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Abstract 
This study examines foreign policy change.  In contrast to most previous research this study 

investigates when trend- and significant foreign policy changes occurs. This study is a case 

study that examines US foreign policy changes and actions towards the Islamic republic of 

Pakistan. This study will also be using Jakob Gustavsson’s theory on foreign policy change. 

This is a qualitative study. A relationship historically defined by its ups and downs. This 

study finds that it is most likely that in order for significant changes to occur in foreign policy 

there must be changes in the fundamental structural conditions. A plausible conclusion is that 

the trend change that has occurred is the result of a series of events under 2011 that led to a 

crisis between the two countries.    

Nyckelord: USA, Pakistan, utrikespolitisk förändring, kriget i Afghanistan. 
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1. Inledning 

”I have come here to seek a new beginning between the United States 

and Muslims around the world; one based upon mutual interest and 

mutual respect; and one based upon the truth that America and Islam 

are not exclusive, and need not be in competition. Instead, they 

overlap, and share common principles – principles of justice and 

progress; tolerance and the dignity of all human beings”  

- Barack Hussein Obama in Cairo (The New York Times: 2009). 

 

Väldigt mycket förändrades den 11 september 2001, New York fick en ny skyline, USA fick 

ett nationellt trauma och världen fick ett globalt krig mot terrorism som inneburit långa krig i 

Afghanistan och Irak samt andra militära insatser i Jemen, Pakistan, Libyen och 

Syrien.  2000-talet har präglats av attacken mot USA den 11 september. Europa allierade sig 

snabbt med USA i deras kamp mot islamistisk terrorism och europeiska städer såsom London, 

Paris och Stockholm har sedan också drabbats av terrorattentat. Händelserna har skapat 

spänningar i relationen mellan den muslimska världen och väst. Terrorattentaten i Europa har 

motiverats med västvärldens brott och förtryck mot muslimer. Koranbränningar, 

drönarattacker och Muhammed-karikatyrer har skapat stor ilska hos den muslimska världen.   

 

Den 20 januari 2009, tillträdde Barack Hussein Obama på presidentposten. Den 44:e 

presidenten blev, för första gången i amerikansk historia, en man med afro-amerikansk 

bakgrund. Han byggde sin presidentkampanj på löften om förändring. Guantanamo skulle 

stängas och krigen i Afghanistan och Irak skulle avvecklas. Redan under sitt första år besökte 

han ett muslimskt land där han uttryckte en vilja att förbättra relationerna till den muslimska 

världen. Relationerna skulle bygga på ömsesidiga intressen och ömsesidig respekt.   

2001 hade USA återupptagit relationen med Den Islamiska republiken Pakistan efter flera år 

av sanktioner. Det skedde en utrikespolitisk förändring gentemot Pakistan, USA var beroende 

av stöd från Pakistan i deras kamp mot talibanerna i Afghanistan. Relationen är viktig för 

USA men samtidigt har den stundtals varit ansträngd. Denna uppsats avser att studera 

relationen mellan en del av den muslimska världen, i detta fall Pakistan och USA. Relationen 

mellan dessa två stater bör ses i rätt kontext och uppsatsförfattarna menar att genom att ta 

avstamp i attackerna den 11 september så placeras relationen i ett relevant perspektiv. 
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1.1 Problemformulering   

 

Alla relationer, vare sig det gäller individer eller stater, är mer eller mindre dynamiska. Vi 

lever i en föränderlig värld och ibland, som kalla kriget har visat, kan utrikespolitiska 

förändringar komma väldigt plötsligt. Förändringar inom utrikespolitiken kan också vara mer 

eller mindre stabila som exempelvis relationen mellan de nordiska länderna som har varit 

stabila och kännetecknas av ett stort förtroende.  Vad som är en förändring kan i mångt och 

mycket sägas vara i betraktarens ögon (Holsti 1998:4). Innehållet i våra dagstidningar 

förändras varje dag men för en historiker kan innehållet i våra dagstidningar kokas ned till 

frågor som vi har talat om länge.  Millennieskiftet har inneburit stora förändringar inom 

världspolitiken, där relationer mellan stater sätts på prov bland annat på grund av hur 

terrorgrupper numera kan kommunicera och mobilisera sig över geografiska, politiska och 

kulturella gränser såsom Al qaida m.fl. Vad som konstituerar en utrikespolitisk förändring kan 

därmed sägas vara en fråga om vilka faktorer som bidrar till en utrikespolitisk förändring. 

Detta kan exempelvis vara vad som influerar beslutsfattare att agera på ett sätt som ger 

konsekvenser utanför den egna staten.  

 

Pakistan är ett muslimskt land som efter 11/9 blev en viktig allierad till USA efter år av 

sanktioner. Pakistan har varit en viktig del i kampen mot terrorismen när det gäller 

amerikanska intressen. De utrikespolitiska förändringar som har skett mellan USA och 

Pakistan är ett aktuellt forskningsämne. Uppsatsförfattarnas fokus är att undersöka vilken typ 

av utrikespolitisk förändring som har skett mellan en supermakt och en muslimsk stat samt 

vilka faktorer som kan förklara USA:s utrikespolitiska förändring gentemot Pakistan. 

