasjonal stabilitet.  
 

 Samarbeid om kultur, verdier og ideologi synes lite verdifullt i sikkerhetssammenheng 

ettersom dette vanskelig kan relateres til statens militærmakt og økonomiske kapital. 
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3.6.2 Nyes teoretiske ståsted  

 

Maktmidler: 
 

 HP er militærmakt og økonomi, og sistnevnte makt kan være økonomisk støtte eller 

sanksjoner. 
 

 SP er evnen til å influere andre nasjoners adferd gjennom attraksjon, overtalelsesevne, 

argumentets makt og agendasetting. Initiativ til styring av den politiske agenda kan 

begrense politiske opsjoner. 
 

 Både HP og SP er viktige maktmidler. Ved bruk av HP bør det legges vekt på å ikke 

skade nasjonens SP.  
 

 SP kan bidra til økt samarbeidsvilje fra andre nasjoner, og dermed redusere behovet 

for HP for oppnåelse av influens. 
 

 SP ressurser som kan styrke en nasjons innflytelse er primært attraktiv kultur, politiske 

verdier som etterleves og utenrikspolitikk som oppfattes som legitim. 
 

 SP kan nyttes for å ekspandere egne verdier til å bli fellesverdier. 

 

Interesser: 
 

 Alle nasjoner ønsker å fremme egne interesser og verdier. 
 

 Utvikling av felles interesser og verdier påvirker hva som er akseptabel adferd blant 

nasjoner og styrker dermed sikkerheten. 
 

 Innsatser for fellesinteresser kan oppfattes som mer legitime enn innsatser for 

egeninteresser.  

 

Samarbeid: 
 

 Samarbeid gjennom allianser og internasjonale institusjoner styrker nasjonens SP, og 

reduserer dermed behovet for HP. 
 

 Samarbeid i internasjonale institusjoner kan bidra til å forme interesser og 

oppfatninger om hva som er akseptabel adferd, og dermed styrke sikkerheten og 

dempe forekomsten av maktkamp. 
 

 Interessers legitimitet styrkes gjennom multilateralisme og aksept i internasjonale 

institusjoner. 
 

 Gjensidig avhengighet er en drivkraft til samarbeid. 

 



- 19 - 

3.6.3 Analysemodell 

Vi kan se av foregående operasjonaliseringer at de to teoriene kan bidra til å få frem 

kontraster i forskningsspørsmålene, ettersom de representerer meget ulike ståsted i forhold til 

disse. Dette kan illustreres med den forenklede modellen nedenfor. 

 

 

 

Modellen jeg her har utarbeidet representerer en grov forenkling av deler av Mearsheimers og 

Nyes teorier, men den gir likevel en fruktbar oversikt ettersom den bygger på sentrale 

momenter i deres teorier. Betrakter vi modellen og teorienes innhold i sammenheng ser vi at 

begge teoretikerne har spesiell tyngde knyttet til de faktorer de mener er sentrale i sikkerhets-

politikk. På dette grunnlaget kan teoriene anses som kompletterende analyseverktøy som vil 

kunne bidra til å få frem helheter. I tillegg til å få frem kobling mellom teori og forsknings-

spørsmål viser denne modellen også at en analyse av studiens problemstilling ved hjelp av 

Mearsheimer og Nye vil kunne gi indikasjoner på utviklingen av amerikansk sikkerhets-

politikk i forhold til deres teorier.  

 

Modellen og de teoretiske ståstedene utgjør samlet sett studiens analyseredskap. Med hensyn 

til åpen eller forhåndsdefinert tilnærming (Esaiasson et al 2007: 244-246) vil analysen av 

maktmiddelspørsmålet fokusere på kategoriene militærmakt, økonomi og SP. Rasjonale for 

dette er at anvendte teoretikere legger spesiell vekt på slike maktmidler. I interessespørsmålet 

styres analysen mot viktige egeninteresser og fellesinteresser ettersom disse kategoriene gir en 

direkte kobling mot problemstillingen. I samarbeidsspørsmålet velges en åpen tilnærming 

ettersom verken problemstilling eller anvendte teoretikere tilsier spesielle grunner for å 

kategorisere tekstanalysen, inkludert dens resultater. 
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4 ANALYSE 

I dette kapittelet vil først de enkelte regjeringenes sikkerhetsstrategier analyseres. Deretter 

diskuteres utviklingen separat for hvert enkelt forskningsspørsmål. Hver av diskusjonene 

avsluttes med en oversikt over de viktigste utviklingstrekkene, og en totalvurdering basert på 

studiens teoretiske perspektiv. 

 

4.1 Bush-regjeringens sikkerhetsstrategi 

4.1.1 Syn på maktmidler 

I NSS 2002 og NSS 2006 fremstår militærmakt som nasjonens viktigste maktmiddel. I 

førstnevnte strategi uttrykkes det at USAs egen militærmakt er sterkere enn noen annen 

nasjons militærmakt, og USA har intensjoner om å styrke og fornye sin militære styrke. 

Videre er militærmakten spesielt fremhevet som middel i forsvar av nasjonen, som er 

myndighetenes høyest prioriterte oppgave. Det kan også nevnes at militærmakt er middelet 

som får størst fokus i innsatser for å transformere sikkerhetsinstrumenter til å møte nye 

utfordringer (Web 1: Forord og 29-31). I tillegg fremkommer det klart at nasjonens militær-

makt skal være tilstrekkelig sterk til å ”…dissuade future military competition;” (Web 1: 29). 

Det er ingen forhold i NSS 2006 som taler for et endret syn på militærmaktens primære rolle 

for nasjonens sikkerhet. USA skal eksempelvis fortsatt styrke militærmakten for å 

“…dissuade any hostile military competitor from challenging the United States,” (Web 2: 43). 

I tillegg til stort fokus på militærmakt kan det observeres at dyktige innbyggere og nasjonal 

økonomi betraktes som selve fundamentet for USAs styrke (Web 1: 17-20; Web 2: 25-30). I 

Mearsheimers perspektiv kan slik tenkemåte skape gode forutsetninger for utvikling av 

nasjonens makt, ettersom innbyggere og økonomi er hovedelementer i potensiell makt. 

 

Det er verdt å merke seg at både NSS 2002 og NSS 2006 kommuniserer en militært sett aktiv 

og proaktiv strategi. Det hevdes at aktiv handling anses tryggere enn passiv tilnærming, at 

”…our best defense is a good offense,” (Web 1: 6), og at forkjøpsangrep mot terrorister og 

kjeltringstater er en aktuell handlemåte dersom dette anses nødvendig for å trygge egen 

sikkerhet (Web 1: Forord og 5-16). I NSS 2006 er fortsatt forkjøpsangrep en aktuell 

handlemåte, og en tidligere analyse viser at resonnementet som nyttes for å rettferdiggjøre en 

slik militær offensiv handlemåte er identisk i Bush-regjeringens to sikkerhetsstrategier  

(Rø i Klingstedt 2006: 16). I NSS 2006 stadfestes det videre at USA vil benytte fullt spekter 

av tilgjengelige maktmidler i arbeidet med fjerning av tyranner og fremming av demokratier 

(Web 2: 3-24).  

 

I tillegg til å benytte egne fysiske maktmidler for direkte oppnåelse av sikkerhetspolitiske mål 

inneholder strategiene idéer om at maktmidler kan nyttes i en mer støttende rolle. Det skal 

blant annet satses på militær støtte til nasjoner og organisasjoner i ulike regioner som kan 

bidra til bekjempelse av terrorisme og opprettelse av stabilitet. Videre kan innflytelse oppnås 

ved å gi økonomisk støtte til nasjoner som utvikles i retning av demokrati, markedsøkonomi 
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og respekt for menneskerettigheter (Web 1: Forord og 4-11; Web 2: 4-13 og 43-46). Militær 

og økonomisk støtte skal følgelig bidra til endring av adferd og kapasitetsbygging, som igjen 

kan bidra til stabilitet og bekjempelse av terrorisme i aktuelle innsatslender. Dette kan 

betraktes som en indirekte metode for oppnåelse av sikkerhetspolitiske mål, ved at andre 

bidrar til fremming av USAs verdier og nasjonens sikkerhet. Det kan påminnes om at Nye 

betegner økonomiske midler benyttet slik det her er beskrevet som HP. En utvikling som kan 

observeres hos Bush-regjeringen er at indirekte metoder har fått et økt fokus i NSS 2006, ved 

at bred form for nasjonsbygging har fått en oppjustert rolle i transformasjonen av nasjonens 

sikkerhetsinstrumenter (Web 2: 43-46). 

 

I Bush-regjeringens strategi finnes også vesentlige innslag av SP, og dette har en noe mer 

fremtredende rolle i NSS 2006. I begge strategiene kommer dette til uttrykk i form av 

intensjoner om; å skape attraksjon for nasjonens verdier, å styre hva som er politisk 

akseptable handlinger og styresett, og å nytte diplomatiske midler. Dette er sentrale 

ingredienser i Nyes teori om å hvordan influens kan oppnås ved hjelp av SP. Intensjoner om å 

skape attraksjon kan vi se ved Bush-regjeringens fremstilling av USA i NSS 2002 som en 

nasjon basert på individers frihet, demokrati og frie markedsmekanismer. Det gis et bilde på at 

dette er den eneste ”…sustainable model for national success:” (Web 1: Forord), og utvikling 

i denne retning betegnes som kulturell fremgang. I NSS 2006 gis det uttrykk for at frie 

markedsmekanismer er økonomisk fordelaktig for alle (Web 2: 24-30), og at ”The genius of 

democracy…” (Web 2: 10) er at denne styreformen motvirker alle hovedårsaker til terrorisme. 

