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INLEDNING 

 

IRANS KÄRNKRAFTSPROGRAMS HISTORIA 

 

Irans kärnbränsleprogram tog en ny vändning under 2002 och 2003. Den diplomatiska 

striden handlar inte om Irans rätt att utveckla kärnkraft. I icke-spridningsavtalet (NPT) 

så säger internationella bestämmelser att de har rätt att hantera hela 

kärnbränslecykeln, men också att de har skyldigheter att uppfylla. Konflikten utgörs 

av att det internationella samfundet är misstänksamma över vilket syfte programmet 

har och att de inte anser att Iran har uppfyllt sina NPT-skyldigheter. Problemet är att 

en stat som har de anläggningar som behövs för att hantera hela kärnbränslecykeln, 

också har allt som behövs för att framställa kärnvapen. 

 

Startskottet för Irans kärnbränsleprogram gick redan 1957 då USA och Iran signerade 

ett avtal som gick ut på att Iran skulle få teknisk assistans och leveranser av anrikat 

uran i ett samarbete kring forskning av fredlig kärnenergi. 1968 skrev Iran på NPT-

avtalet och under 70-talet inleddes samarbeten med ett antal länder och fler avtal 

tecknades för leveranser av kärnbränsle och uppbyggnaden av anläggningar. Iran blev 

även under den här tiden delägare i det multinationella konsortiet Eurodif genom att 

överta Sveriges andelar i företaget. De övriga partnerna var Belgien, Frankrike, 

Spanien och Italien. Kommunikation mellan Indiens och Irans organisationer för 

atomenergi påbörjades och Iran tog även in rådgivare från Argentina, Storbritannien, 

USA och Indien. 

 

Den islamistiska revolutionen 1979 ledde till ett maktbyte i Iran och satte tillfälligt 

stopp för utvecklingen av kärnkraft. Den högste ledaren innan revolutionen, Shahen, 

var projektets drivkraft och tvingades nu lämna landet när styret togs över av radikala 

islamister. Under revolutionen togs personal på USA:s ambassad som gisslan, vilket 

gjorde att USA avbröt leveranserna av uran och annat kärnkraftsrelaterat material. 

Den nya ledaren, Ayatollah Khomeini, sa upp avtalet med Eurodif och begärde att 

pengarna skulle lämnas tillbaka, men den internationella handelskammaren i Paris 

frös istället Irans tillgångar i konsortiet. 
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Ointresset för kärnkraft hos den nya regimen ändrades under första delen av 80-talet 

och 1985 gjorde Irans, Syriens och Libyens utrikesministrar uttalanden om att de 

ansåg att deras respektive länder borde utveckla kärnvapen för att balansera Israels 

innehav.1 Rykten började gå om att Pakistan hjälpte Iran med denna utveckling. 

Samtidigt inleddes förhandlingar med Argentina om att de skulle fortsätta 

uppbyggnaden av Irans Bushehr reaktorer. Parallellt gjordes även försök att få det 

tyska Kraftwerk Union att avsluta sitt arbete på dessa reaktorer, men inget arbete 

lyckas komma till stånd på grund av det pågående kriget med Irak. Även nya 

samarbeten med Kina och Sovjetunionen inleddes och medan USA fortsatte sina 

restriktioner för export av känsligt material så utövade de även påtryckningar mot 

bland annat Tyskland och Kina för att de också skulle upphöra med sina leveranser.2 

Under 90-talet fortsatte ryktena om Irans ambitioner att utveckla kärnvapen och att de 

möjligen fick hjälp av Kina, Pakistan eller Nordkorea. Inga tydliga bevis gick dock att 

uppvisa och Iran vidhöll sin ståndpunkt att utvecklingen endast hade fredliga syften. 

På grund av de stora oklarheterna kring Irans kärnbränsleprogram så begärde 

International Atomic Energy Agency (IAEA) att Iran skulle skriva på ett 

kompletterande avtal till NPT, där de förband sig till att genomgå utvidgade 

inspektioner. 

 

Under 2002-2003 ökade misstänksamheten mot Iran och IAEA menade att de i större 

utsträckning skulle ha informerats om anläggningar i Natanz och Arak. De anklagade 

även Iran för utebliven rapportering om ett inköp 1991 från Kina på 1,8 ton uran. 

2003 hittade IAEA dessutom spår av höganrikat uran i Natanz, men Iran påstod att det 

var kvarblivna rester från ursprungslandet. IAEA krävde då Iran på en rapport med 

bifogade dokument om alla tidigare aktiviteter för att kunna utreda om syftet med 

programmet endast var fredligt. I november släppte IAEA rapporten på den utredning 

som gjorts och den kunde inte uppvisa några bevis för ett hemligt vapenprogram, men 

samtidigt uttrycktes oro över att Iran har producerat plutonium vilket skulle kunna 

användas till kärnvapen. Iran påstod då att denna lilla mängd inte kunde användas till 

det och att det bara var ämnat för läkemedelstillverkning. USA kritiserade rapporten 

                                                
1 Nuclear Chronology 1957-1985, Nuclear Threat Initiative, augusti 2005, 
http://www.nti.org/e_research/profiles/Iran/Nuclear/1825_1826.html, 2007-05-08 
2 Nuclear Chronology 1991, Nuclear Threat Initiative, augusti 2005, 
http://www.nti.org/e_research/profiles/Iran/Nuclear/1825_1864.html, 2007-05-08 



 - 5 - 

från IAEA och påstod samtidigt att den stödde USA:s misstankar om att Iran 

utvecklade kärnvapen. USA menade att detta var en aggressiv handling och att 

världen måste samarbeta för att förhindra Iran att komma över den teknologin.3 

 

TEORETISK INTRODUKTION 

 

Diplomati är inte alltid tillräckligt för att undvika konflikt mellan stater. Som ett 

skyddsnät vid en eventuell konflikt kan stater använda sig av olika strategiska 

metoder som baseras på hot, beroende på hur situationen ser ut. Under kalla kriget var 

världen grovt uppdelad i två läger, var och ett upptaget med att avskräcka den andre 

från att attackera hemlandet. Ur denna spända situation kom det att utvecklas teorier 

om strategiska metoder som skulle tillämpas för att skydda den nationella säkerheten.4 

Att kalla kriget inte utvecklades till ett fullskaligt krig mellan huvudaktörerna 

Sovjetunionen och USA beror delvis på att respektive part använde sig av en 

strategisk metod kallad deterrence. Forskare inom ämnet använder lite olika termer 

för dessa strategiska metoder men här kommer samma benämning användas, som 

Peter Viggo Jakobsen förhåller sig till, författaren till utvald teori för uppsatsen.5 

 

Blackmail

Initiera handling

Compellence

Få motståndaren att göra något

Coercive diplomacy

Stoppa eller få handling ogjord

Strategic coercion

Användning av hot generellt

Deterrence

Undvika handling Figur 1

 
 

                                                
3 Nuclear Chronology 2003, Nuclear Threat Initiative, augusti 2005, 
http://www.nti.org/e_research/profiles/Iran/Nuclear/1825_2612.html, 2007-05-09 
4 Eftersom en svensk översättning av dessa metoder ger en liknande innebörd för flera av dem så kommer jag under denna rubrik 
använda deras engelska benämning för att i möjligaste mån undvika förvirring. I resterande del av uppsatsen kommer jag att 
använda den svenska översättningen för den aktuella strategiska metoden och lämna resten av metoderna helt. 
5 Se figur 1, Viggo Jakobsen, 1998, s. 12 
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Som framgår av figuren så används samlingsnamnet strategic coercion för de 

strategiska metoder som bygger på hot och definieras som “the deliberate and 

purposive use of overt threats to influence another´s strategic behavior”.6 Inom teorin 

görs sedan en distinktion mellan deterrence och compellence. Deterrence är ett 

generellt hot och syftar till att avskräcka andra stater innan aggressiva handlingar 

begås. Användningen av denna metod genom kärnvapenupprustningen under kalla 

kriget skapade en tillräckligt stor rädsla hos de största antagonisterna för att en direkt 

sammandrabbning skulle kunna undvikas. Compellence å andra sidan är en strategisk 

metod som används för att få motståndaren att agera på ett visst sätt, antingen genom 

blackmail eller genom coercive diplomacy. Den sista distinktionen görs inte i all 

litteratur eftersom blackmail kan ses som alltför kontroversiell då syftet med den 

metoden är att få en stat att initiera en handling som ändrar situationen från status quo. 

Coercive diplomacy däremot har blivit allt vanligare sedan kalla krigets slut på grund 

av större instabilitet i det internationella systemet.7 Exempel på konflikter där 

metoden har används av USA och dess allierade stater är Gulfkriget 1990 och även 

under kriget i forna Jugoslavien som utspelades mellan 1991-1995. 

 

Eftersom coercive diplomacy är en strategisk metod för att få motståndaren att sluta 

med en påbörjad handling, eller för att få motståndaren att backa tillbaka till status 

quo, så har metoden blivit dagsaktuell i konflikten om Irans kärnbränsleprogram. 

Deterrence är av naturliga skäl den metod som tidigare stått i fokus på grund av kalla 

kriget, vilket har inneburit att en väldigt begränsad forskning har gjorts kring coercive 

diplomacy. Peter Viggo Jakobsen har dock utvecklat en teori kring strategin coercive 

diplomacy och identifierar fyra kriterier som ska ha störst betydelse för att metoden 

ska lyckas. I korthet går teorin ut på att alla fyra kriterier måste vara uppfyllda och 

dessa kriterier ryms i begreppet ideal policy. Teorin kommer att beskrivas i sin helhet 

längre fram i uppsatsen och den strategiska metoden coercive diplomacy kommer 

fortsättningsvis att benämnas med den svenska översättningen tvångsdiplomati. 

                                                
6 Viggo Jakobsen, 1998, s. 11 
7 Viggo Jakobsen, 1998, s. 1 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

 

USA har under lång tid motarbetat Irans kärnbränsleprogram och under de senaste 

åren har även stora delar av det internationella samfundet gjort kraftiga 

ansträngningar för att få Iran att överge den känsliga processen att utvinna 

kärnbränsle. De sista åren har Irans bestämdhet ökat och utvecklingen av 

kärnbränsleprogrammet har påskyndats trots övriga världens fördömanden. 

 

Mitt syfte är således att analysera varför försök att få Iran att avbryta utvinningen av 

kärnbränsle hittills har misslyckats. 

 

Frågeställningar: 

• Hur har det internationella samfundet agerat i konflikten? 

• Hur har Iran agerat i konflikten? 

• Vad begränsar USA:s åtgärder? 

 

Genom att analysera svaren på dessa frågor i perspektivet av vald teori, så hoppas jag 

kunna närma mig en förklaring till misslyckandet. 