Traditionellt har USA haft en på och av relation med Pakistan. USA har trots avståndet till 

mellanöstern samt Asien haft en aktiv utrikespolitik i nästan alla länder i regionerna. 

Strategier som har inneburit allt från att vara allierad, till interventioner och krig för att 

skydda de amerikanska intressena.   

Med utgångspunkt i tidigare forskning utgår uppsatsförfattarna att de facto har skett en 

utrikespolitisk förändring vad gäller USA:s relation till Pakistan. Denna studie har en 

empirisk och teoretisk ansats. 

USA:s utrikespolitiska förändring är inte ett nytt forskningsämne men genom valet av 

material, teori och metodologiska tillvägagångssätt är vår förhoppning att kunna undersöka 

samt klassificera ämnet på ett innovativt sätt som kan bidra till en ny kunskap om USA:s 
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utrikespolitiska förändring. Essensen i uppsatsen är att studera vad som driver utrikespolitisk 

förändring och vilka typer av förändringar som finns. 

  

1.2 Syfte och frågeställningar  

 

Syftet med uppsatsen är att beskriva, förklara och klassificera USA:s utrikespolitiska 

förändring gentemot Pakistan samt klassificera vilken typ av förändring som har skett under 

Obama administrationen mellan åren 2009 -2014. För att besvara syftet utifrån Jakob 

Gustavssons teori med hjälp av Charles F.Hermanns terminologi använder uppsatsförfattarna 

följande frågeställningar: 

 Vilka förklaringsfaktorer förklarar USA:s utrikespolitiska förändring gentemot 

Pakistan mellan åren 2009 - 2014? 

 Vilken typ av förändring har skett mellan åren 2009- 2014? 

Den första frågan avser att undersöka vilka förklaringsfaktorer om kan förklara USA:s 

utrikespolitiska förändring gentemot Pakistan mellan åren 2009 - 2014. Den andra frågan 

avser att klassificera vilken typ av förändring som har skett. 

Uppsatsförfattarna utgår ifrån den tidigare forskningen att förändring sker ständigt däremot 

ämnar studien att undersöka vilken typ av förändring som har skett samt vilka 

förklaringsfaktorer som kan förklara USA:s utrikespolitiska förändring gentemot Pakistan. 

Inledningsvis nämnde uppsatsförfattarna att förändringar kan ske gradvis eller uppstå hastigt 

och av betydande karaktär. Ett tydligt exempel är hur ett lands retorik kan förändras beroende 

på vem som har makten, Om man jämför den dåvarande presidenten George W 

Bushs berömda citat ”either you are with us or with the terrorist” och den nuvarande 

presidenten Barack Hussein Obama ”I have come here to seek a new beginning between 

the United States and Muslims around the world; one based upon mutual interest and 

mutual respect; and one based upon the truth.” finner man en förändring i retoriken. Det 

finns en skillnad i administrationernas beteende gentemot Pakistan. Detta kommer att 

redovisas mer utförligt i kapitel två där den historiska bakgrunden kommer att presenteras. 

Uppsatsen avser inte att undersöka USA:s retorik gentemot Pakistan dock vill 

uppsatsförfattarna illustrera hur retoriken har förändrats.  
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Att endast undersöka vilken typ av förändring som har skett ger ingen djupare förståelse av 

det specifika fallet. Därför är det angeläget att undersöka vilka faktorer som bidrar till en 

utrikespolitisk förändring. Syftet med uppsatsen är inte att ge definitiva svar på vilka faktorer 

som leder till en förändring utan snarare att undersöka om specifika faktorer möjligen kan ha 

påverkat USA:s utrikespolitiska förändring gentemot Pakistan. 

1.3 Tidigare forskning 

 

 Forskning inom utrikespolitisk förändring har länge haft fokus på kontinuitet och stabilitet 

och har ett fåtal gånger försökt förklara vad som faktiskt har skapat en utrikespolitisk 

förändring (Blavoukos & Bourantonis 2014:1). 

Inom fältet utrikespolitisk förändring finns det en uppsjö av teorier där man kan studera 

fenomen på olika nivåer. Bland de vanligaste är middle-range-teorier. Middle-range teorier 

innebär att man analyserar en viss nivå på antingen individ- eller systemnivå och de kan vara 

passande för att förklara specifika fenomen (Gustavsson 1998:17). Det som är problematiskt 

med middle-range teorier är att de bortser från förklaringsfaktorer. Gustavsson menar att 

förklaringsfaktorer nödvändigtvis inte behöver ha någon inverkan på förloppet men om man 

inte tar dem i beaktande kan man inte utesluta deras påverkan (Ibid:17).  

Enligt Robert Gilpin beror denna avsaknad av general theories inom utrikespolitisk förändring 

på att det inte ägnats någon större forskning på ämnet och att ämnet är relativt ungt och har 

inte den empiri som krävs för att bygga vidare på någon forskning. Trots denna avsaknad fick 

forskningen inom utrikespolitisk förändring ett uppsving och det skapades en rad olika teorier 

och modeller som försökte förklara utrikespolitisk förändring (Rosati m.fl 1994:ff).  