Det kan nevnes at begge strategiene benytter begrepet frihet i stor grad i sammenheng med 

beskriving av verdier. Intensjoner om agendastyring kan vi se ved at det i NSS 2002 anses 

som en plikt for verdens befolkning som opphøyer frihet å arbeide for demokrati, 

menneskerettigheter og frie markedssystemer. Videre siktes det eksempelvis mot å skape 

oppfatninger hvor terrorisme skal oppfattes tilsvarende som slaveri og folkemord  

(Web 1: Forord og 6). I NSS 2006 søkes styreformer i flere navngitte nasjoner å illustreres 

som uakseptable, ved å fremstille dem som brutale og korrupte tyrannier (Web 2: 3-7). 

Intensjon om diplomatisk påvirkning kan identifiseres både i NSS 2002 og NSS 2006 ved at 

slike virkemidler skal nyttes i samarbeid med andre nasjoner, og for å tenne idéer om 

demokrati i kjeltringstater (Web 1: 3-7; Web 2: 8-24). En oppjustering av SPs betydning kan 

observeres i Bush-regjeringens senere periode ved at utvikling av diplomatiske kapasiteter har 

fåtte et noe økt fokus i arbeidet med å transformere nasjonens sikkerhetsinstrumenter  

(Web 1: 29-31; Web 2: 43-46). 

 

4.1.2 Overordnede interesser 

Et stabilt trekk er at forsvar av nasjonen er myndighetenes primære interesse. I begge 

strategiene betraktes i denne sammenheng risikoen for at terrorister og kjeltringstater kan få 

tilgang til “weapons of mass destruction (WMD)” som den mest alvorlige trusselen mot USA 

og dens innbyggere. Utførlig argumentasjon nyttes for å underbygge alvoret i denne trusselen, 

og hovedpoenget er at enorme konsekvenser ved et eventuelt angrep med WMD, kombinert 
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med høy sannsynlighet for at terrorister og kjeltringstater vil nytte slike våpen, medfører 

behov for stort fokus på å hindre dette (Web 1: 5-16; Web 2: 8-24). NSS 2002 har spesielt stor 

vektlegging av krigen mot terrorisme, og dette kan illustreres ved at temaet er sentralt i 6 av 9 

kapitler (Web 1: Kap 1, 3-5 og 8-9). I en analyse av Bush-regjeringens sikkerhetsstrategi går 

Melby så langt som å hevde at det totalt dominerende fokus i NSS 2002 er rettet mot terror-

trusselen (Melby i Klingstedt 2006: 10).  

 

Begge Bush-regjeringenes sikkerhetsstrategier gir inntrykk av intensjoner om opprettholdelse 

av dagens globale militære maktbalanse. Militær overlegenhet skal som nevnt opprettholdes, 

og i NSS 2002 gis det eksempelvis uttrykk for bekymring vedrørende Kinas tilstrebing etter 

“…advanced military capabilities…” (Web 1: 27). I NSS 2006 oppfordres Kina til å gjøre 

rette strategiske valg, men USA vil “…hedge against other possibilities.” (Web 2: 42). I 

henhold til Mearsheimer er dette en hensiktsmessig strategi for ivaretakelse av nasjonens 

overlevelse, ettersom den søker å opprettholde å USAs status som eneste regionale hegemon. 

Vedrørende stormaktspolitikk finner vi mer utviklet strategi basert på tydelige prinsipper, 

samt tyngre og mer oversiktlige strategier for hver av verdens stormaktsregioner i NSS 2006 

(Web 2: 35-42). Inntrykket av oppjustert oppmerksomhet mot stormaktspolitikk stemmer 

overens med Melbys endringsanalyse av Bush-regjeringens sikkerhetsstrategier (Melby i 

Klingstedt 2006: 11). 

 

Bush-regjeringens strategier vitner om interesse for å spre egne verdier relatert til demokrati 

og respekt for menneskerettigheter, og en grunntanke er at dette fremmer felles sikkerhet og 

fellesverdier. Her kan vi se liberalistiske idéer om at nasjoner med demokratiske styreformer 

er mer fredlig innstilt til sine omgivelser (Jervis 2003: 366-369). Tanken om fellesverdier 

fremkommer i regjeringens tro på at demokrati og menneskerettigheter er grunnleggende for 

alle mennesker og alle samfunn. I den grad utvikling av fellesverdier lykkes har vi sett 

tidligere at Nye mener dette i seg selv kan bidra til økt sikkerhet ettersom standarder for 

akseptabel adferd da kan styrkes. I NSS 2002 og NSS 2006 kan vi se en tro på at globalisering 

og transnasjonale mekanismer gjør staten mer sårbar for instabilitet i fjerne nasjoner. USAs 

intensjoner om å benytte sin makt globalt til å forsvare individers rettigheter og skape 

stabilitet ved hjelp av demokratiske styreformer (Web 1: Forord og 1-4; Web 2: 1-7) 

sammenfaller altså med interesser for egen sikkerhet. Et eksempel som illustrerer dette 

sammenfallet er intensjonen om å bedre levevilkår og styrke svake stater i Afrika. Tanken i 

denne sammenheng er at slike tiltak vil forbedre menneskers situasjoner samtidig som 

grobunn for terrorisme svekkes. Det stadfestes i klartekst at “American interests and 

American principles…lead in the same direction.” (Web 1: 10). Tilsvarende kan vi i NSS 

2006 se at fremming av demokrati ”…reflects our values and advances our interests.”  

(Web 2: 3). Det er nærliggende å anta at egeninteresser i form av nasjonens sikkerhet er den 

primære drivkraften i disse sammenhengene ettersom dette er regjeringens høyest prioriterte 

interesse. Sammenfallet mellom egeninteresser og moralske interesser for individer globalt 

sett er hensiktsmessig ettersom et globalt engasjement dermed vil tjene flere sikkerhets-

politiske målsetninger. Budskap og rasjonale er prinsipielt identisk i Bush-regjeringens to 



- 23 - 

strategier vedrørende interesser for demokrati og menneskerettigheter, men spredning av 

demokrati er en tyngre del av strategien i NSS 2006. Et signal om dette finner vi allerede i 

sikkerhetsstrategiens oversiktskapittel hvor det stadfestes at “The goal of our statecraft is to 

help create a world of democratic, well-governed states...” (Web 2: 1). Romarheim er også av 

den oppfatning at demokratisk tankegods har en mer fremtredende plass i NSS 2006 

sammenlignet med NSS 2002 (Romarheim i Klingstedt 2006: 31).  

 

I NSS 2002 og NSS 2006 er tiltak for fremming av fri handel i det internasjonale økonomiske 

system en sentral interesse, og innsatser for å styrke USAs egen økonomi er primært knyttet 

til slike tiltak. Det finnes dog en tro på at slike innsatser bidrar til felles økonomisk vekst og 

felles sikkerhet. En kausaltanke er at individer som opplever økonomisk frihet og forbedrede 

levevilkår vil ønske og kreve økt politisk frihet (Web 1: 17-23; Web 2: 25-34). Her bør det 

nevnes at politisk frihet i amerikansk politisk retorikk kan betraktes som synonymt med 

demokratisk styreform (Romarheim i Klingstedt 2006: 31), og som vi har sett tidligere finnes 

det en sterk tror på at demokratiske styreformer bidrar til stabilitet. I sikkerhetsstrategiene 

anses prinsipper basert på marknadsøkonomi som stimulerende og fremgangsrike for alle 

nasjoner uansett utviklingsnivå. Et viktig forhold for USA relatert til markedsøkonomiske 

interesser er å sørge for tilstrekkelig tilgang til markeder og begrensede ressurser. Olje er her 

en svært sentral ressurs, og i NSS 2006 fremkommer økt satsing på at USA skal bli mindre 

avhengig av eksterne oljeressurser (Web 1: 17-23; Web 2: 25-34).  

 

Det er interessant å legge merke til at foregående to avsnitt indikerer at USA i stor grad ønsker 

at egne verdier får gjennomslag som fellesverdier. Følgende momenter understreker dette 

inntrykket. NSS 2002 gir uttrykk for at USAs fellesskap med andre stormakter som Russland 

og Kina er i ferd med å styrkes grunnet økende grad av felles verdier. I omtalen av dette 

temaet uttales det at USA ”…will encourage the advancement of democracy and economic 

openness in both nations,” (Web 1: Forord). I NSS 2006 fremgår det at USAs nærmeste 

allierte og venner er de nasjoner som har felles verdier med USA. Videre heter det at desto 

mer andre nasjoner respekterer menneskerettigheter og demokratiske prinsipper, desto 

”…closer and stronger their relationship with America is likely to be.” (Web 2: 7). Vi kan 

følgelig observere at grunnlaget for globale felles verdier i den amerikanske strategien har sitt 

utgangspunkt i nasjonens egne verdier. Dette signaliserer at USA ønsker en sterk styring med 

hva som utvikles til å bli internasjonale fellesverdier. 

 

4.1.3 Tilnærming til internasjonalt samarbeid 

I begge versjonene av Bush-regjeringens sikkerhetsstrategier omtales viktigheten av 

samarbeid med andre aktører, men det gis også klare budskap om at det er aktuelt å agere på 

egen hånd. Vi kan finne generelle vendinger om at USA vil samarbeide med partnere og andre 

vennligsinnede i arbeidet for å oppnå strategiske mål, men også mer spesifikke forhold som 

eksempelvis at USA vil søke byrdefordelinger med allierte og regionale aktører verden over 

for å stabilisere ulike regioner (Web 1: 1-25; Web 2: 35-48). Unilaterale alternativer kommer 
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mest tydelig frem i relasjon til forhold som USA opplever som spesielt truende. USA vil 

kontinuerlig forsøke å oppnå støtte blant andre nasjoner i sin strategi mot terrorisme og 

kjeltringstater, men gjør det klart at nasjonen ikke vil nøle med å agere alene dersom dette 

anses nødvendig. Det tidligere omtalte konseptet om forkjøpsangrep bidrar i seg selv til å 

forsterke muligheten for kraftfulle unilaterale ageringer ettersom det i begge strategier tydelig 

fremgår at det er USAs egen vurdering av risiko og konsekvenser som vil avgjøre om slike 

aksjoner er aktuelt (Web 1: 5-16; Web 2: 8-30). Relativ stort innslag av unilateralisme i Bush-

regjeringens agering er et moment som Nye mener bidro til oppfatninger om USA som en 

arrogant nasjon, og som dermed bidro til tap av attraksjonsverdi (Nye 2004: 60-68).  