 

METOD OCH DISPOSITION 

 

I den första delen av analysen kommer svaren på de två första frågeställningarna att 

eftersökas. Genom att göra en fallstudie på händelseutvecklingen för Irans 

kärnbränsleprogram och studera material som beskriver hur de olika parterna har 

agerat i konflikten, både genom handlingar och genom uttalanden, så avgörs i vilken 

utsträckning de olika kriterierna i Peter Viggo Jakobsens ideala policy som är 

uppfyllda. Viggo Jakobsen menar att om alla kriterier är uppfyllda så bör metoden 

tvångsdiplomati lyckas och därför förväntas denna del av analysen visa att minst 

någon del i policyn inte är implementerad. Händelseförloppet beskrivs och analyseras 

huvudsakligen i kronologisk ordning, eftersom det bör göra det lättare för läsaren att 

sätta sig in i konfliktsituationen. 
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Den andra delen av analysen försöker besvara den sista frågeställningen genom att 

undersöka de faktorer som anses begränsa implementeringen av det första kriteriet i 

den ideala policyn. Detta kriterium handlar om det militära hotet mot motståndaren 

och är svårast att införa, men också viktigast för att tvångsdiplomatin ska lyckas. USA 

utgör sannolikt det största militära hotet mot Iran och därför kommer de faktorer som 

begränsar USA:s hotbild att analyseras. 

 

Att studien endast har anspråk på att komma närmare en förklaring till misslyckandet 

beror dels på att utvald teori endast bör betraktas som ett ramverk och ingen absolut 

sanning och dels så är det författarens tolkningar av empirin, i perspektivet av teorin, 

som redogörs för. 

 

MATERIAL OCH AVGRÄNSNINGAR 

 

Problemet med att undersöka en pågående konflikt är att stora delar av alla händelser 

och uttalanden inte är officiella. Ett stort antal utväxlingar sker bakom låsta dörrar och 

rykten som sprids går inte på ett säkert sätt att verifiera. Min första avgränsning är 

således att i första hand analysera den empiri som är mer eller mindre vedertagen och 

utelämna konspirationsteorier och alltför kontroversiella rykten. Eftersom hela 

konflikten bygger på ett antagande, att Iran utvecklar kärnvapen, så kan dock inte alla 

spekulationer uteslutas. Dessutom kommer av naturliga skäl bara en bråkdel av alla 

dessa officiella handlingar och uttalanden att redogöras för i den här undersökningen. 

Ingen bok, oavsett tjocklek kan beskriva hela händelseförloppet utan att utelämna 

vissa detaljer. Min ambition är att ta med tillräcklig information för att en någorlunda 

rimlig slutsats ska kunna dras. 

 

Material som valts ut kommer antingen direkt från inblandade parter i konflikten, som 

exempelvis USA:s nationella säkerhetsstrategi, rapporter och resolutioner från IAEA 

och FN, eller från artiklar och analyser som nyhetskällor och oberoende 

forskningsorganisationer tillhandahåller. Det material som innebär tolkningar av 

andras tolkningar, så kallat andrahandsmaterial, kommer att försöka analyseras med 

det i åtanke. Större vikt kommer att läggas på det material som kommer direkt från 
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berörda parter, men slutsatserna kommer att baseras på en sammantagen bild av hela 

utvecklingen. 

 

Den tidsavgränsning som görs för analysen är år 2003 och fram till idag. År 2003 

förändrades Irans kärnbränsleprogram till att bli en konfliktsituation som stora delar 

av det internationella samfundet är engagerade i. 

 

Valet av teorin från Peter Viggo Jakobsen är gjort med tanke på relevans för 

fallstudien och de verklighetsanpassade operationaliseringar som den definierar. 

Teorin utgör en avgränsning i sig genom att beskriva vilka faktorer som kan förklara 

ett lyckat eller misslyckat resultat vid användandet av strategin tvångsdiplomati. Det 

är dessa faktorer som eftersöks i det empiriska materialet. Den tydliga 

operationaliseringen och identifieringen av endast ett begränsat antal variabler bör 

stärka reliabiliteten för undersökningen, medan naturligtvis validiteten istället går att 

diskutera. Har rätt kriterier valts ut för den ideala policyn och vägs tyngden av de 

olika kriterierna rätt? 

 

En avgränsning som inte Peter Viggo Jakobsen kan läggas till last, är att jag endast 

har för avsikt att analysera USA:s villighet att hota, istället för att undersöka alla 

tvingande parters villighet. I synnerhet Israels villighet att hota Iran borde komplettera 

analysen, men med undersökningens omfattning i åtanke så har jag begränsat mig till 

att analysera det jag uppfattar som det största militära hotet mot Iran. 
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TEORETISKT RAMVERK 

 

Först kommer den del av Peter Viggo Jakobsens teori som består av det han kallar 

ideal policy att beskrivas.8 Den innehåller fyra kriterier som måste vara uppfyllda för 

att tvångsdiplomati ska ha förutsättningar att lyckas. 

 

Under efterföljande rubrik kommer de omständigheter som krävs för att första delen 

av den ideala policyn ska kunna implementeras att redogöras för.9 Det är det första 

kriteriet som anses vara det svåraste att uppfylla i policyn och därför är det de 

omständigheterna som tas upp. 

 

IDEAL POLICY 

 

Det första och viktigaste kriteriet i policyn som måste vara uppfyllt är: Ett hot om våld 

att besegra motståndaren eller neka honom hans mål snabbt med liten kostnad, 

uppbackat med den nödvändiga kapaciteten. 

 

Anledningen till att ett hot om våld ses som en så grundläggande ingrediens i 

tvångsdiplomatin är att motståndaren måste övertygas om att en vägran att tillmötesgå 

kraven kommer att innebära en alltför stor kostnad, antingen genom att bli besegrad 

helt, eller genom att uppsatta mål förhindras. Att den tvingande parten kan utföra 

detta för en låg kostnad och naturligtvis har nödvändig kapacitet ökar trovärdigheten i 

hotet. Ett trovärdigt hot om våld är också viktigt eftersom det bevisar för 

motståndaren att den tvingande parten har ett genuint intresse att få igenom sina krav 

eftersom alla typer av militära aktioner är mer eller mindre kostsamma. Stater är oftast 

inte beredda att utkämpa långa krig om det inte handlar om den egna statens 

överlevnad, vilket gör att hotets trovärdighet ökar om den militära operationen 

bedöms snabbt kunna orsaka stor skada. Snabbheten är avgörande för att kostnaden 

ska hållas låg i dubbel bemärkelse. Dels blir den ekonomiska kostnaden lägre och dels 

                                                
8 Viggo Jakobsen, 1998, s. 25-34 
9 Viggo Jakobsen, 1998, s. 34-49 
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så minskar förlusterna i mänskligt liv. Den senare kostnaden är avgörande för att hot 

från framför allt västerländska demokratier ska vara trovärdiga eftersom stöd från den 

egna befolkningen är viktigt. Ett omfattande flygvapen är en viktig del i det här 

sammanhanget eftersom dessa operationer utförs snabbt och håller nere båda delarna 

av kostnaderna. 

 

En distinktion görs mellan begränsat våld, som räknas som en del i den 

tvångsdiplomatiska strategin, och fullskaligt krig. Hotet eller det begränsade våldet 

gör klart för motståndaren att den tvingande staten kan besegra eller neka uppsatta 

mål snabbt vilket syftar till att få motståndaren att inse att det inte lönar sig att 

fortsätta med aktuellt beteende och därför tillmötesgå kraven. Ett fullskaligt krig å 

andra sidan nekar motståndaren de valmöjligheter som tvångsdiplomatin erbjuder. 

Tvångsdiplomatins syfte är att få igenom kraven med så lite våld som möjligt och få 

motståndaren att ”frivilligt” ändra beteende, till skillnad från fullskaligt krig där man 

besegrar motståndaren och på så sätt får den att ändra beteende. 

 

Något som stödjer ovan resonemang om att motståndaren måste övertygas om att en 

vägran att tillmötesgå kraven kommer att innebära en alltför stor kostnad är de 

tidigare bristfälliga resultaten av ekonomiska sanktioner. Ekonomiska sanktioner är 

bortsett från militära operationer den kraftfullaste strategiska metoden, men historiskt 

så har den ensam inte ofta lyckats ändra beteende hos en offensiv motståndare. 

Ekonomiska sanktioner är ett bra komplement till andra metoder, men endast under 

exceptionella omständigheter är metoden lika effektiv som hot om våld. För ett snabbt 

resultat med endast sanktioner så krävs att motståndarens ekonomi är tillräckligt 

känslig och att en livsnödvändig resurs hålls otillgänglig för motståndaren. Problemet 

med metoden är att väldigt få stater är så pass ekonomiskt känsliga och för att det ska 

vara tillräckligt kännbart för motståndaren så krävs det lång tid. 

 

Det andra kriteriet i policyn som måste vara uppfyllt är: En tidsfrist för 

tillmötesgåendet. 

 

Ett hot utan tidsfrist inbjuder till optimism hos motståndaren eftersom hotet inte ses 

som lika trovärdigt. Risken är stor att motståndaren ser det som en svaghet hos den 

tvingande parten och införs en tidsfrist så minskar även utrymmet för 
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fördröjningstaktik och införandet av motåtgärder. Det är förstås en balansgång när 

tidsfristens längd avgörs eftersom motståndaren måste få tillräckligt med tid för att ett 

tillmötesgående ska vara praktiskt möjligt. 

 

Det tredje kriteriet i policyn som måste vara uppfyllt är: En försäkring till 

motståndaren mot framtida krav. 

 

En garanti för att ytterligare krav inte kommer att ställas av den tvingande parten är 

avgörande för att motståndaren ska ha incitament att tillmötesgå dem. Finns en 

misstänksamhet över att fler krav kommer att ställas så är risken stor att 

tvångsdiplomatin misslyckas. 

 

Det fjärde och sista kriteriet i policyn som måste vara uppfyllt är: Ett erbjudande av 

morötter för tillmötesgående. 

 

Ett erbjudande av förmåner anses göra försäkringen mot framtida krav mer trovärdig. 

Dessutom är det en viktig komponent för att motståndaren ska få en möjlighet att ta 

sig ur krisen utan att bli förödmjukad, vilket ökar chanserna för att ställda krav ska 

accepteras. Lockerbjudanden är som de andra två sistnämnda kriterierna i den ideala 

policyn endast ett komplement till det första kriteriet. Som benämningen på strategin 

antyder så kan bara det första kriteriet ensamt betraktas som en tvångsdiplomatisk 

lösning, medan de andra kriterierna är ämnade att öka sannolikheten för att det första 

ska lyckas. Att enbart erbjuda förmåner för att motståndaren ska ändra beteende blir 

mer som en muta och är således inte en tvångsdiplomatisk åtgärd i sig. 

 

Sammanfattningsvis kommer tvångsdiplomati lyckas om följande villkor uppfylls: 

 

1. Trovärdig implementering av den ideala policyn. 

a. Ett hot om våld att besegra motståndaren eller neka honom hans mål 

snabbt med liten kostnad, uppbackat med den nödvändiga kapaciteten. 

b. En tidsfrist för tillmötesgåendet. 

c. En försäkring till motståndaren mot framtida krav. 

d. Ett erbjudande av morötter för tillmötesgående. 

2. Motståndaren föredrar att tillmötesgå kraven framför att förlora ett krig. 
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3. Motståndaren uppträder rationellt och gör inga felberäkningar eller 

missbedömningar. 