Forskning inom utrikespolitisk förändring kan delas in i tre olika kategorier enligt 

Gustavsson, the checklist model, the structural model och the cyclical model (Gustavsson 

1998:18) De forskare som ingår i den första kategorin the checklist model är Kalevi Holsti 

och Charles F. Hermann. The checklist model innebär att en analys görs i tre faser. I den 

första fasen identifieras de viktigaste bakgrundsfaktorerna, i den andra fasen identifieras de 

aspekter och faktorer som påverkar beslutsprocesserna samt beslutsfattarna och i slutfasen 

försöker forskaren att förklara dessa fakta i form av utrikespolitisk förändring (Ibid:19).  

Både Holsti och Hermann har utvecklat egna modeller och betonar att ingen faktor är 

viktigare än någon annan. Syftet är att ge analysverktyg som kan användas för att genomföra 
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empiriska studier (Ibid:19) Styrkan i dessa modeller är att de är relativt breda och de 

oberoende variablerna är noga beskrivna (Ibid:19) Nackdelen är att det kan finnas för många 

förklaringsfaktorer i synnerhet gällande Holstis modell enligt Gustavssons egen analys 

(Ibid:19) Enligt Gustavsson finns det en risk med för många förklaringsfaktorer och risken är 

att nyckelindividerna bortses från (Ibid:17). 

Kjell Goldman och David Skidmores teorier som ingår i the structural model har mer fokus 

på beslutsprocessen samt beslutsförfattarna och hävdar att det kan finnas stabilisatorer som 

förhindrar eller påskyndar en utrikespolitisk förändring (Ibid:19) Gustavsson kallar detta för 

structural constraint models. När det gäller Goldmans modell är det problematiskt när man 

försöker generalisera mellan stabilisatorer inom olika politiska system dock erbjuder inga av 

modellerna flexibilitet nog beroende på olika sammanhang. Styrkan med the structural 

model är att den identifierar olika former av institutionell tröghet dock är nackdelen att både 

modellerna har svårt att se effekterna av de olika faktorerna.  

De som huvudsakligen ingår i the cyclical model är Walter Carlnaes och Jerel Rosati. Båda 

forskarna letar först och främst efter mönster och återkommande fenomen under en längre 

tidsperiod (Ibid:20) Carlsnaes fokuserar mer på individer i maktpositioner och försöker 

kombinera det med historiska förklaringar medan Rosati hävdar att längre perioder av 

stabilitet oftast bryts av kortare perioder av förändring (Ibid:20). Rosati menar att under de 

längre perioderna av stabilitet har det skett mindre förändringar som är under kontroll tills de 

så småningom blir så starka att förändring de facto sker (Ibid:20).  Styrkan i the cyclical 

model är att de enkelt kan identifiera en utrikespolitisk förändring men tar inte hänsyn till de 

aspekter i de fallstudier som studeras. Detta gör det i sin tur svårt att generalisera de mönster 

som ska studeras under en längre period.  

Forskningen inom utrikespolitisk förändring har betonat vikten av internationella samt 

nationella faktorer och har länge bortsett från hur den enskilda ledaren kan påverka en 

signifikant förändring (Doeser 2013:582). I Fredrik Doesers artikel, Leader-driven foreign-

policy change: Denmark and the Persian Gulf War har fokus legat på den enskilda ledaren 

(Ibid:582). Doeser tar sin teoretiska utgångspunkt från Charles F. Hermanns terminologi 

leader-driven change skulle kunna översättas som ledarstyrd förändring som innebär vilken 

typ av ansträngning en regeringsledare gör för att få igenom sin vision för att skapa en 

utrikespolitisk förändring (Ibid:582). Ett exempel som Doeser nämner är Anwar Sadats beslut 
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att försöka få fred med Israel och därmed blev det första arabiska och muslimska land att 

försöka få fred med Israel (Ibid:582) Doesers artikel undersöker Danmarks utrikespolitiska 

förändring under 1990-talet och hävdar att det finns tillräckligt med forskning om den 

utrikespolitiska förändring dock har man inte undersökt hur den enskilda ledaren kan skapa 

förändring (Ibid:583). Doeser hävdar att den enskilda beslutsfattaren inom fältet för 

utrikespolitisk förändring har förbisetts och man har undersökt de internationella och 

nationella faktorerna som exempelvis maktskifte (Ibid:584). Enligt Doeser är de teorier inom 

utrikespolitisk förändring som inte beaktar den enskilda ledarens roll otillräckliga (Ibid:584).  

Doeser med hjälp av Joakim Eidenfalk har skrivit en vetenskaplig artikel som betonar 

betydelsen av ”window of opportunity”. The importance of windows of 

opportunity for foreign policy change studerar hur den enskilda beslutsfattaren och dennes 

perception av ”window of opportunity” kan spela en betydande eller avgörande roll i den 

utrikespolitiska förändringen (Doeser & Eidenfalk 2013:391). Det som gör Doeser och 

Eidenfalks analys unik är att de anser att en utrikespolitisk förändring kan börja med den 

enskilda beslutsfattaren vilket innebär att individen sätts i fokus i analysen istället för de 

nationella och internationella faktorerna. Window of opportunity handlar om 

beslutsfattarens perception av en möjlighet som kan leda till en utrikespolitisk förändring. 