 

Generelt har Bush-regjeringen ambisjon om å lede samarbeidet på den internasjonale arena, 

og å få stort gjennomslag for amerikansk politikk. I strategiene fremkommer lederambisjonen 

i klartekst (se f.eks. Web 1: Forord; Web 2: Forord), og hvordan intensjonene om å få 

gjennomslag for egen politikk kommer til uttrykk kan illustreres ved å se nærmere på 

innsatser for bekjempelse av terrorisme og tiltak for global økonomisk vekst. I NSS 2002 og 

NSS 2006 inkluderes en rekke detaljerte tiltak om hvordan terrorister skal bekjempes, 

eksempelvis i form av angrep på lederskap og ved å hindre terrorister tilgang på finanser. 

Diplomatiske tiltak er også aktuelle, eksempelvis innsatser for å argumentere for terrorismens 

illegitimitet. Et annet fokusområde i strategien er å legge press på såkalte farlige kjeltring-

stater for blant annet å hindre dem i å støtte terroristgrupper. I NSS 2002 siktes det spesielt til 

Irak og Nord Korea, og i NSS 2006 er et større antall stater navngitt i denne sammenheng 

(Web 1: 1-25; Web 2: 18-48). I sistnevnte strategi uttales det konkret at ett av USAs mål med 

Iran er at nasjonens styringsmakter ”, open up its political system,” (Web 2: 20). Vedrørende 

innsatser for global økonomisk vekst gis det uttrykk for at USA ønsker et tydelig aktivt 

engasjement med andre nasjoner i og utenfor internasjonale institusjoner, men samtidig har 

nasjonen selv klare oppfatninger om hva som er hensiktsmessige retningslinjer og vil aktivt 

fremme en rekke tiltak for å styre utviklingen i ønsket retning. Eksempler på dette er å øke 

integrering av utviklingsland, å motvirke proteksjonistiske holdninger internasjonalt, og å 

oppnå rettferdige konkurransevilkår (Web 1: 1-25; Web 2: 25-48). På de to områdene omtalt 

her gis det uttrykk for at samarbeid er ønskelig, men USA skal lede samarbeidet, og 

regjeringen har tydelige intensjoner om å få gjennomslag for både detaljerte og overordnede 

idéer. Dette inntrykket forsterkes ved at strategiene i forholdsvis liten grad gir uttrykk for 

intensjoner om felles utarbeidelse av strategiske tiltak med andre nasjoner. Med andre ord 

ønsker USA i stor grad styring med hva som er aktuelle fokusområder og hva som er aktuelle 

tiltak på den internasjonale agenda.  

 

I Bush-regjeringenes sikkerhetsstrategier finner vi en moderat vektlegging av internasjonale 

institusjoner. I NSS 2002 hevdes det at USA er “…committed to lasting institutions like the 

United Nations, the World Trade Organization…and NATO…” (Web 1: Forord), og i NSS 

2006 ser vi en tro på at eksisterende “…international institutions have a role to play,…”  

(Web 2: 48). Det stadfestes imidlertid i begge strategiene at koalisjoner av villige kan 

forsterke permanente institusjoner, og i NSS 2006 mener regjeringen at slike koalisjoner i 
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mange tilfeller kan tilby mer effektive løsninger (Web 1: 1-25; Web 2: 35-48). Et poeng som 

illustrerer en noe begrenset vektlegging av institusjoner er at FN ikke er nevnt i strategienes 

spesifikke kapitler om hvordan terrorisme skal håndteres, bortsett fra én gang i NSS 2002 i 

forbindelse med FNs rolle i oppbygging av Afghanistan. Dette er spesielt bemerkelsesverdig 

gitt den sentrale rollen dette tema har i Bush-regjeringens strategier. Vedrørende spesifikke 

internasjonale ordninger finner vi både tilslutninger og reservasjoner. Eksempelvis så støttes 

ikke-spredningsavtaler og en rekke handelsavtaler, men “Anti-Ballistic Missile (ABM) 

Treaty” og “International Criminal Court (ICC)” aksepteres ikke (Web 1: Forord-7 og 29-31; 

Web 2: 8-13 og 18-31). Det bør imidlertid påpekes at det kan identifiseres en økt vektlegging 

av internasjonale institusjoner i NSS 2006 i forhold til foregående strategi. NSS 2006 

inneholder eksempelvis flere tiltak for å fornye og styrke FN og finansielle institusjoner 

relatert til arbeid for fremming av demokrati, økonomisk vekst, og fredsoperasjoner. 

Samsvarende med diskusjonen i foregående avsnitt uttrykkes det også her at USA ønsker en 

lederrolle (Web 2: 43-48). Oppfatninger om at NSS 2006 har oppjustert betydningen av 

institusjoner fremkommer videre ved at det foreligger en mer positiv vurdering av EU og 

NATO som sikkerhetspolitiske samarbeidspartnere (Kronvall i Klingstedt 2006: 26). 

 

NSS 2002 og NSS 2006 viser intensjoner om å styrke samarbeidet med stormakter som 

Russland, Kina og India. To motiver som er sentrale for slike intensjoner er troen på gjensidig 

økonomiske fordeler, og behovet for sterke partnerskap i kampen mot å hindre terrorister og 

kjeltringstater i å anvende masseødeleggelsesvåpen (Web 1: 25-28; Web 2: 35-42). Til tross 

for disse samarbeidsaspektene finnes det også visse bekymringer i forhold til tradisjonelle 

rivaler. Dette kommer tydeligst til uttrykk relatert til Russlands tvilsomme demokratiske 

utvikling, og Kinas militære oppbygging (Web 1: 25-28; Web 2: 35-42). Forholdet til India 

synes å være mindre beheftet med negative uttrykksformer, og i NSS 2006 omtales 

eksempelvis India som ”…a great democracy,” (Web 2: 39).  

 

4.2 Obama-regjeringens sikkerhetsstrategi 

4.2.1 Syn på maktmidler 

Et tydelig budskap i NSS 2010 er at militærmakten er det høyest prioriterte politiske 

instrument. USA vil opprettholde sin militære overlegenhet, og behovet for denne ambisjonen 

knyttes til at nasjonen står ovenfor et bredt spekter av trusler fra nasjoner, ikke-statlige aktører 

og såkalte “failing states” (Web 3: 1-16). Fokuset på militær overlegenhet kommer meget 

tydelig frem i strategiens omtale av samarbeid med allierte og partnere i verdens regioner. 

Eksempelvis vil USA utvikle en arkitektur for missilforsvar for å sikre at “…regional 

adversaries gain no advantages from their acquisition of new, offensive military capabilities.” 

(Web 3: 41). Maktmiddelfokuset er imidlertid ikke ensidig, og Obama-regjeringen har 

intensjoner om å oppdatere, balansere og integrere alle nasjonens maktverktøy. I tillegg til at 

militærmakten skal styrkes og beholde sin overlegenhet skal kapasiteter innen områdene 

diplomati, utviklingsstøtte og etterretning styrkes. Et viktig poeng å bemerke er at det ikke 
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fremkommer noen prioriteringer av de enkelte maktmidler bortsett fra erklæringen om at 

militærmakten skal opprettholde sin overlegne posisjon. I praksis betyr dette at budskapet om 

balansering av maktmidlene ikke kan innebære en styrking av andre maktmidler på 

bekostning av militær styrke relatert til andre storrmakter. Med andre ord er det grunn til å 

betrakte militærmakten som regjeringens viktigste maktmiddel ettersom det kun er dette 

middelet som befestes med et kapasitetskrav. Ved regjeringens omtale av økonomi 

fremkommer syn om at dette er kilden til amerikansk makt, og at styrking av økonomi vil 

bidra til styrking av blant annet militære og diplomatiske kapasiteter. Videre anses 

teknologiutvikling og satsing på menneskelig kapital viktig for nasjonens velstand  

(Web 3: 1-16 og 28-41). Her kan det observeres hovedingredienser i Mearsheimers potensielle 

makt. 

 

Obama-regjeringen kommuniserer en forholdsvis moderat profil relatert til militærmaktens 

rolle for fremming av egne verdier. For å illustrere dette kan vi først starte med beskrivelser 

av prinsippet for bruk av militærmakt. I beslutninger om bruk av militærmakt vil risiko og 

kostnader ved å agere med militære midler bli vurdert mot risiko og kostnader ved å ikke 

agere med slike midler, og regjeringen forbeholder seg retten til å agere militært og unilateralt 

dersom dette er nødvendig for å forsvare nasjonen og amerikanske interesser (Web 3: Forord 

og 1-22). Dette er i utgangspunktet et budskap som gir uttrykk for at USA skal ha full militær 

handlingsfrihet. Forhold av betydning som bidrar til å gjøre profilen forholdsvis moderat er i 

første rekke at det ikke benyttes offensive begrep som forkjøpsangrep i strategien, og at det i 

strategien uttrykkes at det ikke er aktuelt å påtvinge amerikanske “…values through force.” 

(Web 3: 5). Derimot synes det som at mer indirekte bruk av militærmakt og økonomi i 

verdifremming og sikkerhetsarbeid er blant satsningsområdene i strategien. Blant annet skal 

USAs militærorganisasjon styrke sine kapasiteter til å trene og støtte andre nasjoners 

sikkerhetsstyrker. Ser vi nærmere på strategien i forhold til dagens militære operasjoner ser vi 

at et fokusområde i Irak er styrking av sivil støtte til oppbygging, og tilbaketrekking av 

militære styrker. I Afghanistan er styrking av nasjonens egne kapasiteter en av tre hoved-

komponenter i kampen mot al-Qa’ida (Web 3: 17-27). Videre finnes det intensjoner om å gi 

økonomisk støtte i innsatser for fremming av demokrati og menneskerettigheter (se f.eks. 