 

VILLIGHET ATT HOTA 

 

I det tidigare avsnittet redogjordes för vilka villkor som måste vara uppfyllda för att 

tvångsdiplomatin ska lyckas. Nedan diskuteras de omständigheter som avgör om 

villkoren kan uppfyllas. 

 

Som tidigare nämnts så är det för den tvingande parten det första kriteriet i den ideala 

policyn som är det mest kritiska att uppfylla och villigheten att hota påverkas av 

samspelet mellan följande tre variabler: 

 

1. Typ av hotade intressen. 

2. Förväntningar på militär framgång. 

3. Graden av inrikes stöd. 

 

Villigheten att hota om och utöva våld står i relation till vilka intressen som står på 

spel för de inblandade parterna. Till och med svagare stater kan gå vinnande ur strider 

där deras intressen handlar om överlevnad. Det som är av stor betydelse i det här 

sammanhanget är att den tvingande parten måste lyckas övertyga motståndaren om att 

de är den mest hängivna och engagerade sidan i konflikten. Eftersom beslutsfattare 

ofta använder ”i nationens intresse” för att legitimera våldsamma handlingar så är det 

i praktiken svårt att göra en distinktion mellan livsviktiga intressen och icke-

livsviktiga intressen. De flesta är överens om att statens överlevnad är ett livsviktigt 

intresse, men utöver det så går åsikterna isär. Peter Viggo Jakobsen graderar fyra 

olika intressen genom att ge dem olika definitioner och på det sättet går det sen att 

avgöra hur stor villigheten hos en stat är, att hota om och utöva våld mot en annan. 

Den första definitionen är livsviktigt intresse och anses finnas när det handlar om en 

stats överlevnad eller när välfärden hotas. Är intresset av denna karaktär så förväntas 

villigheten att använda våld och att acceptera förluster vara störst. Den andra är 

strategiskt intresse och handlar om att bevara en lokal eller global maktbalans. Detta 

intresse inkluderar att man vill behålla kontrollen över viktiga resurser, områden eller 
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handelsvägar. Stabilitetsintresse är den tredje definitionen och syftar till att 

upprätthålla stabilitet i närliggande stater för att undvika exempelvis 

flyktingströmmar, terrorism eller att instabilitet sprider sig över gränserna. Den fjärde 

och sista är där moraliska/ideologiska intressen står på spel. Det kan handla om att 

upprätthålla internationella lagar och mänskliga rättigheter. Rangordningen betyder 

inte att det sistnämnda intresset utesluter hot om våld, men när den ekonomiska eller 

militära säkerheten hotas så bedöms villigheten att använda våld vara störst och en 

kombination av flera hotade intressen ökar den ytterligare. 

 

Förväntningar på militär framgång handlar om hur snabbt militära operationer kan 

genomföras och således hur kostnaderna ekonomiskt och i mänskligt liv kan hållas 

nere. För att reda ut i vilka situationer stater anser att hot om våld är en möjlig utväg 

så presenterar Viggo Jakobsen fyra variabler som påverkar beslutfattarnas uppfattning 

om konfliktsituationen. Militär maktbalans syftar till att mäta både kvantitativa och 

kvalitativa aspekter. Det kan vara antal stridsvagnar, marktrupper eller flygplan i 

kvantitativ mening, men också hur moderna de är, hur vältränade de är och 

exempelvis hur flygplanen är bestyckade i kvalitativ mening. Risk för inblandning av 

fientlig stormakt är en annan variabel som är av stor betydelse eftersom det kan 

påverka den första variabeln avsevärt i negativ bemärkelse. Sårbarheten på 

motståndarens strategi och sårbarheten på den tvingande parten för militära 

tvångsstrategier handlar även de om hur snabbt ett tillmötesgående går att tvinga 

fram. Räcker det för den tvingande parten att genom ett blixtanfall slå ut ett begränsat 

antal mål eller har motståndaren möjlighet att omvandla konflikten till ett långdraget 

gerillakrig. Följaktligen så kommer förväntningarna på militär framgång och därmed 

villigheten att använda våld att påverkas av hur kombinationen av alla dessa fyra 

variabler ser ut. 

 

Graden av inrikes stöd i framför allt demokratiska stater påverkar villigheten att 

använda våld av den enkla anledningen att beslutsfattare vill bli omvalda. Stödet 

påverkar beslut på tre sätt enligt Viggo Jakobsens teori. Om stödet är lågt kan det få 

regeringar att undvika att ta beslut som leder till hot om eller användandet av våld. I 

andra fall kan en viktig opinion sätta press på beslutsfattare att införa en sådan policy 

även om regeringen egentligen vill undvika det. I den tredje situationen kan 

beslutsfattare införa den typen av policy i syftet att öka stödet för sittande regering. 
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Med inrikes stöd menas inte bara allmän opinion, vem som ger stöd kan vara lika 

viktigt som antalet. Analysen bör ta hänsyn till stöd även från olika 

intresseorganisationer, statliga organisationer som militären, politiska partier och 

enskilda individer i regeringsposition. 

 

En summering av teorin blir att för att lyckas med strategin tvångsdiplomati så måste 

den tvingande staten förmå att införa det som Peter Viggo Jakobsen benämner ideal 

policy. Om den tvingande staten förmår det eller inte beror på kombinationen av de 

tre beskrivna kategorierna, typ av hotade intressen, förväntningar på militär framgång 

och graden av inrikes stöd. 
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ANALYS 

 

I den första delen av analysen kommer de handlingar och uttalanden gjorda av olika 

stater och internationella organisationer att analyseras. På det sättet undersöks vilka 

delar i den ideala policyn som är införda. 

 

Eftersom USA är den stat som utgör störst militärt hot för Iran, så kommer 

trovärdigheten i det hotet att analyseras i den andra delen av det här avsnittet. 

Villigheten att utfärda hot och trovärdigheten att det verkställs avgörs av de tre 

ovanstående kategorierna som teorin identifierar, typ av hotade intressen, 

förväntningar på militär framgång och graden av inrikes stöd. 

 

IRANS OCH DET INTERNATIONELLA SAMFUNDETS AGERANDE 

 

Från slutet av 2003, då Iran skrev på överenskommelsen om att tillfälligt avbryta 

anrikningen av uran och dessutom det kompletterande avtalet till NPT (Non-

Proliferation Treaty), till början av 2006, försökte EU3 (Frankrike, Storbritannien, 

Tyskland) hitta en diplomatisk lösning angående Irans omstridda kärnbränsleprogram. 

I Paris-överenskommelsen i november 2004 kom EU3 överens med Iran om att 

samarbeta i frågor rörande kärnkraft, teknik, ekonomi och säkerhet, i utbyte mot att 

Iran stod fast vid det frivilliga åtagandet att inte anrika uran och dessutom utvidgade 

åtagandet till att upphöra med andra aktiviteter i kärnbränsleprocessen. Regimen åtog 

sig även att vara samarbetsvillig i försöken att finna garantier för att kärnbränsle-

programmet endast skulle ha fredliga syften.10 

 

I augusti 2004 provskjuter Iran en uppgraderad missil som tros baseras på teknologi 

från Pakistan och Nordkorea. Testerna av den iranska Shahab-3 missilen gjordes i 

samband med Israels tester av Arrow II anti-missiler. Shahab-3 missiler har en 

räckvidd tillräcklig för att kunna nå mål vart som helst i Israel, men Iran hävdade att 

                                                
10 Information Circular INFCIRC/637, IAEA, 26 november 2004, 
http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/2004/infcirc637.pdf, 2007-05-14 



 - 17 - 

de inte hade några avsikter att utrusta missilerna med kärnvapenstridsspetsar.11 Ett hot 

mot Israel utfärdas om att vid en eventuell attack mot Irans kärnkraftsanläggningar 

lovar man att slå tillbaka hårt. Detta uttalande gjordes efter ett tillkännagivande från 

Israel att man lagt en order från USA på så kallade ”Bunker-buster”-bomber som sägs 

vara det vapen som troligast kommer att användas vid en flygattack mot Irans 

anläggningar.12 

 

Problemet med att nå en slutgiltig lösning i konflikten är att partenas målsättningar ser 

så olika ut. Ett stort antal stater (främst väststater) med USA i spetsen ser en slutgiltig 

lösning i att Iran permanent upphör med sin anrikning och blir fullständigt transparent 

inför IAEA:s inspektioner. En annan grupp stater (främst arabstater) hävdar Irans rätt 

att hantera hela kärnbränslecykeln, men ser med oro på Irans tveksamma ambitioner 

med programmet och håller därför med om att regimen måste vara öppen för IAEA:s 

inspektörer. Iran själva förhandlade för att stilla den internationella oron och påstod 

sig samarbeta med IAEA för att samfundet skulle få bevis för att man hade goda 

avsikter med programmet. Iran var samtidigt noga med att hävda sin rätt att själva 

hantera hela kärnbränsleprocessen enligt artikel IV i NPT-avtalet.13 

 

Även om majoriteten av väststaterna är överens om målsättningen, att Iran permanent 

ska upphöra med känsliga delar i kärnbränsleprocessen, så är de inte lika överens om 

vilken strategi som bör användas för att nå dit. EU3 agerade som en mellanhand för 

Iran och USA eftersom ingen diplomatisk förbindelse förekommer mellan länderna, 

samtidigt som det är nödvändigt att båda staterna kan acceptera en eventuell 

överenskommelse. USA:s strategi var mer hårdför än européernas och byggde på att 

straffa Iran med sanktioner, vilket man genom att utnyttja sitt inflytande även försökte 

få andra stater att göra.14 President George W. Bush har konsekvent hävdat att inga 

alternativ är uteslutna angående att få Iran att uppföra sig: ”In safeguarding the 

security of free nations, no option can be taken permanently off the table.”15 EU3 

                                                
11 Iran upgrades anti-Israel missile, BBC News, 11 augusti 2004, http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/middle_east/3555878.stm, 
2007-05-17 
12 Target Iran – Air Strikes, Global Security, http://www.globalsecurity.org/military/world/israel/iran.htm, 2007-05-17 
13 Non-Proliferation Treaty (NPT), UN, http://www.un.org/events/npt2005/npttreaty.html, 2007-05-14 
14 Burt, Richard, Appeal to Allies, PBS Online NewsHour, 21 februari 2005, http://www.pbs.org/newshour/bb/europe/jan-
june05/bush_02-21.html, 2007-05-17 
15 W. Bush, President Discusses American and European Alliance in Belgium, The Whitehouse, 21 februari 2005, 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/02/20050221.html, 2007-05-17 
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försökte istället blidka Iran med lockerbjudanden, vilket under en viss tid föreföll vara 

den effektivare strategin. 