Detta genom att den enskilda beslutsfattaren uppfattar en strukturell förändring internationellt 

och ser det som en möjlighet samt agerar därefter för att skapa en utrikespolitisk förändring. 

Detta innebär att den enskilda beslutsfattaren inte bara ändrar sin position på grund av de 

strukturella förändringarna utan kan utnyttja tillfället genom att skapa förändring med 

avsikten att uppnå egna önskemål (Ibid:391). Dock ställs det krav på den enskilda 

beslutsfattaren att agera snabbt eftersom tillfället kan försvinna och möjligheterna kan 

förändrats drastiskt (Doeser & Eidenfalk 2013:391). Doeser och Eidenfalk studerade två fall, 

Danmarks utrikespolitik 1990 när landet beslutade att stödja FN under Gulf kriget genom att 

övervaka sanktionerna mot Irak och Australiens utrikespolitiska förändring 2003 när landet 

övergav sin ”hands-off” policy gentemot Solomon öarna och istället ledde en internationell 

militär intervention. Slutsatsen från studien var att individer med beslutsmakt som uttrycker 

en vilja för utrikespolitisk förändring kan uppfatta strukturella förändringar och agera i ett 

såkallat ”window of opportunity” och utan denna enskilda ledare skulle händelserna 

utspelats på ett annat sätt.  

Sammanfattningsvis kan man säga att inom fältet för utrikespolitisk förändring är de 

vanligaste teorierna middle-range teorier samt att man kan dela in forskningen i tre kategorier, 
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the checklist, the structural, och the cyclical model. Nackdelen med the checklist model 

speciellt Holstis modell är att det finns för många förklaringsfaktorer om varför det har skett 

en utrikespolitisk förändring och att nyckelindividerna bortses. Den moderna forskningen 

inom utrikespolitisk förändring betonar ”window of opportunity” och den enskilda 

beslutsfattarens vilja att utföra en utrikespolitisk förändring. Den moderna forskningen 

betonar att en utrikespolitisk förändring kan påbörjas hos den enskilda beslutsfattaren.  

1.4 Avgränsning 

Studien avgränsar sig till att studera relationen mellan två stater, den relation som är central är 

Pakistan och USA men deras relation påverkas också av hur andra stater agerar och vad som 

pågår i andra stater. Studien avser att undersöka USA:s agerande gentemot en del av den 

muslimska världen, i denna studies fall Pakistan. Studien skulle givetvis kunna involvera fler 

stater. Undersökning om USA:s agerande mot andra muslimska stater såsom Jemen eller 

Indonesien hade också varit intressant men denna studie avgränsar sig till att studera USA:s 

agerande gentemot en stat. Hur relationen ser ut mellan dessa stater är enligt vår bedömning 

särskilt relevant utifrån ett säkerhetsperspektiv. USA men även Pakistan är kärnvapenmakter 

så en god eller åtminstone en stabil relation får anses vara av positiv art. Studien kommer att 

tidsbegränsas till hur relationen har förändrats i och med Obamas presidentskap, vilket 

innebär att åren som undersökningen avser är mellan 2009 – 2014. Avgränsningen görs dels 

för att den historiska relationen mellan dessa stater är väl undersökt och vi skulle förmodligen 

inte kunna bidra med något nytt ur ett historiskt perspektiv samt för att undersöka en del av 

Obama administrationens utrikespolitik.  

2. Jakob Gustavssons modell som teori.  

 

Forskningen inom utrikespolitisk förändring är relativt ung och de vanligaste teorierna är 

middle-range teorier. Det går att dela in forskningen i tre kategorier, the checklist, the 

structural och the cyclical model. Nackdelen med the checklist model speciellt Holstis 

modell är att det finns för många förklaringsfaktorer om varför det har skett en utrikespolitisk 

förändring och att nyckelindividerna bortses. Därför anser uppsatsförfattarna att Gustavssons 

modell är passande till denna studie då den undersöker förklaringsfaktorer samt har fokus på 

nyckelindividerna som kan påverka till en utrikespolitisk förändring eftersom syftet är att 

undersöka vilka förklaringsfaktorer som kan förklara USA:s utrikespolitiska förändring 
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gentemot Pakistan samt vilken typ av utrikespolitisk förändring som har skett. Därför anser 

uppsatsförfattarna att Gustavssons modell är bäst lämpad till denna studie.  