Web 3: 37-39). Det synes dermed å finnes en tro på at kombinasjonen av militære og 

økonomiske innsatser for å støtte nasjonsbygging indirekte vil bidra til fremming av verdier 

og oppnåelse av stabilitet.  

 

NSS 2010 gir uttrykk for en helhetlig og omfattende vektlegging av SP som middel for å 

påvirke omverden. Et signal om viktigheten av SP får vi allerede i strategiens innlednings-

kapittel hvor det stadfestes at det er en kobling mellom nasjonens sikkerhet og USAs rolle 

som moralsk eksempel. Det finnes en klar idé i strategien om å fremstille egne verdier relatert 

til demokrati og menneskerettigheter som universelle. Dette kan betraktes som et forsøk på å 

influere andres adferd i en kombinasjon av attraksjon og styring av politisk agenda. Ved 

beskrivelse av verdiene benyttes brede og tiltalende begreper som frihet, toleranse, verdighet, 

rettferdighet og likhet. De såkalte universelle verdiene søkes altså fremstilt i et tiltalende og 



- 27 - 

positivt lys, og det kan være problematisk for andre internasjonale aktører å oppnå bred støtte 

for alternative verdier som kolliderer med slike begreper. Strategien innebærer følgelig et 

forsøk på å innsnevre hva som kan anses som akseptable verdier for alle nasjoner. Foruten 

disse aspektene finner vi også en generell ambisjon om utstrakt benyttelse av tradisjonelle 

diplomatiske midler (Web 3: Forord, 1-18 og 35-37). I tillegg til dimensjonene ovenfor har vi 

sett at Nye understreker viktigheten av etterlevelse av egne verdier og globale oppfatninger 

relatert til legitimitet som kjernemomenter for oppnåelse av suksess ved hjelp av SP. I NSS 

2010 kan vi se et bevisst fokus på slike momenter. Det er en gjennomgående idé i strategien at 

etterlevelse av egne verdier nasjonalt er den mest effektive metoden for fremming av slike 

verdier. I tillegg finnes det et eget kapittel om tiltak for å styrke eksempelets makt hvor 

nettopp slike forhold er i fokus. I kapittelet uttrykkes det at etterlevelse av egne verdier vil 

inspirere andre og styrke USAs ledende rolle internasjonalt. I innsatser mot terrorisme 

understrekes generelt viktigheten av legitimitet og rettferdighet i henhold til relevant lovverk. 

(Web 3: 1-37). Mer spesifikt vil eksempelvis regjeringen forby ”Brutal methods of 

interrogation…” (Web 3: 36) for å hindre svekkelse av eksempelets makt og økt rekruttering 

til terrorisme. 

 

4.2.2 Overordnede interesser 

Myndighetenes viktigste oppgave er å sørge for sikkerhet for nasjonen og dens befolkning. 

Ved behandling av nasjonens høyest prioriterte sikkerhetsutfordringer anses WMD som den 

største trusselen for USAs innbyggere, spesielt dersom WMD spres til voldelige ekstremister 

og stater som ikke har slike våpen i dag. Stater som regjeringen viser spesiell oppmerksomhet 

i denne sammenheng er Iran og Nord Korea. Betrakter vi Mearsheimers (2001: 34) enkle 

logikk om at stater må sørge for sin eksistens før de kan bruke ressurser på andre interesser er 

det naturlig at eventuelt opplevde angrepstrusler havner øverst på sikkerhetsagendaer. Det kan 

være interessant å legge merke til at kampen mot terrorisme i NSS 2010 i første rekke er rettet 

mot al-Qa’ida. Det stadfestes at USA ikke er i krig mot terrorisme, men i krig mot al-Qa’ida 

og deres støttespillere. Dette budskapet er dog ikke helhetlig ettersom tiltak mot terrorister 

fremkommer gjentatte ganger uten at det gjøres tilknytninger til al-Qa’ida (Web 3: 1-31). 

 

I NSS 2010 finnes intensjoner om at global militær maktstruktur opprettholdes. Vi har 

tidligere omtalt regjeringens tydelige vilje til å sørge for at militærmakten forblir overlegen. I 

tillegg gis det signaler i den strategiske tilnærmingen til Russland om at USA ”…will support 

the sovereignty and territorial integrity of Russia’s neighbors” (Web 3: 44). I behandlingen av 

strategi relatert til Asia hevdes det at USA vil “monitor China’s military modernization 

program and prepare accordingly to ensure that U.S. interests and allies, regionally and 

globally, are not negatively affected” (Web 3: 43). Videre vil USA forsikre allierte og 

partnere om at nasjonens militærmakt vil opprettholde effektive kapasiteter til å nedkjempe 

eventuelle fiendtlige regionale stater. USA skal også opprettholde sin fremre basering for å 

kunne agere mot eventuelle angrep (Web 3: 43). Det synes rimelig å tolke budskapet som at 

USA ønsker å motarbeide eventuelle endringer i regionale maktbalanser, og spesifikt hindre at 
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Kina eller Russland oppnår posisjoner som regionale hegemoner. USAs fremre basering i 

Asia er i følge Mearsheimer sikkerhetsbasert adferd for å pasifisere regionen, og han mener at 

dette er et synspunkt som deles av Nye når han uttaler at slik basering har til hensikt å 

motvirke oppblomstring av hegemoner (Mearsheimer 2001: 377).  

 

I NSS 2010 er fremming av frie handelsmekanismer viktig for styrking av egen og andres 

økonomi. Videre har Obama-regjeringen en klar kausal tro på at økonomisk fremgang i 

nasjoner og regioner kan lede til økt stabilitet. Et åpent økonomisk system betraktes som 

kritisk viktig for USA og andre nasjoner ettersom det eksisterer gjensidige avhengigheter 

relatert til markeder og begrensede ressurser. For å gjøre seg mindre avhengig av ressurser 

som utenlandsk olje skal blant annet investeringer i ny energiteknologi økes. Det er viktig å 

legge merke til at Obama-regjeringen satser stort på å styrke nasjonens økonomi ved hjelp av 

eksterne tiltak som omtalt her, men også ved hjelp av interne nasjonale tiltak. Nasjonalt skal 

det eksempelvis satses på utdanning, teknologiutvikling, gode vekstvilkår for forretnings-

virksomhet, og fornuftig anvendelse av skattepenger. Fokuset på styrking av egen økonomi 

kan illustreres ved å nevne at ett av fire interessekapitler i strategien hovedsaklig dreier seg 

om å tiltak for å styrke nasjonens økonomi. Denne satsingen viser hvor alvorlig regjeringen 

ser på landets økonomiske situasjon (Web 3: 1-15 og 28-35). 

 

Et viktig budskap i NSS 2010 er å arbeide for fremming av demokrati og menneskerettigheter, 

og tanken er at dette bidrar til global sikkerhet og globalt bedrede livssituasjoner. Disse 

verdiene betegnes som universelle, men er i utgangspunktet fundamentale amerikanske 

verdier som myndighetene betrakter som globale fellesverdier (Web 3:1-17). USA ønsker å 

fremme disse verdiene grunnet moralske intensjoner om å hjelpe andre, men også grunnet 

egne sikkerhetsinteresser. Moralske interesser sammenfaller følgelig med egne sikkerhets-

interesser. I strategien fremgår det at nasjoner som tar til seg de universelle verdiene er mer 

stabile og mer“…friendly to the United States” (Web 3: 35). USA vil ikke søke å styre 

nasjoners utforming av demokratier, og vil støtte alle fredelige demokratiske initiativ. Likevel 

kan vi se visse intensjoner om å påvirke andre samfunnsformer ved at de universelle verdier 

som skal fremmes blant annet gis konkret innhold som; ytringsfrihet, religionsfrihet, retten til 

å velge egne ledere, likhetsprinsipper og rettferdighet (Web 3: 35-39). I kapitlet om 

maktmidler så vi at Obama-regjeringen har stor tro på fremme universelle verdier ved hjelp av 

SP. Dette kan også betraktes som intensjoner om at slike egeninteresser i større grad blir 

oppfattet som internasjonale fellesinteresser. 

 

4.2.3 Tilnærming til internasjonalt samarbeid 

Mer bemerkelsesverdig enn generell retorikk basert på samarbeid med allierte og partnere er 

kanskje innslaget i NSS 2010 av dialogbaserte tilnærminger til aktører som ikke nødvendigvis 

faller inn under slike kategorier. USA ønsker dialog med fiendtlig innstilte nasjoner, og vil gi 

deres myndigheter mulighet til å endre kurs. Videre har USA intensjoner om å utvikle partner-

skap med muslimske samfunn, og vil basere samarbeidet på fellesinteresser og gjensidig 
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respekt (Web 3: 3-26). Til tross for vektlegging av å oppnå sikkerhetspolitiske mål ved hjelp 

av samarbeid med både vennlige og lite vennlige aktører utelukker ikke strategien alternative 

tilnærminger. Som vi har sett tidligere forbeholder Obama-regjeringen seg retten til å agere 

unilateralt med militærmakt dersom dette anses nødvendig for forsvar av nasjonen og 

nasjonale interesser Denne erklæringen om at USA skal ha full handlingsfrihet svekkes ikke 

ved at det videre uttales at nasjonen vil tilstrebe bred internasjonal støtte ved bruk av makt, og 

samarbeide med ”…such institutions as NATO and the U.N. Security Council.”  (Web 3: 22).  