 

Efter den lyckade Paris-överenskommelsen fortsatte förhandlingarna, men i 

inledningen av 2005 började EU3 stöta på problem. EU3 pressade Iran att permanent 

upphöra med sin anrikning vilket Iran inte har för avsikt att göra. Dessutom under 

februari uppstod en dispyt om en reaktor som Iran tänkte byta ut i Arak mot en som 

kunde användas för att producera plutonium med tillräcklig kvalitet för att användas 

till kärnvapen. Ungefär samtidigt tecknade Iran ett avtal med Ryssland som gick ut på 

att Moskva skulle leverera kärnbränsle till Irans Bushehr reaktor, vilket försämrade 

EU3:s förhandlingsposition då Iran inte skulle vara lika beroende av väststaterna. Kort 

därefter gjorde USA en kraftig policyvändning i konflikten. Administrationen gick 

ifrån, att som tidigare vägra förhandlingar med Iran, till att nu ge sitt godkännande till 

EU3 att erbjuda Iran ekonomiska lockbeten i form av att upphäva en sanktion om 

försäljning av reservdelar till civilt flyg och dessutom välkomna Iran till WTO (World 

Trade Organisation) där de varit utestängda under en tioårsperiod. Iran nekade denna 

uppgörelse med motivationen att sanktionen mot handel med civila reservdelar och 

bannlysningen i WTO var fel att införa redan från början och att borttagandet därmed 

inte kunde betraktas som ett lockande erbjudande.16 

 

Under ovan nämnda period varierade EU3:s krav på Iran å ena sidan och erbjudanden 

om morötter å andra sidan. Det positiva resultatet av den diplomatiska kontakten med 

Iran var att de satte sig vid förhandlingsbordet överhuvudtaget. EU3 lyckades genom 

förhandlingarna få Iran att tillfälligt upphöra med delar av kärnbränsleprocessen och 

även skapa möjlighet för IAEA att utföra noggrannare inspektioner av Irans 

anläggningar. Eftersom det högst uppsatta målet för EU3 var att få Iran att permanent 

avbryta känsliga delar i kärnbränsleprogrammet så gavs inga garantier för att 

ytterligare krav inte skulle ställas och tillsammans med tidigare nämnda 

lockerbjudanden kom en upptrappning med krav om ett permanent stillestånd vilket 

ledde förhandlingarna till ett dödläge. 

 

                                                
16 Iran and the EU3 negotiations, UACES, http://www.uaces.org/E53Borda.pdf, 2007-05-14 
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På grund av dödläget som uppstått så hotade nu Iran med att återuppta sin anrikning 

för att sätta press på väststaterna att återgå till förhandlingarna. Efter ett möte i 

Genève så åtog sig EU3 uppgiften att presentera ett ramverk för ett långsiktigt 

samarbete med Iran i augusti 2005. Förslaget innehöll punkter där Iran erbjöds 

samarbete, men också krav på Irans permanenta avbrott i anrikning och konvertering 

av uran. Iran menade att förslaget stred mot deras NPT-rättigheter och var ett hån mot 

Paris-överenskommelsen från 2004. De avböjde därför förslaget och tar kort därefter 

bort IAEA:s förseglingar i konverteringsanläggningen i Isfahan.17 Detta blev en 

vändpunkt i konflikten och IAEA svarade med en resolution där man konstaterade att 

Irans ”many failures and breaches” att utföra sina skyldigheter under NPT-avtalet och 

vidare uttryckte resolutionen ”absence of confidence that Iran´s nuclear program is 

exclusively for peaceful purposes”. IAEA uppmanade Iran att återigen avbryta 

programmet genom att upphöra med den påbörjade konverteringen och fortsätta 

avbrottet av anrikning.18 I slutet av 2005 gjorde Irans nya president, Mahmoud 

Ahmadinejad, sitt ökända uttalande att Israel borde bli “wiped off the map”19 och i 

inledningen av 2006 trotsade Iran resolutionen genom att meddela att man även 

kommer att återuppta anrikningen av uran, vilket satte punkt för EU3:s och Irans 

förhandlingar. 

 

När nu Iran hade verkställt sina hot om att återuppta sitt kärnbränsleprogram så 

spelade väststaterna ut det kort som de haft att hota med under förhandlingarna. I 

februari 2006 rapporterade IAEA ärendet om Irans misslyckande att möta kraven och 

dess oro över avsikten med Irans program till FN:s Säkerhetsråd. Säkerhetsrådet 

kunde efter ett möte i mars bara göra ett milt uttalande om att man underströk vikten i 

att Iran följde IAEA:s resolution. Anledningen till att ingen kraftigare åtgärd kunde 

genomföras var att de två permanenta medlemmarna, Kina och Ryssland, motsatte sig 

tuffare åtgärder. Ryssland hade som tidigare nämnts ett samarbete med Iran i 

kärnbränsleprogrammet och under den här tiden pågick ett parallellt samtal mellan 

Ryssland och Iran om hur Iran skulle kunna förse sina reaktorer med kärnbränsle. 

Rysslands förslag var att Iran skulle bli erbjudna ett delägarskap i anläggningar för 

anrikning belägna på rysk mark och att bränslet sedan skulle exporteras till Iran och 
                                                
17 Nuclear Chronology, NTI, 2005, http://www.nti.org/e_research/profiles/Iran/Nuclear/1825_4968.html, 2007-05-14 
18 Board of Governors Resolution GOV/2005/77, IAEA, 24 september 2005, 
http://www.iaea.org/Publications/Documents/Board/2005/gov2005-77.pdf, 2007-05-15 
19 Cowell, Allan, Blair condemns Iran on terrorism and Israel, International Herald Tribune, 28 oktober 2005, 
http://www.iht.com/articles/2005/10/27/news/iran.php, 2007-05-17 
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på det sättet skapa garantier för att Iran inte hade ett hemligt kärnvapenprogram. Iran 

vidhöll dock att de åtminstone skulle fortsätta en begränsad anrikning på eget 

territorium i forskningssyfte.20 

 

I juni kunde Säkerhetsrådet enas om ett paketerbjudande till Iran i ett försök att 

övertyga dem om att avbryta anrikningen och fortsätta förhandlingarna med EU3 och 

USA. När Iran inte gav något tydligt svar på om och när de skulle svara på detta 

erbjudande så utfärdade FN:s Säkerhetsråd resolution 1696 och gav Iran till sista 

augusti på sig att upphöra sin anrikning. Fjorton länder röstade till förmån för 

resolutionen, Qatar röstade emot.21 Om inte Iran uppfyllde kraven i resolutionen så 

skulle Säkerhetsrådet vidta ”ytterligare åtgärder”. Iran avfärdade resolutionen med 

uttalandet från president Ahmadinejad ”if some think they can still speak with 

threatening language to the Iranian nation, they must know that they are badly 

mistaken".22 Iran svarade istället på det tidigare paketerbjudandet från juni och 

deklarerade att de var villiga att ingå allvarliga förhandlingar. Hotet om “ytterligare 

åtgärder” fick inte Iran att återta stilleståndet i anrikningen, men med kombinationen 

av lockerbjudanden fick man åtminstone Iran att börja förhandla igen. Eftersom 

försäkring saknades, för att avbrottet skulle vara temporärt och att Iran skulle få 

fortsätta med en begränsad anrikning i forskningssyfte, så avfärdade de resolution 

1696. Resolutionens “ytterligare åtgärder” omfattade inga militära hot mot Iran och 

för att Säkerhetsrådet skulle få möjlighet att införa sanktioner så krävdes det även att 

Kina och Ryssland gav sitt medgivande. Möjligtvis räknade inte Iran med att så skulle 

ske. 

 

Kravet på Iran att upphöra med sitt kärnbränsleprogram, åtminstone temporärt under 

förhandlingarna, uppfylldes inte i enlighet med den något mildare resolutionen 1696. 

Tvärtom fanns tecken på att Iran utvidgade sitt program och dessutom utökade 

samarbetet med Nordkorea angående utveckling och handel med ballistiska missiler.23 

I december samma år antogs därför resolution 1737 som var en kompromiss mellan 

                                                
20 Kerr, Paul, IAEA Reports Iran to UN Security Council, Arms Control Today, mars 2006, 
http://www.armscontrol.org/act/2006_03/MARCH-IAEAIran.asp, 2007-05-15 
21 Kerr, Paul, Iran Rejects Security Council Demand, Arms Control Today, september 2006, 
http://www.armscontrol.org/act/2006_09/iranrejects.asp, 2007-05-15 
22 Iran rejects council's vote, International Herald Tribune, 1 augusti 2006, 
http://www.iht.com/articles/2006/08/01/news/iran.php, 2007-05-15 
23 Kerr, Paul, Iran, North Korea Deepen Missile Cooperation, Arms Control Today, januari/februari 2007, 
http://www.armscontrol.org/act/2007_01-02/IranNK.asp, 2007-05-15 
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Rysslands och Kinas mer försiktiga strategi och USA:s mer offensiva. De 

förstnämnda länderna var de som i första hand ansåg att man skulle försöka undvika 

en upptrappning och ge Iran tid att tillmötesgå kraven, medan USA utövade en mer 

aggressiv retorik. USA hade som tidigare diskuterats under årtionden själva försökt 

sanktionera Iran till att ändra beteende och under lång tid lobbat för att få FN att göra 

samma sak. Ett uttalande från president Bush tydliggör detta: “We’re relying upon 

others, because we’ve sanctioned ourselves out of influence with Iran.”24  

 

Vissa anser att väst skulle ha uppnått bättre resultat genom att göra paketet med 

erbjudanden mer lockande för Iran, särskilt de erbjudanden som kom från USA. Att 

till exempel lyfta tidigare införda sanktioner, tona ner retoriken angående önskat 

regimskifte, ge säkerhetsgarantier och uppmuntra till en diplomatisk relation mellan 

länderna, skulle ha kunnat ge Iran ett större incitament för ett tillmötesgående 

angående kärnbränsleprogrammet. USA:s nationella säkerhetsstrategi (NSS) är ett 

exempel på retoriken mot Iran: “Our strategy is to block the threats posed by the 

regime while expanding our engagement and outreach to the people the regime is 

oppressing.” Och vidare: “Tyrannical regimes such as Iran and Syria that oppress at 

home and sponsor terrorism abroad know that we will continue to stand with their 

people against their misrule.”25 Det skulle dock troligtvis ha inneburit politiska 

svårigheter att få inhemskt stöd för nämnda utökade erbjudanden, vilket möjligen var 

en orsak till att man i större utsträckning använde sanktioner som strategi.26 

 

Som Peter Viggo Jakobsens teori anger så är sanktioner den kraftfullaste metoden, 

bortsett från militära attacker, som finns att tillgå för att tvinga stater att ändra 

beteende och i det här läget gick alltså det internationella samfundet över till en mer 

kraftfull strategi. En viktig fråga är hur känslig Iran är för sanktioner. För att uppnå så 

stor inverkan som möjligt så innehåller resolution 1737 så kallade smarta sanktioner, 

vilket innebär att de är mer tydligt riktade mot särskilda mål och vissa varor. Kofi 

Annan, FN:s generalsekreterare vid antagandet av resolutionen beskriver smarta 

sanktioner som: 

                                                
24 Cortright, David och Lopez, George A, Bombs, Carrots, and Sticks: The Use of Incentives and Sanctions, Arms Control 
Today, mars 2005, http://www.armscontrol.org/act/2005_03/Cortright.asp, 2007-05-16 
25 The National Security Strategy, s. 20-21, 38, The Whitehouse, mars 2006, http://www.whitehouse.gov/nsc/nss/2006/, 2007-05-
16 
26 Kaye, Dalia Dassa, Time for Arms Talks? Iran, Israel, and Middle East Arms Control, Arms Control Today, november 2004, 
http://www.armscontrol.org/act/2004_11/Kaye.asp, 2007-05-16 