I detta kapitel kommer trestegsprodeduren i Jakob Gustavssons modell om utrikespolitisk 

förändring presenteras. Modellen identifierar källor till grundläggande strukturella 

förändringar, ett strategiskt ledarskap och uppkomsten av en kris. Gustavsson hävdar att när 

dessa tre särskilda förhållandena inträffar samtidigt sker en utrikespolitisk förändring 

(Gustavsson 1998:23). De strukturella förändringarna kan bidra till förändringen men måste 

också uppfattas av en politisk ledare som agerar därefter. En kris i samband med dessa 

förändringar ökar även benägenheten hos politiska ledare att skapa en förändring då kriser 

tenderar att öka en villighet att ta politiska beslut (Ibid:27)    

  

2.1 De grundläggande strukturella förhållandena 

 

Inledningsvis presenteras Gustavssonsmodellens förklaringsfaktorer som också kommer att 

ligga till grund för studien. Enligt Gustavsson är de bakomliggande källorna till förändring 

indelade i två kategorier: internationella och nationella. Modellen gör en distinktion mellan 

ekonomiska och politiska faktorer. De ekonomiska faktorerna inte tas i beaktande i denna 

studie, detta kommer att förklaras mer utförligt i metodavsnittet (se kapitel 3.). Dessa faktorer 

kan inte ensamma verka för en utrikespolitisk förändring men är en viktig del i processen. De 

strukturella förändringarna är basen för en utrikespolitisk förändring då de syns och är 

konkreta. Dock måste de strukturella förändringarna uppfattas av en politisk ledare som 

agerar för att utrikespolitisk förändring ska ske (Ibid. 23f).  

 

 

2.1.1 Källor till förändring på internationell nivå 

  

I sin avhandling står kalla kriget slut som centrum för förändringar i den internationella 

maktbalansen. Enligt Gustavsson kan kalla krigets slut vara en rimlig förklaringsfaktor till 

den svenska omsvängningen i EG-frågan. Genom att Gustavsson studerar Sveriges roll i det 

internationella systemet och hur den förändrades efter kalla kriget (Gustavsson 1998:69). 

Gustavssons analysverktyg studerar internationella politiska faktorer med fokus på 

maktförhållanden och militära aspekter på nationella säkerheten. I sin avhandling studerar han 
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vidare de internationella ekonomiska faktorerna till gränsöverskridande ekonomiska 

transaktioner.   

 

2.1.2 Källor till förändring på nationell nivå. 

 

Enligt Gustavsson kan en möjlig förklaring till Sveriges omsvängning till EG-frågan vara på 

grund av nationella ekonomiska samt politiska faktorer som att Sverige var på mot en 

recession och att politikerna såg detta som någon slag räddningsplan (Ibid:116) Genom att 

studera de politiska faktorerna som kan innebära väljarstöd, parlament eller opinion kan man 

utläsa vilken typ av utrikespolitik ett land har. De ekonomiska faktorerna syftar på hur den 

ekonomiska situationen ser ut och utveckling i staten.   

 

2.2 Det politiska ledarskapet 

  

Inledningsvis nämnde uppsatsförfattarna att förändringar i de grundläggande strukturella 

förhållandena inte kan ensamma påverka en utrikespolitisk förändring utan måste uppfattas av 

en politisk ledare. Gustavsson understryker vikten av det politiska ledarskapets roll för att det 

ska ske en utrikespolitisk förändring. Vid uppkomsten att det sker förändringar i de 

grundläggande strukturella förhållandena måste det politiska ledarskapet det vill säga en 

beslutsfattare agera utifrån den aktuella situationen. Detta menar Gustavsson kan endast göras 

på individnivå då en regering inte kan agera utifrån den rådande situationen. Beslutsprocessen 

är viktig särskilt hur den formella policyprocessen fungerar men det som är avgörande är hur 

nyckelindivider övertygar regeringen eller parlamentet om den nya utrikespolitiska 

förändringen (Ibid.24). 

 

2.3 Kris 

  

Enligt Gustavsson innebär en kris något som hotar de etablerade värdena samt att det finns en 

osäkerhet kring utfallet. Kriser i detta avseende ses som en slag katalysator för utrikespolitisk 

förändring. När kriser sker och utfallet är osäkert kan nyckelindivider agera snabbt 

(Gustavsson 1998:28) Ett exempel från Gustavssons avhandling är hur Ingvar Carlsson var 

positiv till EG-medlemskapet men visste inte hur steget skulle tas dock menar Gustavsson att 

den ekonomiska krisen på 1990-talet öppnade ett såkallat ”window of opportunity”. Detta 

innebar att Carlsson och hans regering kunde driva igenom en utrikespolitisk förändring. 
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2.4 Typer av utrikespolitisk förändring 

  

Det finns fyra olika typer av utrikespolitisk förändring som Gustavsson utgår från sin 

avhandling som i sin tur utgår från Charles F. Hermanns terminologi.   

Adjustment change: mindre förändringar  

Program change: målen består men medlen förändras  

Program/goal change: målen byts ut och ersätts av nya sådana  

International orientation change: staten genomför omfattande förändringar i sin politiska 

riktning mot världen.   