 

Et av de mest utvetydige strategiske trekk i NSS 2010 er at USA ønsker en lederrolle i 

internasjonalt samarbeid, og at regjeringen har store ambisjoner om å få gjennomslag for sin 

sikkerhetspolitikk. I oversiktskapitlet slås det fast at amerikansk lederskap skal fornyes og 

styrkes, slik at nasjonen mer effektivt kan fremme egne interesser. Regjeringen har intet 

mindre siktemål enn å tilstrebe en forming av det internasjonale systemet som er til felles 

beste for nasjoner og mennesker verden over. Denne visjonære tilnærmingen finner vi også 

ved at det nyttes begreper som ”the world we seek” i arbeid med fremming av et rettferdig 

internasjonalt system. En rød tråd i NSS 2010 må kunne sies å være at USA satser stort på å få 

gjennomslag for amerikanske interesser i internasjonalt samarbeid (Web 3: 1-50). Noen vil 

kanskje si at dette ikke er overraskende, og Nyes teorier foreskriver at alle nasjoner arbeider 

for å fremme egne interesser. Poenget i denne diskusjonen er å vise at samarbeid, som er en 

annen rød tråd i strategien, baseres mer på intensjoner om amerikansk styring og kontroll enn 

utarbeidelse av felles løsninger. Her må det bemerkes at strategien også inneholder innslag av 

sistnevnte tilnærminger. Eksempelvis gis det føringer til diplomater om å arbeide for å utvikle 

felles ståsteder med partnere ved å lytte og respektere andres synspunkt (Web 3: 14). Slike 

innslag er dog klart i mindretall i forhold til innslag om tilstrebing av styring og kontroll.  

 

Internasjonale institusjoner er vektlagte arenaer i Obama-regjeringens sikkerhetsstrategi, og 

en god illustrasjon på denne føringen er følgende sitat fra NSS 2010:  

“In recent years America’s frustration with international institutions has led us at 

times to engage the United Nations (U.N.) system on an ad hoc basis. But in a world 

of transnational challenges, the United States will need to invest in strengthening the 

international system, working from inside international institutions ….” (Web 3: 13). 
 

Obama-regjeringen har til hensikt å styrke legitimitet og autoritet for internasjonalt lovverk og 

internasjonale institusjoner. FN er spesielt trukket frem i denne sammenhengen og anses å ha 

en viktig rolle i håndhevelse av internasjonalt lovverk. Det må være fordeler knyttet til 

ansvarsfull opptreden, og tilsvarende må negative konsekvenser bli utfallet for nasjoner som 

bryter normer og regler. Eksempelvis er tanken at FN skal kunne bli en mer kraftfull aktør i 

håndhevelse av styrkede normer for menneskerettigheter. Regjeringen understreker 

viktigheten av at alle nasjoner skal ha samme rettigheter og plikter i forhold til felles normer. 

Dette er idéer som treffer kjernepunkter i Nyes teori om at samvirke i internasjonale 

institusjoner bidrar til å sette normer for akseptabel adferd. Videre heter det i NSS 2010 at 

USA i samarbeid med likesinnede nasjoner kan lede arbeidet med å styrke lovverk og 
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håndhevelse av dette (Web 3: Forord-17 og 22-40). Sistnevnte moment er i tråd med analysen 

om lederrolle i foregående avsnitt. NATO er også en organisasjon som regjeringen ønsker å 

utvikle og styrke, og sammen med FN muliggjør disse institusjonene effektiv byrdefordeling 

mellom USA, allierte og partnere (Web 3: 1-3). I NSS 2010 er imidlertid ikke internasjonale 

institusjoner eneste kanaler for samarbeid. Det kan være situasjoner hvor det er mer effektivt å 

danne mer direkte og nye samarbeidsformer med andre nasjoner. Relatert til understrekningen 

om at alle skal følge felles normer er det interessant å legge merke til at selv om USA ikke har 

gitt tilslutning til ICC så støtter nasjonen “...the ICC’s prosecution of those cases that advance 

U.S. interests and values, consistent with the requirements of U.S. law.” (Web 3: 48). Dette 

synes som en inkonsekvens, og signaliserer vern om egen handlingsfrihet.   

 

I forholdet til viktige stormakter som Kina, Russland og India finner vi ønsker om “…deeper 

and more effective partnerships…” (Web 3: 3) ”…on the basis of mutual interests and mutual 

respect…”(Web 3: 11).  India er den eneste nasjonen som kun fremstår i et positivt lys, og 

USA vil bygge et strategisk partnerskap med nasjonen. Tar vi et blikk på Mearsheimers 

teorier kan vi antyde at en mulig forklaring kan være strategiske intensjoner om å balansere 

Kina. Mest fremtredende i samarbeidet med alle tre nasjonene er satsingen på økonomisk 

samarbeid for felles vinst, men også viktig er felles innsats mot terrorisme og spredning av 

masseødeleggelsesvåpen (Web 3: 43-45).   Selv om ønsket om samarbeid med tradisjonelt sett 

rivaliserende stater som Russland og Kina i kampen mot terrorisme ikke dreier seg om 

formelle allianser er det likevel verdt å merke seg Mearsheimers poeng om at ideologi ikke er 

styrende når stater allierer seg mot alvorlige trusler.  

 

4.3 Utviklingstrekk fra Bush-regjeringen til Obama-regjeringen   

4.3.1 Syn på maktmidler 

Diskusjon 

Militærmakt er det høyest prioriterte maktmiddel i begge regjeringene. I foregående analyser 

fremkommer det et tydelig budskap om at USA skal opprettholde militær overlegenhet i 

forhold til andre stater, og dette maktmiddelet er det eneste som er befestet med et kapasitets-

krav. Det kan dermed hevdes at både Bush-regjeringens og Obama-regjeringens vektlegging 

av militærmaktens rolle er i linje med Mearsheimers idé om at militærmakten er stormakters 

mest betydningsfulle maktmiddel. Videre finner vi i begge regjeringene at økonomi både 

fremkommer som Mearsheimers potensielle makt, og Nyes HP i form av eget middel for å 

influere andres adferd. 

 

En merkbar forskjell er at den nye regjeringen har ambisjon om å oppnå forbedret balanse 

mellom militærmakt og ikke-militære maktmidler ved å øke satsingen på sistnevnte 

maktmidler. Denne endringen må dog kunne betegnes som moderat, spesielt sett i forhold til 

Bush-regjeringens senere sikkerhetsstrategi. Muligheter til å forbedre ressursmessig balanse 

mellom maktmidler avhenger av totalt tilgjengelige økonomiske midler, og den andel av disse 
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midlene som kreves for opprettholdelse av militær maktbalanse. Pågående styrking av 

militærmakten i Kina taler ikke for at det blir aktuelt med større reduksjoner av USAs 

militærstyrke i nær fremtid. Den nåværende økonomiske situasjonen i USA taler heller ikke 

for at total tildeling av midler til maktmidler vil øke i betydelig grad i denne regjeringens 

periode. Ettersom strategien ikke gir noen spesifikke kapasitetsmessige krav til andre 

maktmidler enn militærmakten må følgelig ambisjonen om endret balanse mellom de politiske 

instrumentene kunne karakteriseres som lite ambisiøs. Likevel sender NSS 2010 et signal om 

en endring på dette området, og det er grunn til å tro at strategiske føringer på overordnet nivå 

om å balansere maktmidler kan ha en viss påvirkning i budsjettdialoger mellom de instanser 

som representerer ulike politiske instrumenter.  

 

Det kan identifiseres en utvikling som går i retning av mindre grad av militære tilnærminger 

ved fremming av amerikanske verdier. For å identifisere forskjeller på dette området er det 

hensiktsmessig å se nærmere på strategienes profil for fremming av interesser. Bush-

regjeringens strategier gir inntrykk av en relativt offensiv profil, og det har vært hevdet at en 

del av regjeringens sikkerhetspolitikk kan karakteriseres som intensjoner om å spre demokrati 

“at the point of a gun” (Restad 2010: 102). Videre mener Melby (2009: 13-20) at denne 

regjeringen hadde stor tro på hva som kunne utrettes med offensive militære tilnærminger. 

Obama-regjeringens strategi må kunne betegnes som å ha en mindre direkte militær profil 

vedrørende fremming av interesser. I denne regjeringen er det utrykt at det ikke skal brukes 

militærmakt for fremtvinging av mål i denne sammenheng. Videre kan vi eksempelvis se i 

retorikken ovenfor Iran at Obama ønsker dialog, mens det for Bush var et tydelig mål å gjøre 

slutt på tyranniet, og at demokratiske styreformer ble etablert i denne nasjonen (Web 1: 3-13; 

Web 2: 18-26). Forskjellen mellom regjeringene kan synes mindre når vi i NSS 2010 finner at 

USA “…will pursue multiple means to increase their isolation and bring them into 

compliance with international nonproliferation norms.” (Web 3: 24) i forbindelse med Irans 

og Nord Koreas mulige ambisjoner om anskaffelse av kjernevåpen. Her utelukkes ingen 

midler, men konteksten er imidlertid av sikkerhetsmessig karakter, og ikke av verdimessig 

karakter. Diskusjonen viser at vi skal være forsiktige med å dra forhastede slutninger som 

antyder stor endring på dette området, men det synes likevel rimelig å hevde at det kan 

observeres en mindre villighet til benyttelse av militærmakt i en direkte rolle ved fremming av 

egne verdier i NSS 2010. Dette kan innebære en mindre kostbar slitasje på egen militærmakt. 

I følge Mearsheimer er det alltid fornuftig å ikke forbruke mer av egne maktressurser enn 

nødvendig, og i nær fremtid vil dette være spesielt viktig relatert til ufordringen om å 

balansere Kina (Mearsheimer 2010: 24-34). En likhet mellom regjeringene er imidlertid 

intensjonene om å benytte både militære og økonomiske ressurser til å støtte oppbygning av 

kapasiteter i nasjoner som gjennomgår transformasjon mot demokratiske styreformer.  