 - 22 - 

 

”I think the Council itself has been very concerned about effective use of sanctions, and they have done quite a lot of 

thinking and studies about it. And we have heard about 'smart sanctions' and others. So they have tried to move away 

from 'one size fits all'. And they also recognize that sanctions can be a blunt instrument, so you have to be very careful 

as to how you apply the sanctions and what kind of sanctions can be used, and there are times when sanctions can be 

effective, but the Council must select from its toolbox the measures that are likely to be most effective, most effective in 

the sense of bringing pressure to bear on the party whose behaviour one wants to change.”27 

 

Resolutionen mot Iran innehåller ett embargo för material som har att göra med 

programmet för ballistiska missiler och kärnbränsleprogrammet. Individuellt riktade 

åtgärder inkluderar frysning av tillgångar och reseförbud för ett antal personer 

nertecknade på en bilaga till resolutionen. Dessutom förbjuder resolutionen FN:s 

medlemsstater att utbilda eller träna iransk personal i något som har med dessa två 

program att göra. 28 

 

Teheran officiella svar på resolution 1737 var att man inte tänkte tillmötesgå 

Säkerhetsrådets krav och tvärtom gavs indikationer på att Iran skulle fortsätta 

planerna på att installera 3000 centrifuger för anrikning i Natanz. President 

Ahmadinejad menade att sanktionerna inte skulle påverka Irans kärnbränsle och 

missilprogram eftersom landet hade egen expertis. Utomstående experter menar dock 

att Iran i viss mån är beroende av hjälp utifrån för att fullt ut kunna fortsätta 

utvecklingen av programmen. Teherans signaler var inte helt entydiga dock, i en 

intervju hävdade Irans representant i FN, att det inte var uteslutet för Iran att tillfälligt 

avbryta sitt program för att möjliggöra en lösning.29 Det tidigare hotet från väst att via 

FN införa sanktioner blev nu istället en morot i den meningen att man lovade att lyfta 

sanktionerna om Iran upphörde anrikningen och började förhandla. Iran stod inför 

beslutet att å ena sidan tillmötesgå internationella samfundet eller att å andra sidan 

trappa upp konflikten genom att verkställa de hot Teheran tidigare utfärdat. Hotet att 

utvidga kärnbränsleprogrammet effektuerades kort efter resolutionens antagande och 

dessutom försvårade Iran för IAEA genom att förbjuda 38 inspektörer inträde i 

landet.30 Hotet om att säga upp NPT-avtalet verkställdes inte utan sparades som 

förhandlingsinstrument. 

                                                
27 Secretary-General's press encounter, UN, 11 oktober 2006, http://www.un.org/apps/sg/offthecuff.asp?nid=943, 2007-05-15 
28 Resolution 1737, UN, 27 december 2006, 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/681/42/PDF/N0668142.pdf?OpenElement, 2007-05-16 
29 Kerr, Paul, Iran, UN Security Council Sanctions Iran, Arms Control Today, januari/februari 2007, 
http://www.armscontrol.org/act/2007_01-02/SecurityCouncilIran.asp, 2007-05-16 
30 Iran denies entry to 38 UN nuclear inspectors, International Herald Tribune, 22 januari 2007, 
http://www.iht.com/articles/2007/01/22/news/iran.php, 2007-05-16 
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Irans misslyckande att fullt ut samarbeta med IAEA och göra kärnbränsleprogrammet 

transparent för organisationens inspektörer har minst två trovärdiga förklaringar. Den 

ena förklaringen är att Iran verkligen har ambition att utveckla kärnvapen och därför 

av förståeliga skäl håller vissa anläggningar hemliga. En annan anledning är att 

Teheran, oavsett vilket syfte de har med programmet, vill hålla viktiga delar av 

kärnbränsleprocessen hemliga i rädslan för en israelisk eller amerikansk attack. Om 

Iran är fast besluten att ha inhemsk kontroll över hela kärnbränslecykeln och 

internationella samfundet motsatt är fast beslutna om att Iran inte är pålitliga nog för 

det, så kommer en militär attack att bli oundviklig. I USA:s nationella 

säkerhetsstrategi uttrycks deras ställningstagande:  

 
“The United States has joined with our EU partners and Russia to pressure Iran to meet its international obligations and 

provide objective guarantees that its nuclear program is only for peaceful purposes.  This diplomatic effort must succeed 

if confrontation is to be avoided.”31 

 

och för att visa att det inte avgörs av det internationella samfundet: 
 

“Fifth, we must be prepared to act alone if necessary, while recognizing that there is little of lasting consequence that we 

can accomplish in the world without the sustained cooperation of our allies and partners.”32 
 

I det läget är det för Iran av största intresse att amerikanska och/eller israeliska styrkor 

inte känner till alla mål att slå till emot. I perspektivet av den ideala policyn så är det 

för Iran alltså viktigt att öka kostnaderna för motståndaren. Om inte Israel eller USA 

känner till alla anläggningar så blir det svårare för dem att snabbt neka Iran deras mål 

och därmed ökar kostnaden för en eventuell attack. Att förhandlingarna mellan EU3 

och Iran strandade 2005 stöder detta resonemang. Iran försökte få garantier för att inte 

bli utsatt för amerikanska eller israeliska attacker, vilket USA nekade att ge dem.33 

För att en diplomatisk lösning ska vara möjlig så måste någon av parterna göra 

eftergifter för ställda krav. Om båda parterna håller fast vid sina krav så är det inte 

troligt att Iran kommer att öppna upp för full transparens och utan den kommer aldrig 

IAEA kunna garantera att programmet bara har fredliga syften. 

 

                                                
31 The National Security Strategy, s. 20, The Whitehouse, mars 2006, http://www.whitehouse.gov/nsc/nss/2006/, 2007-05-17 
32 Ibid, s. 37 
33 US rules out Iran security pledge, BBC News, 22 mars 2005, http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4371481.stm, 2007-05-17 
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Parallellt med EU3:s, IAEA:s och FN:s förhandlingar med Iran, så har USA och Israel 

med mer eller mindre förtäckta hot försökt få Iran att rätta in sig i ledet och Iran har i 

sin tur svarat på dessa hot med upptrappad retorik och mothot. Sedan andra hälften av 

2005 har hoten successivt ökat eftersom Iran återupptog anrikningen och inte velat 

vika sig trots sanktioner. I januari 2007 rapporterade Sunday Times i en artikel om 

hur Israel tränade i en simulerad attack mot Iran där syftet var att slå ut olika 

strategiska mål, bland annat Irans kärnbränsleanläggningar. De skriver att israeliska 

piloter gjort långflygningar motsvarande det avstånd som är mellan Israel och Irans 

Natanz-anläggning. Teheran har med flera uttalanden och deras inblandning i Israel-

Libanon kriget 2006 tydligt gjort klart för Israel vilket hot de utgör mot israelerna. I 

artikeln står det att: “There is clearly an element of sabre-rattling in their letting it be 

known the plan exists and that the pilots are already in training”34 och Ali Hosseini, 

en talesman för den iranska utrikesministern, sa angående övningen att det visar vem 

som är det verkliga hotet i regionen. Israel nekade dock officiellt till att det skulle 

finnas någon hemlig plan på att slå till mot Iran.35 

 

Om olika handlingar eller uttalanden som stater gör är ämnade som hot eller inte, är 

för teorin inte relevant. Det som är viktigt är om handlingarna eller uttalandena 

uppfattas som hotfulla av motståndaren. Läcker information ut om en strategisk 

åtgärd, som exempelvis en militärövning eller en beställning av militärt material, som 

inte var avsedd att nå motståndaren kan hotet uppfattas som mer trovärdigt än om det 

uppenbart var ett riktat hot. Det kan diskuteras om utvalda exempel på hot för den här 

analysen var ämnade som hot eller inte, men ambitionen är att ta med handlingar och 

uttalanden som rimligtvis borde uppfattas som hot för Iran. Robert Gates, USA:s 

försvarsminister, hävdar att han skulle kunna ge order om en militär attack mot Iran, 

men bara som en sista utväg om diplomatin misslyckas.36 Detta är inget hot som 

“råkade” komma ut och behöver inte heller vara ämnat som ett hot, men i 

kombination med USA:s Iran-policy sedan revolutionen 1979 och andra mer 

uppenbara hot, så borde det göra Teheran fundersamma på hur verkligt det är. 

Utnämningen av amiral William Fallon som chef för USA:s militära operationer i 

                                                
34 Focus: Mission Iran, The Sunday Times, 7 januari 2007, 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/article1290315.ece?token=null&offset=0, 2007-05-18 
35 Israel denies nuclear strike plan, The Sunday Times, 8 januari 2007, 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/middle_east/article1290473.ece, 2007-05-18 
36 Focus: Mission Iran, The Sunday Times, 7 januari 2007, 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/article1290315.ece?token=null&offset=0, 2007-05-18 
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regionen har spekulerats bero på en planerad attack mot Iran. Hans erfarenhet som 

före detta stridspilot på hangarfartyg, menar man skulle vara av stor betydelse 

eftersom en attack, åtminstone inledningsvis, skulle utföras med flyg som har 

hangarfartyg som bas.37 Beroende på hur Teheran tolkar denna utnämning så kan det 

mycket väl uppfattas som att USA förbereder för en eventuell attack och i 

kombination med annat så är det till och med troligt. 

 

I USA:s nationella säkerhetsstrategi framgår det att de har påbörjat en utveckling av 

ett missilt försvarssystem för att skydda sig mot och avskräcka “skurkstater” som 

Iran. Detta möjliggjordes genom att USA drog sig ur det anti-ballistiska missil 

avtalet.38 Systemet är tänkt att placeras i Polen och Tjeckien och är i strikt mening 

bara ämnat för att försvara USA och dess allierade stater. Ett försvar mot missiler med 

kärnvapenstridsspetsar ändrar regional maktbalans, vilket har gjort att Ryssland och 

Kina ser detta system som ett hot. 39 USA:s kommande möjlighet att försvara sig med 

defensiva missiler gör det lättare för dem att använda sig av eller hota med sina 

offensiva missiler eftersom de inte blir lika sårbara för en motattack. Om detta 

försvarssystem finns tillgängligt så minskar USA risken för ett lyckat motangrepp mot 

sig själva eller mot sina allierade, oavsett om motståndarens missiler är konventionellt 

eller kärnvapenbestyckade, vilket enligt Viggo Jakobsens teori stärker USA:s hot mot 

Iran. 

 

Under första kvartalet 2007 ökade USA ytterligare sin närvaro i områden nära Iran. 