  

 3. Metod 

 

3.1 Fallstudie 

 

En fallstudie är inte en metod utan en forskningsdesign. Anledningen till att 

uppsatsförfattarna placerar detta stycket under metodavsnittet är för att valet av 

forskningsdesign och vilken metod som används är sammanlänkande. Enligt Alan Bryman 

kan en fallstudie handla om en viss del av samhället som exempelvis en stadsdel i en stad som 

William Foote Whytes undersökning år 1955 om Cornerville i Boston samt unika drag hos ett 

specifikt fall (Bryman 2008:73ff). Det primära i en fallstudie är att undersöka en enda 

undersökningsenhet dock kan forskare inom samhällsvetenskapen använda sig av flera 

undersökningsenheter dock är detta sällsynt (Denscombe 2000:41). Att studera fallstudier 

handlar om att studera ett fall i detalj vilket en surveyundersökning vanligtvis inte klarar av 

(Ibid:41). Martyn Denscombe hävdar även att syftet med fallstudier är att belysa det generella 

genom att titta på det enskilda (Ibid:41). Genom att använda sig av en fallstudie möjliggörs 

studerandet av ett visst fall, händelse, stad eller fenomen i detalj. Fallstudier har även fokus på 

relationer och processer, det vill säga att sociala relationer och processer kan ha en tendens att 

vara förenade (Denscombe 2000:42). Detta gör det möjligt för en studie av denna karaktär att 

reda ut komplexiteten i en situation (Ibid:42). Det är av ytterst vikt att undersöka de processer 

som har gett resultat i en fallstudie för att värdet inte ska förloras (Ibid:42). Som 

forskningsdesign måste fallet som ska undersökas vara något som redan existerar, detta 

innebär att fallet inte skapas i ett forskningssyfte utan måste vara ett naturligt förekommande 

fenomen (Ibid:42). 
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En fördel med att använda fallstudie som forskningsdesign är att man kan använda flera olika 

metoder med både kvalitativa och kvantitativa inslag (Bryman 2008:74). Denscombe hävdar 

precis som Bryman att fallstudiens starka sida är bland annat att den tillåter flera typer av 

metoder (Denscombe 2000:43). Fallstudie möjliggör även för forskare att använda sig av 

olika typer av källor i form av pressuttalanden, dokument från officiella möten och informella 

intervjuer (Ibid:43). 

En kritik mot fallstudien som forskningsdesign är att de kriterier för en samhällsforskning, det 

vill säga reliabilitet, replikation och validitet, inte kan uppnås. Bryman uppmärksammar två 

forskare Robert K. Yin och Robert E. Stake som båda två använder sig av fallstudie som 

forskningsdesign medan Yin hävdar att fallstudie kan uppfylla kriterierna reliabilitet, 

replikation och validitet medan Stake bortser från kriterierna. Här kan det råda förvirring hos 

forskare som använder fallstudie som forskningsdesign och detta kräver att forskaren är 

uppmärksam på vilka slutsatser man kan dra från sitt fall. Även Denscombe lyfter att 

nackdelen med fallstudie är det mjuka data som den producerar det vill säga att 

forskningsdesignen fallstudie ofta anklagas för inte uppfylla de kraven som bör ställas på 

samhällsforskningen (Ibid:53). Enligt Bryman kan en fallstudie inte vara representativt därav 

inte generaliserbar och därför är det av ytterst vikt att inte ha föreställningar om att finna ett 

typfall som kan representera det specifika fallet (Bryman 2008:77). 

I vår studie kommer den utrikespolitiska förändringen mellan USA och Pakistan att 

undersökas med hjälp av fallstudie eftersom vi vill undersöka ett specifikt fenomen i detta fall 

relationen som USA har gentemot Pakistan under Obama administrationen. Enligt Gustavsson 

så finns det fem typer av fallstudier (Gustavsson 1998:8). Denna uppsats kommer att använda 

sig av disciplined-configurative case study. Målsättningen är inte att utveckla Gustavssons 

teori utan att undersöka samt förklara vår fallstudie utifrån Gustavssons teori. 

  

3.2 Kvalitativ textanalys  

 

Enligt Renata Tesch finns det upp till 26 olika distinkta typer av ”kvalitativ” forskning och 

listan växer (Denscombe 2000:242). En av dessa är kvalitativ textanalys som i sin tur också 

har två huvudtyper, dels att systematisera men även att kritiskt granska innehållet i en text 

(Esaiasson m fl. 2012:211). Enligt Mats Furberg handlar kvalitativ textanalys om att läsa 

aktivt, ställa frågor till texten och se om texten eller man själv kan besvara de frågor man har 

ställt (Ibid:210).  Det finns tre olika former av systematiserande textanalys; klargöra 

tankestrukturen, ordna logiskt samt klassificera (Ibid:211). Vi ska använda oss av en typ av 
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klassificering vilket syftar till att placera tankeinnehållet efter en lämplig rubrik. En form av 

klassifikationsanalys är att läsa innehållet i en dagstidning för att sedan göra en analys av vad 

det är för typ av ideologi som genomsyrar texten (Ibid:211). Ett analysverktyg kommer att 

användas som presenteras nedan. Metoden bygger på att analysera texten och klassificera med 

andra ord sätta in den under lämplig kategori. Detta är en form av beskrivande analys 

Denna studie kommer att använda sig av en kvalitativ ansats för att skapa förståelse för ett 

sammanhang genom tolkning och textanalys. Studiens syftar till att försöka hitta ett specifikt 

innehåll i det material som ska undersökas samt försöka förklara de faktorer som leder fram 

till en utrikespolitisk förändring i USA:s relation gentemot Pakistan. I vår studie ska vi 

försöka ta fram det centrala och väsentliga innehållet i texten för att besvara undersökningens 

syfte samt frågeställningar. Därför hade kvantitativ ansats till denna studie med den empiri 

och frågeställningar om utrikespolitisk förändring inte varit passande eftersom studien kräver 

en djupare bearbetning och tolkning som kvantitativ ansats inte tillåter. 