 

Det kan observeres en mer helhetlig tilnærming til SP i NSS 2010 sammenlignet med de to 

foregående sikkerhetsstrategier. Det er spor av SP i alle tre strategiene, men denne type 

maktmidler er mer fremtredende i Obama-regjeringens strategi. I Bush-regjeringen er 

intensjonene om å påvirke ved hjelp av SP hovedsaklig relatert til å illustrere USAs verdier og 
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nasjonsmodell i et positivt lys, samtidig som politisk agenda søkes påvirket ved diplomatiske 

virkemidler. I NSS 2010 finner vi tilsvarende tanker og intensjoner. I følge Nyes teorier er 

imidlertid effekten av SP i stor grad avhengig av at nasjoners politikk oppleves som legitim 

og av at verdier som ønskes fremmet etterleves. Obama-regjeringens strategi legger stor vekt 

på slike forhold. Etterlevelse av egne verdier som metode for fremming av egne verdier er et 

gjennomgangstema i strategien. Vedrørende innsatser for å styrke legitimiteten i USAs 

sikkerhetspolitikk kan vi blant annet finne to tiltak av spesiell relevans i denne studiens 

samarbeidskapittel angående Obama-regjeringens strategi. For det første gis det føringer på at 

USA skal tilstrebe benyttelse av internasjonale institusjoner som FN ved fremming av 

amerikanske interesser. For det andre vil nasjonen arbeide for å styrke FNs legitimitet og 

autoritet. Samlet sett kan vi da se en plan som vil kunne styrke legitimiteten av amerikansk 

politikk ved å oppnå gjennomslag for denne i internasjonale institusjoner. I Bush-regjeringens 

strategier er de forhold som omtales her ikke spesielt berørt, og på dette området kan det 

dermed hevdes at det foreligger en merkbar endring. I lys av Nyes teorier kan vi se at samtlige 

hovedelementer i en nasjons SP-ressurser gis en helhetlig satsing i NSS 2010. Med hensyn til 

kampen mot terrorisme synes bred satsing på SP som en fornuftig linje både i Nyes og 

Mearsheimers perspektiv. I følge Nye vil SP kunne bidra til at moderate befolkningsgrupper i 

mindre grad tiltrekkes av ekstremister (Nye 2004: 128-134), og Mearsheimer mener at 

diplomatiske midler kan generere mindre hat mot USA og støtte til terrorister enn militære 

maktmidler (Mearsheimer 2002: 15-16).  

 

Oversikt over utviklingstrekk i synet på maktmidler 
 

Kontinuitet 

 Militærmakt er det desidert mest vektlagte maktmiddel i USA 
 

 Nasjonens økonomi er viktig både som potensiell makt og som eget 

maktmiddel 

Endring 

 

 Satsing på ikke-militære maktmiddel har en noe oppjustert ambisjon i 

NSS 2010 
 

 NSS 2010 gir uttrykk for at militærmakt i mindre grad skal benyttes til 

verdifremming 
 

 NSS 2010 inneholder en mer helhetlig tilnærming til SP for 

verdifremming 

  

Totalvurderinger av utviklingen i teoretiske perspektiv 

I Mearsheimers perspektiv kan utviklingen synes fordelaktig. Militærmakten opprettholder sin 

dominans, og den nye regjeringen er mindre villig til å benytte militærmakt for fremming av 

nasjonens verdier. Sistnevnte forhold må kunne anses positivt ettersom anvendelse av 

militærmakt til slike formål i følge Mearsheimer ikke bidrar til økt sikkerhet for nasjonen, 

men tvert imot kan svekke denne ved å “sløse” med nasjonens reelle makt. En endring som 
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ikke synes å være positiv i Mearsheimers perspektiv er oppjusteringen av ikke-militære 

maktmidler, spesielt dersom dette innebærer å benytte mer økonomiske ressurser til fremming 

av interesser som ikke er koblet til maktinteresser. Analysen i denne studien viser imidlertid at 

endringen på dette området kan anses som moderat, og at det ikke er grunn til å tro at ressurs-

disponeringer vil svekke den militære virksomhetens evne til å opprettholde global dominans. 

 

Utviklingen synes også gunstig i lys av Nyes teorier. Militærmakt og økonomi er viktige 

maktmidler også i denne sammenheng, men det er i endringer relatert til SP vi finner de mest 

interessante utviklingstrekk i dette perspektivet. I begge regjeringene kan vi se spor av SP i 

form av intensjoner om at nasjonen skal fremstå med attraktive verdier. Forskjellen er at 

Obama-regjeringen legger større vekt på to andre sentrale aspekter i Nyes teorier som er 

viktige for oppnåelse av innflytelse ved hjelp av SP. Dette omfatter innsatser for at utenriks-

politikken skal oppfattes av andre som legitim, og streben etter å etterleve egne verdier.  

 

4.3.2 Overordnede interesser 

Diskusjon 

Det er slående likheter mellom de to regjeringene relatert til interesser. Forsvar av nasjonens 

territorium og den innbyggere er høyest prioriterte oppgave, dagens globale militære 

maktbalanse tilstrebes opprettholdt, demokrati og respekt for menneskerettigheter skal 

fremmes, og global fri markedsøkonomi skal utvikles. Tar vi utgangspunkt i at dette er to 

politisk sett meget ulike regjeringer kan studiens funn i første øyekast muligens virke 

overraskende. Ser vi derimot regjeringenes interesser i et historisk perspektiv ville det nok 

være mer overraskende å finne betydelige endringer. Hallenberg (2009: 26-28) lister 5 

overgripende sikkerhetspolitiske mål som han mener representerer hva USA har tilstrebet å 

oppnå de seneste tiår. Alle disse mål eller interesser kan vi kjenne igjen i opplistingen 

ovenfor, med unntak av at Hallenberg har sikring av oljetilgang som eget mål. I denne studien 

inngår dette målet som et element i intensjonene om å sikre tilgang på ressurser i innsatser for 

fri markedsøkonomi. Hallenberg mener at oljetilganger og åpen global markedsøkonomi har 

vært sentrale målsetninger for alle presidenter etter andre verdenskrig, og at spredning av 

demokrati har vært en ledestjerne siden Wilson var president. Mead (2002: 86-96) hevder at 

historiske røtter til troen på spredning av amerikanske verdier til og med kan finnes før 

Wilsons tid. Vi skal se nærmere på de ulike interessene i følgende diskusjoner, og som vi skal 

se finnes det noen forskjeller mellom de to seneste amerikanske regjeringene. 

 

Den største endringen som kan observeres relatert til interesser er at NSS 2010 kommuniserer 

en bredere satsing på styrking av egen økonomi, og dette temaet er plassert høyere på 

sikkerhetsagendaen enn i foregående strategier. I strategiene til Bush er intensjoner om å 

styrke egen økonomi primært å finne i forbindelse med innsatser for styrking av et åpent 

økonomisk system. Tilsvarende tanker er også tilstede i Obamas strategi, men i tillegg satses 

det stort på nasjonale tiltak. Videre er ett av de fire interessekapitlene i NSS 2010 viet til å 

hovedsakelig dreie seg om hvordan USAs økonomi skal styrkes.  
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I en tid hvor det er populært å fokusere på et utvidet sikkerhetsbegrep som er mindre ensidig 

rettet mot militære forhold (se f.eks. Smith et al 2008: 156-157; Williams 2008: 1-11) kan vi 

merke oss at nasjonens sikkerhet mot fiendtlig angrep forstsatt er en ubestridt topprioritet i 

USA. Videre ser vi som nevnt også en kontinuerlig interesse i å opprettholde dagens 

maktbalanse. På dette området agerer regjeringene dermed på en måte som i henhold til 

Mearsheimers ståsted kan beskrives som rasjonell. USA har egen overlevelse som primære 

interesse, og ønsker i praksis å opprettholde en situasjon hvor nasjonen er eneste regionale 

hegemon i det internasjonale systemet. Ser vi nærmere på utviklingen relatert til hva som 

oppleves som høyest prioritert sak i et sikkerhetsperspektiv finner vi at tiltak for å redusere 

spredning av WMD er viktigste enkeltsak i begge regjeringer, og da spesielt til terrorister og 

stater som ikke allerede har slike våpen. Det er heller ikke overraskende å finne kontinuitet på 

dette området gitt at det ikke har oppstått andre trusler i senere tid som utgjør større 

overhengende angrepsfare mot amerikansk territorium. En endring i strategiene er at Obama-

regjeringen i motsetning til Bush-regjeringen kommuniserer at nasjonen ikke er i krig mot 

terrorisme, men mot al-Qa’ida og dens støttespillere. I følge Mearsheimer er en endring i slik 

retning positiv ettersom det kan bidra til mindre “sløsing” av ressurser på sekundære trusler, 

og mindre risiko for å skape nye fiender. Han har stor tro på et slikt skjerpet fokus, og lanserer 

tilnærmingen som en av fire hovedingredienser i kampen mot al-Qa’ida og dens allierte 

(Mearsheimer 2002: 15). Det kan imidlertid diskuteres i hvor stor grad amerikansk strategi er 

endret på dette området, og foregående analyser gir ikke grunn til å karakteriseres endringen 

som mer enn marginal. I praksis var al-Qa’ida også hovedmotstanderen for Bush i hans 

lansering av krig mot terrorisme, og NSS 2010 kan ikke sies å ha et gjennomført budskap på 

dette området. Vi kan likevel se et skjerpet fokus, og begrepet “war on terrorism” unngås 

totalt.  

 

Begge regjeringer i denne studien har som omtalt intensjoner om å fremme spredning av 

demokrati, respekt for menneskerettigheter, og utvikling av globale markedsmekanismer. 