Under januari anlände över 20000 soldater till Irak för den så kallade nya Irak-

strategin och president Bush uttalade sig om att amerikanska trupper skulle söka upp 

och krossa iranska och syriska nätverk i Irak.40 Dagen efter truppankomsten gjorde 

USA en räd mot en byggnad i det kurdkontrollerade Arbil och tillfångatog fem iranier 

som troddes tillhöra det iranska revolutionsgardet. Enligt Iraks utrikesminister var 

byggnaden ett iranskt konsulat och de tillfångatagna iranierna personal på 

konsulatet.41 Under februari anlände en andra “Carrier Strike Group” (CSG) till 

                                                
37 Focus: Mission Iran, The Sunday Times, 7 januari 2007, 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/article1290315.ece?token=null&offset=0, 2007-05-18 
38 The National Security Strategy, s. 18, The Whitehouse, mars 2006, http://www.whitehouse.gov/nsc/nss/2006/, 2007-05-18 
39 Introduction to Ballistic Missile Defense, Nuclearfiles, http://www.nuclearfiles.org/menu/key-issues/missile-
defense/basics/introduction-missile-defense.htm, 2007-05-18 
40 Khan, Muqtedar, To "Save Iraqi Democracy," Bush's War Will Target Shias Too, The Brookings Institution, 11 januari 2007, 
http://www.brookings.edu/views/op-ed/khan/20070111.htm, 2007-05-18 
41 Iran denies entry to 38 UN nuclear inspectors, International Herald Tribune, 22 januari 2007, 
http://www.iht.com/articles/2007/01/22/news/iran.php, 2007-05-16 
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Persiska viken.42 En CSG består av en hel grupp fartyg, bland annat ett hangarfartyg 

med stridsflygplan som står för den huvudsakliga offensiva kapaciteten, minsvepare, 

ubåtar och andra typer av fartyg beroende på uppdrag. Det var första gången sedan 

förberedelserna inför Irak-kriget som Persiska viken huserade två av dessa kraftfulla 

konstellationer. Som tidigare diskuterats så är flygbombningar en mindre kostsam 

operation än att sätta in marktrupper. Om en attack från USA eller Israel är att vänta 

för Iran, så är det från luften det kommer att ske. Att USA stationerar ytterligare en 

CSG i närheten av Iran måste ses som det mest uppenbara fysiska hotet. Irans högste 

ledare, Ayatollah Ali Khamenei har hotat med att slå tillbaka mot USA:s intressen 

vart som helst i världen om de med militärt våld försöker avsluta Irans 

kärnbränsleprogram.43 Av USA har Patriotmissiler placerats ut i området för att 

skydda USA:s allierade Gulf-stater mot en iransk motattack som en förberedelse för 

ett eventuellt kommande krig.44 Före april cirkulerade ett detaljerat rykte om en 

amerikansk attack mot Iran som enligt ryska militärkällor skulle äga rum den 6:e april 

och sades ha kodnamn “Operation Bite”,45 men denna genomfördes uppenbarligen 

inte. 

 

Den 24 mars 2007 röstade FN:s Säkerhetsråd för att ytterligare sanktioner skulle 

införas mot Iran i resolution 1747. Sanktionerna innebar ett exportförbud av militärt 

material från Iran och fler personer lades till på bilagan för frysning av tillgångar och 

reseförbud. Dessutom uppmanades alla stater till försiktighet och avhållsamhet när det 

gällde handel med tunga vapen till Iran och alla stater och finansiella institutioner 

ombads att inte ingå några nya avtal vad gällde ekonomisk hjälp och utlåning, bortsett 

från för humanitära och utvecklande syften.46 Teheran svarade med att tillfälligt 

avbryta vissa delar av samarbetet med IAEA och menade att det inte skulle återupptas 

förrän ärendet lämnade Säkerhetsrådet och återupptogs av IAEA. Irans 

utrikesminister, Manouchehr Mottaki hävdade att Säkerhetsrådets agerande att ställa 

krav innan man satte sig vid förhandlingsbordet var olagligt och trakasserande. Vidare 

                                                
42 Bush Downplays Speculation Of U.S. Military Strike On Iran, Global Security, 
http://www.globalsecurity.org/wmd/library/news/iran/2007/iran-070213-rferl02.htm, 2007-05-18 
43 Moore, Molly och E. Ricks, Thomas, Iranian Leader Warns U.S. Of Reprisal, Washington Post, 27 april 2006, 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/04/26/AR2006042600413.html, 2007-05-19 
44 Khan, Muqtedar, To "Save Iraqi Democracy," Bush's War Will Target Shias Too, The Brookings Institution, 11 januari 2007, 
http://www.brookings.edu/views/op-ed/khan/20070111.htm, 2007-05-18 
45 de Wit, Daan, Operation Bite: April 6 sneak attack by US Forces against Iran planned, Russian Military sources war, Atlantic 
Free Press, 26 mars 2007, http://www.atlanticfreepress.com/content/view/1251/32/, 2007-05-18 
46 Resolution 1747, UN, 24 mars 2007, 
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N07/281/40/PDF/N0728140.pdf?OpenElement, 2007-05-19 
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fanns två möjliga vägar att gå för världssamfundet, fortsatta förhandlingar eller 

konfrontation och "Choosing the path of confrontation," sa han "will have its own 

consequences".47 I maj åkte USA:s vice-president, Dick Cheney och Irans president 

Mahmoud Ahmadinejad runt bland Gulf-staterna för att vinna stöd i den känsliga 

frågan. Ahmadinejads besök i Förenade Arab Emiratet (FAE) var det första besöket 

av en iransk ledare sedan FAE bildades 1971. Dick Cheney gjorde ett uttalande på ett 

av USA:s hangarfartyg stationerat i Persiska viken, mellan FAE och Iran, där han 

varnade Iran och lovade att USA och dess allierade inte skulle tillåta Iran att utveckla 

kärnvapen och inte heller avbryta sjöfarten i den strategiskt viktiga passagen. 48 

 

Den 23 maj skickade IAEA en rapport till Säkerhetsrådet om den senaste 

händelseutvecklingen kring Irans kärnbränsleprogram. Rapporten är ännu inte 

officiell och kommer att diskuteras på ett möte i Wien den 11 juni. Vad som är klart 

upp till dagens datum är att förhandlingarna mellan det internationella samfundet och 

Iran fortfarande står stilla. Iran hävdar sin rätt att behärska hela kärnkraftsprocessen 

och vägrar envist att avbryta framställandet av kärnbränsle temporärt, än mindre 

permanent. Upptrappningen från Irans sida har varit att expandera utvecklingen av 

kärnbränsleprogrammet, minska samarbetet med IAEA och hota med att säga upp 

NPT-avtalet. Internationella samfundet vägrar lika resolut att häva sanktionerna, 

innan Iran åtminstone temporärt avbryter processen att framställa kärnbränsle och 

återupptar samarbetet med IAEA. Internationella samfundets upptrappning skulle 

innebära nya och utvidgade sanktioner för Iran och en unilateral upptrappning från 

USA skulle kunna innebära en militär attack. 

 

USA:s VILLIGHET ATT HOTA 

 

Att både USA:s och Irans syfte är att hota varandra förefaller efter ovan delanalys 

klart. Om USA:s hot däremot är trovärdigt eller inte, kommer att analyseras under 

denna rubrik. Trovärdigheten enligt Viggo Jakobsens teori bygger på hur 

förutsättningarna ser ut för att verkställa hotet, vilka delas in i kategorierna, typ av 

hotade intressen, förväntningar på militär framgång och graden av inrikes stöd. 

                                                
47 Iran halts some nuclear cooperation, International Herald Tribune, 25 mars 2007, 
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Typ av hotade intressen 

 

USA:s president, George W. Bush, har flitigt använt begreppet ”nationens intresse” i 

sin retorik angående mellanöstern. Hans definition av livsviktigt intresse är dock något 

bredare än den som Peter Viggo Jakobsen gör i sin teori, då överlevnaden eller 

välfärden av staten måste hotas för att intresset ska betraktas som livsviktigt. I en 

debatt inför presidentvalet år 2000, svarade Bush på frågan om när det låg i nationens 

intresse att använda våld såhär: 

 
 ”Well, if it's in our vital national interest, and that means whether our territory is threatened or people could be harmed, 

whether or not the alliances are -- our defense alliances are threatened, whether or not our friends in the Middle East are 

threatened. That would be a time to seriously consider the use of force”.49 

 

USA påstår sig vara övertygade om att Iran strävar efter att utveckla kärnvapen och 

tillsammans med Shahab-3 missilerna skulle detta utgöra ett stort hot mot USA:s 

allierade i regionen och även mot NATO-länder i södra Europa. Att skydda sina 

allierade stater i mellanöstern skulle enligt Viggo Jakobsen betraktas som ett 

strategiskt intresse eftersom syftet skulle vara att bevara en regional maktbalans och 

därmed trygga handelsförbindelserna av viktiga resurser. För att motivera varför USA 

stationerade ett andra hangarfartyg i Persiska viken uttrycker Robert M. Gates, USA:s 

försvarsminister, sig på följande sätt: “United States has considered the Persian Gulf 

and that whole area — the stability in that area — to be a vital national interest”.50 

Med samma retorik som Bush så hävdar han att intresset i området skulle vara 

livsviktigt för USA, men återigen skulle intresset betraktas som strategiskt med Viggo 

Jakobsens definition. I USA:s nationella säkerhetsstrategi (NSS) framgår också att: 

 
“The Administration will work with resource-rich countries to increase their openness, transparency, and rule of law.  

This will promote effective democratic governance and attract the investment essential to developing their resources and 

expanding the range of energy suppliers.”51 

 

                                                
49 The First Gore-Bush Presidential Debate, Commission on Presidential Debates, 3 oktober 2000, 
http://www.debates.org/pages/trans2000a.html, 2007-05-20 
50 McMichael, William H, U.S. War with Iran would be Navy, Air Force show: Analysts, DefenseNews, 21 februari 2007, 
http://defensenews.com/story.php?F=2572013&C=navwar, 2007-05-20 
51 The National Security Strategy, s. 29, The Whitehouse, mars 2006, http://www.whitehouse.gov/nsc/nss/2006/, 2007-05-20 
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Även detta citat visar hur betydande USA:s strategiska intresse är i regionen, 

eftersom demokratiseringen och utvecklandet av resurserna skulle leda till fler 

leverantörer av energi och därmed göra landet mindre beroende av befintliga 

leverantörer. Vice-president Dick Cheneys tidigare citerade uttalande, där han 

garanterade den viktiga sjöfartstrafiken från regionen, talar också för att USA skulle 

ha ett strategiskt intresse i området. Om Iran, som har den näst största oljereserven i 

världen, skulle utöka sin makt i området med kärnvapen i sin arsenal, så skulle det 

kunna innebära stora problem för USA på grund av deras dåliga relation till varandra. 

Att USA:s omedelbara mål är att hindra Iran från att skaffa kärnvapen, men har ett 

mer långsiktigt mål att byta ut regimen och demokratisera, är i det sammanhanget inte 

svårt att förstå. 