  

3.3 Operationalisering 

 

3.3.1 Analysverktyg 

 

Operationalisering görs för att specificera vad det är som eftersöks i materialet för att undvika 

att analysen blir godtycklig. Med operationell definition avses att ta ett abstrakt begrepp 

genom att göra det mätbart. Uppsatsförfattarna vill undersöka vilka förklaringsfaktorer som 

förklarar USA:s utrikespolitiska förändring gentemot Pakistan samt om det är en trend eller 

signifikant utrikespolitisk förändring. Denna uppsats lånar Hermanns definition av vad som 

konstituerar vad som är en trend- eller signifikant utrikespolitisk förändring. Enligt Hermann 

så är en adjustment change en typ av trendförändring och de andra tre konstituerar 

signifikanta förändringar. Enligt Hermann så sker förändringar av en stats utrikespolitik 

ständigt, det rör sig om mindre förändringar. Dessa förändringar i sig är inte särskilt viktiga 

utan Hermann anser att mer fundamentala förändringar bör studeras (Hermann 1990:5). Enligt 

Hermann så är de tre sista typerna av förändring exempel på mer fundamentala förändringar 

som i denna uppsats kommer att kalla signifikanta förändringar.  

Denna uppsats har inte som målsättning att definitivt slå fast vilken förändring som skett och 

varför. Målsättningen är snarare att, vilket också nämns i syftesformuleringen, ge en 

fingervisning av vad som påverkar USA:s policy gentemot Pakistan. 
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Faktor/Variabel Allmän definition Operationell 

definition 

Grundläggande 

strukturellt 

förhållande 

Faktorer som skapar 

maktbalans mellan 

aktörer 

Vad ligger till 

grunden för den 

maktbalans som finns 

mellan USA och 

Pakistan 

Det politiska 

ledarskapet 

Politiska ledare med 

makt att påverka 

policy 

Här undersöks 

Obama och vad han 

har gjort för 

förändringar i 

förhållande till 

Pakistan 

Existerande kris Hotar etablerade 

värden 

Här undersöks en 

eller flera händelser 

som påverkar 

förtroendet mellan 

USA och Pakistan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ av förändring Allmän definition  

Adjustment Change Förändringar sker i grad av ansträngning. Det blir mer eller mindre 

av något. Det kan röra sig om fler eller färre soldater i ett konflikt 

område eller mer eller mindre budgeterat i bistånd 

Program Change Förändring i metod/ angreppsätt till en viss problematik. Det kan 

handla om förändringar i utrikespolitisk strategi ex diplomati eller en 
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militär lösning på ett specifikt problem  

Goal/Problem 

Change 

Förändring i målsättning. Målsättningen för en viss policy förändras 

eller förverkas. Det kan t.ex. handla om att acceptera att ett krig har 

förlorats och målsättningen att vinna kriget överges 

International 

orientation Change 

Detta är den mest extrema formen av förändring av en stats 

utrikespolitik. Här en helomsvängning i vilken roll som aktören har 

på den internationella arenan 

 

3.4 Material 

 

I detta avsnitt presenteras en genomgång av det material som kommer att användas i denna 

studie. 

Under undersöknings gång har det varit svårt att hitta ett bra hel täckande material till denna 

uppsats. Uppsatsförfattarna har under tidens gång inte lyckats hitta ett specifikt material som 

lyckats täcka allt det vi vill ha svar på såsom förändringar i USA:s policy samt agerande mot 

Pakistan. Utan olika källor har använts för att vi ska kunna få ett helhetsgrepp om vilken eller 

vilka typer av förändringar som har skett. En kritik man kan rikta mot att vi har plockat 

material från olika källor till olika områden i uppsatsen är att materialet vi har valt kan ha 

vinklats och bilden som beskrivs är konstruerad efter våra preferenser. Primärkällor kommer 

att väljas i så stor utsträckning som möjligt. Enligt Bryman lämnar statliga myndigheter ifrån 

sig mängder av information som kan vara användbara vid undersökningar (Bryman 

2012:494). Undersökningen kommer att kompletteras med sekundärdata i form av 

publicerade nyhetsartiklar från vad vi bedömer som tillförlitliga källor som exempelvis 

Foreign Affairs. Tillförlitligheten till sekundärkällorna ökar om flera oberoende av varandra 

beskriver samma händelse på samma sätt. (Esaiasson m.fl. 2010:319).   