Tanken er at dette bidrar til fremming av felles verdier, velstand og sikkerhet. Dette er 

tradisjonelt liberalistisk tankegod (se f.eks. Smith et al 2008: 166-167), og er grunnleggende 

verdier i USA. Motivene er følgelig basert på fremming av egen sikkerhet og velstand, samt 

utøving av nasjonens moralske prinsipper. Kort sagt sammenfaller da innsatser for egen-

interesser med innsatser for hva som oppfattes som fellesinteresser. Det finnes nyanser i stil 

vedrørende hvordan verdiene fremstilles som fellesverdier, men substansen er samsvarende. 

Obama-regjeringen benytter seg mye av begrepet universelle verdier, mens Bush-regjeringen 

har frekvent anvendelse av begrepet frihet ved omtale av samme verdier. Begge varianter kan 

bidra til å gi verdiene et bredere preg enn å være snevre nasjonale interesser, men de er like 

fullt hovedsakelig basert på egeninteresser.  
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Oversikt over utviklingstrekk relatert til overordnede interesser 
 

Kontinuitet 

 Forhindre angrep mot USA (viktigste interesse) 
 

 Forhindre spredning av WMD (største sikkerhetstrussel) 
 

 Opprettholde dagens militære maktbalanse 
 

 Spre demokrati og respekt for menneskerettigheter 
 

 Utvikle det globale markedsøkonomiske system 
 

 Oppfattede fellesinteresser er hovedsakelig basert på egeninteresser 

Endring 

 

 Bekjempelse av terrorisme har en marginalt økt innretting mot al-Qa’ida 

i forhold til generelt fokus på terrorister i NSS 2010 
 

 I NSS 2010 kommuniseres en bredere satsing på nasjonens økonomi, og 

dette temaet er oppjustert på sikkerhetsagendaen 

 

Totalvurderinger av utviklingen i teoretiske perspektiv 

Amerikansk praktisk sikkerhetspolitikk synes her å sammenfalle med Mearsheimers teori om 

at overlevelse, militære trusler og egeninteresser er styrende for nasjonens interesser. I den 

grad vi kan se en endring relatert til interesser vil det i hans perspektiv kunne betraktes som 

positivt. Et skjerpet fokus mot al-Qa’ida kan redusere forbruket av ressurser på sekundære 

terrortrusler som ikke direkte berører USA, og en kraftigere prioritering av egen økonomi vil 

styrke nasjonens potensielle makt. 

 

Selv om Nye har en liberalistisk plattform finner vi innslag av både realisme og liberalisme i 

hans teorier (se f.eks. Nye 2011: 209-234), og det er ingen forhold ovenfor som synes å 

kollidere med hans idéer. Han har stor tro på at global utvikling av fellesinteresser bidrar til 

stabilitet, men også at amerikanske regjeringers fokus på fellesinteresser kan bidra til økt 

gjennomslag for deres politikk. Både Bush-regjeringens og Obama-regjeringens strategier 

harmonerer dermed med hans teori på dette området. 

 

4.3.3 Tilnærming til internasjonalt samarbeid 

Diskusjon 

Et av det mest forventede resultatet i analysen av regjeringenes sikkerhetsstrategier er trolig 

kontinuiteten relatert til intensjoner om en samarbeidsinnrettet holdning, og spesielt 

opprettholdelse og forsterkning av samarbeid og byrdefordeling med allierte og partnere. En 

endring som kan observeres er imidlertid at unilateral militær agering fremstår som et mindre 

aktuelt alternativ for Obama enn det var for Bush. Den militære profilen i Bush-regjeringens 

strategier og det vel utarbeidede konseptet om forkjøpsangrep er forhold som taler for en slik 

vurdering. En annen endring er at Obama-regjeringen åpner for dialog med fiendtliginnstilte 
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nasjoner, mens dette ikke er noe vi finner spesifikt i foregående strategier. I følge Nyes teori 

vil denne endringen kunne være gunstig i forhold til USAs SP, ettersom lytting og aktive 

innsatser for å forstå andres oppfatninger generelt kan ha positive effekter på attraksjonskraft 

(Nye 2004: 123-125). Dette er imidlertid en mekanisme som kan diskuteres. Det kan 

eksempelvis tenkes at Bush-regjeringens mer harde linje kan være mer attraktiv i områder 

hvor kulturen tilsier at de som demonstrerer stor evne til voldsutøvelse også har stor makt til å 

beskytte folket (se f.eks. Hoffman 2004: 222).  

 

En meget tydelig kontinuitet er USAs intensjoner om en lederrolle i internasjonalt samarbeid, 

og streben etter å oppnå stort gjennomslag for egne interesser ved utøvelse av denne rollen. Vi 

har sett at dette er betydelig mer fremtredende trekk enn tilnærminger for utarbeidelse av 

felles strategier. En forskjell i strategiene er at Obama-regjeringen i større grad vektlegger 

internasjonale institusjoner som arenaer for oppnåelse av innflytelse. Vi får meget ulike svar 

på om dette er en viktig endring hvis vi betrakter studiens teoretiske perspektiver. Nye mener 

institusjoner har en sentral rolle relatert til global stabilitet, felles økonomiske gevinster, og 

nasjoners SP (Nye 2004: 33-98; Nye & Welch 2011: 239-267). Mearsheimer derimot mener 

internasjonale institusjoner har liten innvirkning på stormakters adferd fordi jakten på relative 

gevinster er styrende, og fordi det internasjonale systemets struktur skaper grunnlag for at 

nasjoner frykter hverandre (Mearsheimer 1994: 15-36).  

 

Betrakter vi de to foregående avsnittene helhetlig, så kan vi skimte en utvikling i retning 

redusert unilateralisme. Grunnet stort fokus på eget lederskap og egne interesser, og 

forholdsvis svake signal om USAs vilje til å tilpasse seg andres interesser, synes unilateral å 

være en mer korrekt karakteristikk enn multilateral også for Obama-regjeringens strategi. 

Dette er en linje som Restad (2010) mener er karakteristisk for amerikansk utenrikspolitikk. 

Hun mener vi i hele USAs utenrikspolitiske historie kan se ulik grad av unilateral 

internasjonalisme. Med dette begrepet mener hun en politikk hvor handlingsfrihet søkes 

opprettholdt i samarbeid med andre nasjoner. Dette har vært oppnådd enten ved en begrenset 

formell forpliktelse til internasjonale ordninger, eller overveldende kontroll over beslutnings-

prosesser i slike ordninger. Denne studiens analyser av begge regjeringer harmonerer i stor 

grad med en slik linje.  

 

Avslutningsvis skal vi berøre utvikling i forhold til oppkommende stormakter. Begge 

regjeringene synes å fokusere på å balansere ikke-allierte stormakter relatert til militærmakt, 

men ikke relatert til økonomi. Regjeringenes strategier minner her om Nyes idéer om at alle 

parter tjener på gjensidig økonomisk avhengighet, og at det dermed ikke er riktig å kun tenke i 

termer av hvem som tjener mest (Nye 1991: 242-261). Mearsheimer derimot mener rasjonell 

adferd krever innsatser for å hindre at andre nasjoner ikke tjener mer enn egen nasjon. Han 

advarer spesielt mot strategier som ikke tar hensyn til dette i samhandling med Kina, ettersom 

nasjonen før eller senere vil transformere sin økonomiske makt til militærmakt, og tilstrebe 

status som regional hegemon (Mearsheimer 2001: 4). Det kan dog diskuteres hvor reelt 

fraværet av fokus på relativ gevinst er hos regjeringene. I begge regjeringene innebærer troen 
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på global fri handel at amerikansk forretningsvirksomhet må være konkurransedyktig. Videre 

vil det være problematisk å argumentere for et fritt handelssystem dersom det samtidig 

fremkommer signaler om at USA er mest opptatt av egen vinning i et slikt system. Det er med 

andre ord godt mulig at regjeringene er opptatt av relativ gevinst uten at dette kommer til 

uttrykk i strategiske dokumenter.  

 

Oversikt over utviklingstrekk relatert til samarbeidstilnærminger 
 

Kontinuitet 

 USA ønsker bredt samarbeid med alle nasjoner om fellesinteresser, 

inkludert økonomisk samarbeid med oppkommende stormakter 
 

 USA legger vekt på samarbeid og byrdefordelinger med allierte og 

partnere 
 

 Tilnærming til internasjonalt samarbeid er i stor grad basert på at USA 

har en lederrolle og får stort gjennomslag for egne interesser 

Endring 

 

 Unilateral militær agering fremstår som et mindre aktuelt alternativ for 

den nye regjeringen 
 

 I NSS 2010 fremkommer et økt fokus på å styrke internasjonale 

institusjoner og agere innenfor disse 
 

 NSS 2010 har økt fokus på dialogbaserte tilnærminger med 

fiendtliginnstilte nasjoner 

 

Totalvurderinger av utviklingen i teoretiske perspektiv 

De stabile trekkene ovenfor er ikke problematiske i forhold til Mearsheimers teori, bortsett fra 

troen på økonomisk samarbeid uten hensyntagen til relativ gevinst. Som omtalt er det 

imidlertid grunn til å tro at regjeringene kan være mer opptatt av relativ gevinst enn det som 

gis uttrykk for i strategiene. En utvikling i en noe mindre unilateral retning bør heller ikke 

være problematisk, spesielt ettersom vi vet at Mearsheimer har tro på allianser som er 

fordelaktige for egen nasjon. Videre er det trolig at mindre unilaterale tilnærminger kan 

redusere USAs andel i stabiliseringsoperasjoner, og dette kan gi mindre forbruk av USAs 

reelle og potensielle makt.  