 

En tidigare citerad text från NSS:en synliggör ytterligare en aspekt på USA:s intresse: 

“Tyrannical regimes such as Iran and Syria that oppress at home and sponsor 

terrorism abroad know that we will continue to stand with their people against their 

misrule.”52 Stabilitetsintresset definierar Viggo Jakobsen som att framför allt handla 

om stabilitet i närliggande stater för att undvika spridningen av flyktingströmmar, 

terrorism och instabilitet. Då USA hävdar att Irans regim är “tyrannisk” och sponsrar 

global terrorism, så borde med 11 september i färskt minne, trots kriteriet närliggande 

stater, detta kunna betraktas som ett stabilitetsintresse. En annan tolkning av citatet 

skulle kunna visa på ett moraliskt/ideologiskt intresse eftersom USA uttrycker sin 

lojalitet med det iranska folket och fördömer hur regimen kränker de mänskliga 

rättigheterna. En mer kritisk tolkning av texten skulle kunna döma den som rent 

retorisk för att legitimera en eventuell militär attack mot Iran, vilket då skulle stödja 

slutsatsen att USA har ett strategiskt intresse i konflikten. 

 

USA-administrationen har alltså uttryckt vitala intressen som skulle kunna sorteras in 

under tre av Viggo Jakobsens definitioner: strategiskt intresse, stabilitetsintresse och 

moraliskt/ideologiskt intresse. I skenet av teorin så är det inte svårt att förstå varför 

beslutsfattare använder sig av begreppen “nationens intresse” eller “vitala intressen” 

då de försöker legitimera handlingar och vinna inhemskt stöd. Om den tvingande 

parten lyckas övertyga motståndaren om att de är den mest hängivna sidan i 
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konflikten, genom att ha ett ”vitalt intresse”, så ökar trovärdigheten i hotet om våld. 

Kärnvapen i händerna på iranierna skulle inte hota USA:s överlevnad som nation, 

utan i första hand ändra den regionala maktbalansen och på det sättet kunna påverka 

handeln med energi. USA har därför framför allt ett strategiskt intresse i konflikten 

med Iran. 

 

Förväntningar på militär framgång 

 

Beräkningen av militär framgång mäts i hur snabbt den tvingande parten har 

möjlighet att besegra motståndaren eller slå ut dennes strategi. Snabbheten mäts i 

vilka förutsättningar som finns och den militära kapaciteten hos de båda 

motståndarna. Genom att ta reda på vilken militär maktbalans som råder, om det finns 

risk för inblandning av fientlig stormakt, sårbarheten på motståndarens strategi och 

sårbarheten på den tvingande parten, så får man ytterligare en pusselbit i hur hotet 

kommer att uppfattas av motståndaren. 

 

USA har enormt mycket bättre förutsättningar för en konventionell attack än Iran, 

vilket gör att den militära maktbalansen lutar åt USA:s håll. Att amerikanerna skulle 

vinna den första ronden står förmodligen klart för båda sidor. Med största sannolikhet 

skulle bombningar av Irans strategiska anläggningar utgöra inledningen på en militär 

konflikt. Flygvapen håller som tidigare diskuterats ner kostnaderna för den tvingande 

parten genom snabba attacker som riskerar få offer för den egna sidan. Startskottet 

skulle kunna bli en kombination av kryssningsmissiler från B-52 flygplan, ubåtar och 

stridsfartyg och andra flygbombningar skulle kunna utföras av stridsflyg från 

hangarfartygen och från militärbaser i de allierade Gulf-staterna. Förmodligen skulle 

bomberna och missilerna vara precisionsstyrda för att i möjligaste mån undvika civila 

offer.53 Trots det skulle bombningarna innebära oönskade dödsfall eftersom många 

potentiella mål ligger i närheten av områden med civilbefolkning. Irans flygvapen är 

förhållandevis sårbart för de flesta uppdrag och har störst möjlighet att klara sig i 

närheten av baserna och där iranierna har placerat ut SAM (surface-to-air missile). I 

Irans flotta ingår tre stycken tystgående ubåtar av typen Kilo som kan ställa till besvär 
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för in och utfartstrafik i viken och även cirka 140 stycken lätta patrull och 

kuststridsbåtar. Några av dessa är utrustade med missiler som har en räckvidd på 42-

50 kilometer och är avsedda att sänka fartyg med.54 

 

Någon inblandning av fientlig stormakt är i det här fallet inte trolig och även om 

någon mindre stat som Syrien skulle komma till Irans hjälp, vilket inte heller är 

troligt, så skulle den militära maktbalansen fortfarande vara till USA:s fördel. 

Ryssland och Kina är de stater som skulle utgöra störst hot mot USA om de kom till 

Irans hjälp. Men trots att dessa permanenta medlemmar i Säkerhetsrådet är de som i 

störst utsträckning motsatt sig införandet av sanktioner och de som sist skulle rösta för 

en FN stöd militär aktion, så är det inte sannolikt att de aktivt skulle blanda sig i 

konflikten. 

 

Vid en eventuell militär attack så skulle antagligen USA kunna förstöra stora delar av 

Irans kända kärnkraftsanläggningar, kanske till och med alla, inom en tidsrymd av 

några dagar. Flygbombningarna skulle fördröja kärnbränsleprogrammet med flera år 

och genom att samtidigt slå till mot Irans ballistiska missiler, Republikanska Gardets 

baser och flottan som kan störa fartygstrafiken, så skulle USA försämra Irans 

möjligheter att slå tillbaka. Men eftersom det inte är känt var alla 

kärnkraftsanläggningar finns och dessutom ritningar och annan dokumentation 

kommer att finnas kvar, så är risken stor att regimen fortsätter programmet och kanske 

även ökar ansträngningarna för att påskynda det.55 Att IAEA och det internationella 

samfundet har undanhållits information om vissa hemliga anläggningar gör att 

sårbarheten på motståndarens strategi har reducerats, vilket betyder att kostnaderna 

för USA:s eventuella attack har ökat. 

 

På grund av USA:s överlägsenhet i konventionell strid, så är risken stor för ett 

asymmetriskt svar från Iran. Det kan handla om att stödja terroristaktioner mot 

amerikanska eller israeliska intressen.56 Iran skulle exempelvis kunna uppmuntra 

Hizbollah genom att stödja dem med vapen så som israelerna fick erfara under 2006, 
                                                
54 Cordesman, Anthony H, Iran, Oil, and the Strait of Hormuz, s. 4-5, Center for Strategic and International Studies, 26 mars 
2007, http://www.csis.org/media/csis/pubs/070326_iranoil_hormuz.pdf, 2007-05-21 
55 Cirincione, Joseph, The Clock’s Ticking: Stopping Iran Before It’s Too Late, Arms Control Today, november 2006, 
http://www.armscontrol.org/act/2006_11/StopIran.asp, 2007-05-21 
56 Pollack, Kenneth M, Bringing Iran to the Bargaining Table, The Brookings Institution, november 2006, 
http://www.brookings.edu/views/articles/pollack/20061107.htm, 2007-05-21 
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eller utöva sitt inflytande på den shiitiska milisen i Irak så att de ger sig på 

amerikanska trupper. Sårbarheten på den tvingande parten visar sig också genom de 

svårigheter och ökade kostnader som skulle uppstå om Iran bestämde sig för att 

hindra sjöfarten i Hormuzsundet där 40 procent av världens energitransporter 

passerar.57 Även ett kortare avbrott i den trafiken skulle innebära stora kostnader och 

inte bara för USA. Irans regim skulle inte ens aktivt behöva stödja terroristgrupper för 

att risken för terrorism skulle öka. Många fundamentalistiska grupper ser redan väst 

och i synnerhet USA som imperialistiska och anser att de inte har i regionen att göra. 

 

Att USA skulle ha tillräcklig militär kapacitet för att fördröja Irans 

kärnbränsleprogram och även besegra regimen i den konventionella delen av striden 

verkar de flesta vara överens om. Men eftersom inte USA är hotad som nation och 

valet att attackera står hos dem, så är det en kostnadsfråga om det är värt det. I det här 

avsnittet har analyserats hur snabbt konflikten skulle kunna avgöras med militära 

medel och inte om det skulle vara genomförbart. Oavsett om USA bestämmer sig för 

att genomföra ett begränsat flyganfall för att slå ut strategiska anläggningar, eller 

starta ett liknande projekt som i Irak och byta ut regimen, så ser det ut att bli en 

utdragen historia med många efterföljder. 

 

Graden av inrikes stöd 

 

Bush-administrationens stöd har sjunkit dramatiskt de senaste åren. Många 

ifrågasätter president George W. Bushs utrikespolitik och misslyckandet i Irak har i 

hög grad bidragit till det. Siffran för hur många av USA:s medborgare som 

fortfarande har förtroende för Bush har sjunkit ner till 35 % och oron är stor kring 

spekulationerna om att han kommer att starta ett tredje krig under sitt presidentskap.58 

I valet i november förra året visade amerikanska folket sitt missnöje över hur Bush 

och hans anhängare hade styrt landet genom att rösta fram Demokraterna i 

kongressen. 

 

                                                
57 Cirincione, Joseph, The Clock’s Ticking: Stopping Iran Before It’s Too Late, Arms Control Today, november 2006, 
http://www.armscontrol.org/act/2006_11/StopIran.asp, 2007-05-21 
58 Gordon, Philip H, Bush´s Second-Term Blues, The Brookings Institution, maj 2007, http://www.brookings.edu/views/op-
ed/gordon/20070501.htm, 2007-05-22 
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I en opinionsundersökning från 2006 där följande fråga ställdes: ”Ska stater som inte 

har kärnvapen bli hindrade från att utveckla det?”, svarade 74 % av amerikanska 

folket att de tyckte att det skulle förhindras.59 Frågan var dock inte specificerad med 

hur detta skulle förhindras. I en nyare undersökning från maj 2007 ställdes frågan: 

”Om USA:s regering bestämmer sig för att göra en militär aktion i Iran, skulle du vara 

för eller emot det?” och 33 % svarade att de skulle vara för en sådan operation.60 Det 

är nästan lika många som fortfarande har förtroende för Bush och i ytterligare en 

annan undersökning från 2005 så tyckte 35 % att det var legitimt att använda våld för 

att störta diktaturer och för att främja demokrati.61 

 

Många har uttryckt sina misstankar om att en militär attack mot Iran skulle vara 

kontra-produktiv. Angående USA:s retorik att tvinga fram ett regimskifte för att 

främja de mänskliga rättigheterna för Irans medborgare, så har Human Rights Watch 

hävdat att det skulle innebära en ”fullkomlig katastrof” för deras arbete i Iran.62 

 

Den 16:e maj 2007 röstade representanthuset på två förslag till lagändring. Det ena 

förslaget handlade om att Bush-administrationen skulle bli tvungna att gå till 

kongressen för att få ett explicit godkännande innan en attack på Iran kunde ske.63 

Den andra lagändringen skulle ha inneburit att pengar avsatta för Irak och 

Afghanistan krigen inte skulle kunna användas till ett militärt anfall på Iran.64 Ingen 

av lagändringarna röstades igenom, men att en röstning genomfördes överhuvudtaget 

är ett tecken på ett minskat förtroende för Bush-administrationen. Att majoriteten 

röstade ner förslagen visar å andra sidan rädslan för att begränsa presidentens 

handlingsutrymme vid en eventuell kris. Kritiken i Washington är kraftig mot Bushs 

offensiva utrikespolitik, men det är den även mot Irans kärnbränsleprogram. 