 

Som vi har sett tidligere har Nye tro på at gjensidig samarbeid om fellesinteresser kan bidra til 

global stabilitet og felles økonomisk vekst. Videre må endringene kunne sies å gå i retning av 

hans idéer om hva som er fremgangsrik internasjonal sikkerhetspolitikk. Med utgangspunkt i 

Nyes vektlegging av multilaterale tilnærminger, vil mindre innslag av unilateral militær 

agering og økt vekt på dialog være fordelaktig for USAs SP. Videre mener han at vektlegging 

av internasjonale institusjoner både er positivt for nasjonens SP og global stabilitet.  
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5 AVSLUTNING 

5.1 Konklusjon 

Hensikten med denne studien har vært å øke kunnskapen om senere utviklingstrekk i 

amerikansk sikkerhetspolitisk tenkning, nærmere bestemt i overgangen fra Bush-regjeringen 

til Obama-regjeringen. Problemstillingen har vært å undersøke om det kan identifiseres en 

utvikling hvor vektleggingen av militærmakt og egeninteresser reduseres, mens vektleggingen 

av andre maktmidler, fellesinteresser og internasjonalt samarbeid styrkes. For å svare på 

denne problemstillingen betraktes analyseresultatene fra de enkelte forskningsspørsmål i en 

helhetlig sammenheng.  

 

Det finnes både kontinuitet og endring relatert til vektlegging av militærmakt i forhold til 

andre maktmidler. Kontinuiteten består i militærmaktens posisjon som det høyest prioriterte 

maktmiddelet i USA. En endring vi kan observere er at satsing på ikke-militære maktmidler 

har en noe oppjustert ambisjon hos den nye regjeringen. Dette kommer først og fremst til 

uttrykk ved at fremming at egne verdier skal foregå i mindre grad ved hjelp av militærmakt, 

og i større grad ved hjelp av mykere maktmidler som diplomati og eksempelets makt. Likevel 

er det intet som tyder på at denne endringen vil gå på bekostning av militærmaktens posisjon 

som det mest vektlagte maktmiddel. Endringen vil snarere kunne tilrettelegge for styrking av 

militærmakten ettersom den vil kunne bli utsatt for mindre slitasje.  

 

De største likheter mellom de to regjeringene finnes innen området sikkerhetsinteresser. 

Egeninteresser relatert til forsvar av nasjonen og håndtering av aktuelle militære trusler er 

viktigst blant nasjonens interesser, og USA ønsker å bevare militær overlegenhet globalt sett. 

I den grad vi kan se en endring er fokuset på egeninteresser mer vektlagt hos den nye 

regjeringen i form av at egen økonomi er plassert høyere på nasjonens sikkerhetsagenda. I 

synet på innsatser for fellesinteresser finner vi ingen vesentlige endringer. Det som er verdt å 

legge merke til er at slike interesser i begge regjeringer hovedsakelig er basert på egen-

interesser relatert til spredning av demokrati, respekt for menneskerettigheter og åpen 

markedsøkonomi – egne verdier oppfattes som globale fellesinteresser.  

 

I tilnærmingen til internasjonalt samarbeid kan det observeres at unilateral militær agering 

fremstår som et mindre aktuelt alternativ for Obama-regjeringen. Videre har denne 

regjeringen økt fokus på å styrke internasjonale institusjoner og agere innenfor disse. 

Regjeringen åpner også opp for mer dialogbaserte tilnærminger med fiendtliginnstilte 

nasjoner. Et stabilt trekk som har en dempende effekt på disse endringene er de videreførte 

intensjonene om at USA skal ha en tydelig lederrolle og få stort gjennomslag for egne 

interesser. I begge de to regjeringenes sikkerhetsstrategier finner vi i forholdsvis liten grad 

budskap eller idéer som kommuniserer villighet til begrensninger i egne handlemåter eller 

tilpasninger til andres verdier. 
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Totalt sett indikerer de to regjeringenes sikkerhetsstrategier at styrende interesser er uendret, 

men den nye regjeringen har intensjoner om å oppnå en mer balansert anvendelse av makt-

midler, og kommuniserer en mindre unilateral samarbeidsprofil. Forekomsten av vektige 

stabile trekk har imidlertid en dempende effekt på endringene, og bidrar til å gi inntrykk av at 

USA for tiden ikke staker ut en ny sikkerhetspolitisk kurs, men justerer eksisterende kurs. Det 

kan legges til at dersom Obama-regjeringen lykkes med sine “salgsteknikker” basert på myk 

makt for å øke ekspanderingen av egne verdier til å bli oppfattet som globale fellesverdier, så 

vil strategien på dette området kunne betraktes som vellykket. Dette trenger imidlertid ikke 

nødvendigvis å bety reduserte sikkerhetsmessige utfordringer for nasjonen. Globalisering og 

økt fellesskap medfører ikke fundamentale endringer i det internasjonale systemets design, og 

USAs stabile fokus på å beholde posisjonen som verdens desidert største militærmakt er 

kanskje et uttrykk for denne realiteten.  

 

I studiens innledning ble det gitt en kort presentasjon av Hallenbergs forskning på utvikling av 

amerikansk sikkerhetspolitikk fra 11 september 2001 fram til overgangen til ny regjering. Han 

forventet at Obama-regjeringens politikk ville utvikles i retning av en mer Samarbeids-

innrettet internasjonalisme. Denne studiens resultater indikerer en slik utvikling med hensyn 

til Obama-regjeringens reduserte grad av unilateralisme. Det bør imidlertid bemerkes at USA 

fortsatt har intensjoner om at egen militærmakt skal ha en dominant posisjon globalt sett, og at 

USA skal ha en klar lederrolle internasjonalt. Videre har militærmakten fortsatt markant 

høyere prioritet enn alternative maktmidler. Dette tyder på at pendelen ikke har beveget seg 

langt fra Dominans mot Samarbeidsinnrettet internasjonalisme. 

 

Avslutningsvis kan det sies at studien har vist at den helt seneste utviklingen av amerikanske 

myndigheters grunnsyn innen sikkerhetspolitikk går i retning av mer samsvar med både 

Mearsheimers og Nyes teorier. Grunnlaget for å hevde dette er at Obama-regjeringen i mindre 

grad er villig til å forbruke militærmakt til formål som Mearsheimer mener ikke har betydning 

for nasjonens sikkerhet. Videre har Obama økt fokus på å styrke nasjonens økonomi. Samlet 

sett kan dette øke nasjonens makt, og dermed skape bedre forutsetninger for å opprettholde 

dagens maktbalanse. I Nyes perspektiv vil mer helhetlig satsing på myke maktmidler være 

fordelaktig for USAs innflytelse, og videre vil mindre unilaterale tilnærminger og økt 

vektlegging av internasjonale institusjoner kunne bidra både til økt amerikansk innflytelse og 

økt global stabilitet. Det kan bli interessant å se om fremtidige publikasjoner fra disse 

teoretikerne kan belyse hvordan studiens analyser harmonerer med deres egne oppfatninger.  
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5.2 Vurdering av analyseredskap 

Anvendt analyseredskap har bidratt til å identifisere viktige momenter, men har også vært til 

hjelp for å kunne observere forskjeller i strategiene. Eksempelvis har Mearsheimers teorier 

bidratt til å illustrere at den relativt begrensede endringen i synet på maktmidler hos ny 

regjering kan være viktig i et globalt stormaktsperspektiv. Videre har Nyes teorier vært til 

hjelp for identifisering av forskjeller mellom regjeringene relatert til myke maktmidler.  

Redskapet har også bidratt til at analysene foretas i et helhetlig perspektiv, ved at momenter i 

sikkerhetsstrategiene som anses vesentlige i minst én av teoriene har blitt løftet frem i studien. 

Eksempelvis er internasjonale institusjoner av liten betydning i Mearsheimers teorier, men av 

stor betydning i Nyes teorier.  

 

Vedrørende modellen jeg utarbeidet for å anskueliggjøre sammenhenger mellom teorier og 

forskningsspørsmål er det en risiko for at denne overforenkler kompliserte forhold. For å 

motvirke slike effekter har modellen kun vært anvendt som overgripende analyseinnretting, 

mens det er de detaljerte teoretiske ståstedene som har vært nyttet i selve analysene. Modellen 

har videre vært til hjelp for å rette fokus mot interessante forhold innen de enkelte forsknings-

spørsmål, og har eksempelvis bidratt til å illustrere sammenhenger mellom egeninteresser og 

fellesinteresser. En begrensning i modellen er at den i liten grad bidrar til å illustrere 

sammenhenger på tvers av forskningsspørsmålene. Den ansporer eksempelvis ikke til å se på 

sammenhenger mellom egeninteresser, maktmidler og samarbeid. Dette har imidlertid ikke 

vært et spesielt fokus i denne studien, og modellens begrensning vil trolig være mer 

problematisk i studier som konsentreres mot kausalsammenhenger innen slike områder. 

 

5.3 Forslag til fremtidig forskning 

I lys av studiens resultater foreslås følgende tema for videre forskning: 
 

 Hvordan harmonerer Obama-regjeringens sikkerhetsstrategi med praktiske sikkerhets-

politiske handlinger? Eksempelvis kan viktige sikkerhetspolitiske beslutninger 

sammenlignes med de budskap og intensjoner som fremkommer i NSS 2010. 

 Denne studien har vært fokusert på tilegnelse av kunnskap om senere utvikling innen 

amerikansk sikkerhetspolitikk ved å analysere sikkerhetsstrategier. Et interessant neste 

skritt kan være å fokusere på årsakene til identifiserte utviklingstrekk. Dette vil 

innebære nærmere undersøkelse av kontekst for utarbeidelsen av sikkerhetsstrategiene. 

 Analyseredskapet som er anvendt i denne studien ble spesielt utviklet for problem-

stillingen som skulle analyseres. Det kan være interessant å undersøke om en 

videreutvikling av redskapet kan lede til bredere anvendbarhet i studiet av nasjoners 

sikkerhetspolitikk. Dette kan eventuelt innebære utvikling av mer generiske kriterier 

for utvalg av teorier, og videreutvikling av analysemodellen slik at den favner bredere 

enn denne studiens forskningsspørsmål. 
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