 

I februari skrev Sunday Times att flera amerikanska amiraler och generaler hade hotat 

med att säga upp sig om USA bestämde sig för att attackera Iran. Enligt källorna 

                                                
59 No Global Warming Alarm in the U.S., China AMERICA’S IMAGE SLIPS, BUT ALLIES SHARE U.S. CONCERNS OVER 
IRAN, HAMAS, s.15, The Pew Global Project Attitudes, 13 juni 2006, http://pewglobal.org/reports/pdf/252.pdf, 2007-05-22 
60 CNN/Opinion Research Corporation Poll, PollingReport, 4-6 maj 2007, http://www.pollingreport.com/iran.htm, 2007-05-22 
61 U.S. Public Rejects Using Military Force to Promote Democracy, World Public Opinion, 29 september 2005, 
http://www.worldpublicopinion.org/pipa/articles/brunitedstatescanadara/77.php?nid=&id=&pnt=77, 2007-05-22 
62 Ebadi, Shirin och Ghaemi, Hadi, The Human Rights Case Against Attacking Iran, Human Rights Watch, 8 februari 2005, 
http://hrw.org/english/docs/2005/02/09/iran10159.htm, 2007-05-22 
63 DeFazio, Peter, H.Amdt. 187, The Library of Congress, 16 maj 2007, http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d110:HZ187:, 
2007-05-22 
64 Andrews, Robert, H.Amdt. 186, The Library of Congress, 16 maj 2007, http://thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/z?d110:HZ186:, 
2007-05-22 
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skulle Pentagon ha ansett att det skulle vara svårt att genomföra uppdraget effektivt 

och att en iransk motattack skulle ge upphov till allvarliga följder. Flygvapnet ansågs 

vara villigast att attackera, medan armén uttryckt farhågor för ökad terrorism mot de 

amerikanska trupperna i Irak.65 

 

Nancy Pelosi, representanthusets taleskvinna, retade upp Bush-administrationen 

ordentligt i april 2007 genom att göra ett officiellt besök i Syrien. USA:s och Syriens 

relation har varit dålig länge och Washington anklagar Damaskus för att stödja 

terroristgrupper som motarbetar amerikanska trupper i Irak och även för att 

tillhandahålla Hizbollah i Libanon med vapen. Pelosi menade att Demokraternas 

majoritet i Kongressen hade konsekvenser och att hon vägrade låta en impopulär 

president sköta utrikespolitiken på egen hand.66 

 
Analysen har visat att stödet för president Bushs politik är lågt, men läget kan dock 

snabbt förändras. Skulle tydliga bevis på att Iran verkligen håller på att utveckla 

kärnvapen komma fram, så skulle opinionen för en attack kunna förändras. Bush har 

även använt och hotat med sitt veto tidigare och trots stora protester så lyckades han 

driva igenom sin nya Irak-strategi. 

                                                
65 Smith, Michael och Baxter, Sarah, US generals ‘will quit’ if Bush orders Iran attack, The Sunday Times, 25 februari 2007, 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/iraq/article1434540.ece, 2007-05-22 
66 Gordon, Philip H, Bush´s Second-Term Blues, The Brookings Institution, maj 2007, http://www.brookings.edu/views/op-
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SLUTSATS 

 

Som analysen har visat så har både Iran och det internationella samfundet eskalerat 

konflikten genom tuffare retorik och fler strategiska åtgärder. Någon fullständig 

implementering av den ideala policyn har dock inte gjorts, vilket skulle kunna 

förklara det hittills misslyckade resultatet av tvångsdiplomatin. 

 

IAEA och EU3 har under konflikten hotat med att rapportera Irans beteende till FN:s 

Säkerhetsråd och när ärendet väl hamnade där så hotade de först med ”ytterligare 

åtgärder” genom resolution 1696, för att sedan verkställa hoten i sanktioner genom 

resolution 1737 och 1747. Även om sanktioner är den kraftfullaste strategiska 

åtgärden bortsett från hot om våld så har de ändå inte lyckats få Iran att tillmötesgå 

kraven från det internationella samfundet. 

  

Enligt Peter Viggo Jakobsens teori så måste ett hot om våld utfärdas för att 

tvångsdiplomatin ska fungera. Om det är ett i klartext uttalat hot har ingen betydelse, 

utan det viktiga är att motståndaren uppfattar det som ett trovärdigt hot. USA har 

enligt första delen av analysen hotat Iran, både genom uttalanden och genom 

handlingar, men har hoten varit trovärdiga? Den andra delen av analysen har visat 

vissa tveksamheter i den frågan. Kapaciteten finns, men kostnaderna kan bli alltför 

höga. 

 

Att USA har ett genuint intresse i konflikten står klart. Undersökningen visade att 

staten minst hade ett strategiskt intresse, men möjligen även ett stabilitetsintresse och 

kanske ett moraliskt/ideologiskt intresse. Även om USA inte är hotat som nation så 

talar summan av dessa intressen för en stor villighet att hota. 

 

Analysen av USA:s förväntningar på militär framgång talade inte samma tydliga 

språk. Den militära överlägsenheten är påtaglig, men en militär attack kommer 

förmodligen i bästa fall bara att försena Irans kärnbränsleprogram. Iranierna skulle 

kunna kapitulera och överge programmet efter ett anfall från USA, men troligare är att 
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det istället stärker nationalismen och beslutsamheten för att fortsätta utvecklingen. 

Dessutom skulle det ökade hatet mot USA kunna leda till terroristaktioner mot USA:s 

intressen runt om i världen och om Iran blir attackerade så är även risken stor för att 

de skulle försöka förhindra sjöfartstrafiken med olja och gas i Persiska viken, vilket 

skulle innebära stora kostnader för många stater. 

 

Stödet för Bush-administrationen är lågt och många har höjt rösterna över Bushs 

utrikespolitik, framförallt på grund av misslyckandet i Irak. Att Demokraterna fick 

majoritet i Kongressvalet gör det inte direkt lättare för honom att driva sin offensiva 

politik. Och andra sidan skulle bevis för att Iran verkligen utvecklar kärnvapen kunna 

ändra opinionen både på hemmaplan och internationellt, men då ska bevisen vara 

tydliga. Samma retorik användes för att vinna stöd inför invasionen av Irak 2003, då 

det senare visade sig att det inte fanns några kärnvapen i landet. 

 

För tvångsdiplomatin är även en tidsfrist avgörande enligt Viggo Jakobsen. Under 

förhandlingarna så har tidsfrister förekommit, tillsammans med hot om rapportering 

till Säkerhetsrådet och tillsammans med hot om sanktioner, men däremot har ingen 

tidsfrist i samband med hotet om våld förekommit. Bush-administrationen kan inte 

gärna ge en tidsfrist för ett hot som officiellt inte är uttalat. 

 

En försäkring för att inga ytterligare krav kommer att ställas på Iran har också 

uteblivit. Slutmålet för det internationella samfundet är att Iran permanent upphör 

med utvecklingen av kärnbränsle och dödläget har uppstått eftersom Iran tvärtom 

hävdar sin rätt enligt NPT att hantera hela processen själva. Washington har dessutom 

sitt långsiktiga mål att byta ut regimen, vilket gör att Iran inte kan känna sig säkra på 

att de undviker en militär aggression från USA trots att de tillmötesgår kraven 

angående kärnbränsleprogrammet. 

 

Det sista kriteriet i den ideala policyn är det som tydligast uppfyllts, men det är ändå 

tveksamt om det ska anses tillräckligt. I början av den undersökta perioden försökte 

EU3 lösa konflikten med lockerbjudanden i form av samarbete inom kärnkraft, 

teknik, ekonomi och säkerhet. Senare bidrog också USA med erbjudandet att lyfta 

sanktioner för civila flygplansdelar och släppa in Iran i WTO. Diskussioner om ett 

delägarskap i ryska anläggningar för framställning av kärnbränsle har förekommit, 
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men Iran har stått fast vid att de åtminstone vill utföra en begränsad anrikning själva. 

Irans traditionellt isolerade ställning och misstron mot väst gör att regimen har svårt 

att lita på att leveranserna av kärnbränsle inte uteblir i händelse av en framtida 

konflikt. Säkerhetsgarantier från USA är förmodligen den morot som saknats mest i 

paketet med erbjudanden eftersom EU3 har så begränsade möjligheter att erbjuda Iran 

det. Oavsett om Irans syfte är att framställa kärnbränsle för civilt bruk eller för 

kärnvapen så skulle säkerhetsgarantier från USA minska Teherans behov att utföra 

processen själva. 

 

Trots att analysen har kunnat bidra med en förklaring till varför det internationella 

samfundet fram till idag inte lyckats få Iran att ändra beteende, så kan inga slutgiltiga 

slutsatser dras förrän konflikten är avslutad. Konflikten om Irans kärnbränsleprogram 

är fortfarande en pågående process och upptrappningen är en del av det 

tvångsdiplomatiska spelet. Spekulationer om hur mycket tid som återstår innan Iran 

har kapacitet att utveckla kärnvapen visar olika resultat, men eftersom det finns tid 

kvar så finns fortfarande förhoppningen att ekonomiska sanktioner ska räcka. 

Möjligheten finns att fler kriterier i den ideala policyn uppfylls innan konflikten är 

löst. 
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DISKUSSION 

 

Den här undersökningen har i första delanalysen tagit reda på i vilken utsträckning 

den ideala policyn är införd och i den andra delanalysen studerat de faktorer som 

begränsar USA:s implementering av det första kriteriet i denna policy. USA utgör inte 

det enda militära hotet mot Iran och därför skulle en fortsatt studie med fördel 

analysera Israels villighet att hota utefter samma kriterier som gjorts för USA. En 

eventuell framtida attack mot Iran skulle kunna genomföras av antingen USA eller 

Israel, eller genom en samordnad attack från båda dessa stater. Israel har sannolikt 

större intressen än USA i konflikten eftersom de av ett kärnvapenbestyckat Iran skulle 

hotas som nation och förmodligen även ett starkare internt stöd, vilket sammantaget 

möjligen uppväger Israels, i förhållande till USA:s, begränsade militära kapacitet. 

Även om Israel alltså inte utgör ett lika stort hot mot Iran som USA, i termer av 

militär kapacitet, så finns möjligheten att Israel ändå utgör ett större hot på grund av 

större hotade intressen och större stöd från den egna befolkningen. En fortsatt 

undersökning skulle kunna analysera det sammantagna hotet mot Iran. 

 

Peter Viggo Jakobsen menar att om den ideala policyn är tillfredställande uppfylld så 

är sannolikheten stor att tvångsdiplomatin lyckas. Han lägger dock till två hypoteser 

för att vara helgarderad. Motståndaren måste föredra att tillmötesgå kraven framför att 

förlora ett krig och dessutom uppträda rationellt och inte göra några felberäkningar 

eller missbedömningar. En fortsatt studie skulle därför kunna vara en där man 

analyserar hur motståndaren förväntas reagera på den tvångsdiplomatiska strategin. 

Att inte göra det lämnar två av Viggo Jakobsens hypoteser åt slumpen. Leder strategin 

till ökad splittring i en redan splittrad nation, vilket kan vara positivt för den 

tvingande parten, eller leder strategin till att nationalismen stärks hos motståndaren, 

vilket minskar chanserna för en lyckad tvångsdiplomati? 
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