  

3.4.1 Report on Progress toward Security and Stability in Afghanistan 2009 – 2014 

 

Material nummer ett har vi använt oss av en rapport som ges ut en gång om året från USA:s 

försvarsdepartement. Rapporten syftar till att ge en bild av läget och utveckling i Afghanistan 

men även Pakistan nämns i rapporten. Vi har inte lyckats hitta någon rapport som endast 

belyser USA:s relation till Pakistan. 
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3.4.2 The Kerry-Lugar-Bergman act 2009 

 

The Kerry-Lugar-Bergman act även känt som Enhanced Partnership with  Pakistan Act of 

2009  är en lag som introducerades 2009 av senator John Kerry och Richard Lugar 

(Govtrack.us, 2009). Lagen innebär att USA ska ge icke-militärt bistånd till Pakistan på 1.5 

miljarder dollar årligen mellan 2010 – 2015. Detta ger oss en övergripande bild av USA:s 

bistånd till Pakistan. 

 

3.4.3 The strategic dialouge 2009 – 2014 

 

Materialet vi har valt för att besvara vår andra fråga kommer ur The strategic dialouge där 

USA och Pakistan samarbetar kring fem områden. Enligt Hillary Clinton är syftet med The 

strategic dialogue följande: 

“The strategic dialogue is the next step in a relationship that stretches back to Pakistan’s 

earliest days, but it is also the start of something new - a new phase in our partnership, with a 

new focus and a renewed commitment to work together to achieve the goals we share: 

stability, prosperity, opportunity for the people of both Pakistan and the United States.” 

- U.S. Secretary of State Hillary Rodham Clinton (U.S. - Pakistan Strategic Dialogue, 2010) 

 

Detta bilaterala samarbete introducerades av Obama administrationen under 2009 och första 

mötet ägde rum 2010. Detta material ger oss en bredare bild av USA:s policy gentemot 

Pakistan och mötena sker på ministernivå vilket är av intresse i vår studie. Eftersom 

samarbetet spänner över flera områden och täcker den tidsperiod som vi vill undersöka i 

denna uppsats. 
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4. Historisk bakgrund 

  

I detta avsnitt kommer vi att presentera en introduktion av USA:s relation till Pakistan sedan 

1949. Vi har delat in relationen i olika faser för att illustrera hur relationen har sett ut över tid. 

 

4.1 Första fasen 1949 – 1960 

 

USA var det första landet som erkände Pakistans självständighet. Den första fasen startade 

runt 1949, i början av det kalla kriget. USA som länge hade haft fokus på Europa i synnerhet 

efter andra världskriget och var oroliga över Sovjets dominans i Europa. Dock strax efter att 

det kommunistiska partiet i Kina vann med Mao Zedong, Koreakrigen och det labila läget i 

mellanöstern började USA inse Pakistans strategiska läge (Khan 2010:63: Akhtar 2012: 

205).  Under denna period försökte USA att göra Indien till en ledarnation i kampen mot 

kommunism för att stoppa Kina och Sovjets inflytande (Khan 2010:64). USA insåg relativt 

snabbt Pakistans fördelaktiga geografiska läge och en allians kunde bildas (Khan 2010:63ff). 

USA var i behov av en allierad för att förhindra en kommunistisk spridning i regionen samt en 

motpol till Kinas inflytande (Akhtar 2012:205). Anledningen till att USA:s relation till 

Pakistan inleddes var på grund av The Truman doctrine vars syfte var att stoppa sovjetisk 

dominans (Soherwordi 2011:55). Det amerikanska utrikesdepartementet ansåg då i ett policy 

dokument att Pakistan kunde ha en ledande roll i mellanöstern och USA ansåg även att 

Pakistan kunde potentiellt vara en balans i den sydostasiatiska maktbalansen (Khan 2010:64). 

Genom deras nyblivna samarbete kunde USA bygga en flygbas på pakistanskt territorium för 

att bekämpa kommunism (Ibid:64). Samtidigt som USA inte ville motverka sin relation till 

Indien (Ibid:64).  USA ansåg att Pakistan hade en viktig roll i att förhindra spridningen av 

kommunism och även kunde stabilisera läget i mellanöstern militärt. USA och Pakistan 

formar ett partnerskap under denna period. Pakistan fick även under denna period militärt och 

ekonomiskt bistånd. Det ekonomiska biståndet 1947 – 1965 var ca 3 miljarder dollar (Akhtar 

2012:206). 

 

4.2 Andra fasen 1960 – 1979 

 

Under den andra fasen skedde det ett skifte i USA:s utrikespolitik gentemot Pakistan. USA 

bestämde sig för att Indien skulle vara det land som kunde stoppa det kommunistiska 

inflytandet (Khan 2010:64). USA drog sig allt mer mot Indien för samarbete på grund av 
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rivaliteten mellan Kina och Indien. Det låg i de amerikanska intressena att försvaga det 

kommunistiska Kina. Relationen mellan USA och Pakistan vissnade när USA bestämde sig 

för att bistå Indien både militärt och ekonomiskt (Khan 2010:67). Pakistan bad USA om 

militär assistans vilket USA svarade nej på (Akhtar 2012:206). Pakistan svarade med att 

skaffa sig goda relationer till Kina genom att bland annat sluta ett handelsavtal, vilket inte 

mottogs väl av USA. Indien utnyttjade att relationen mellan USA och Pakistan hade vittrat 

sönder och blev alltmer fientlig mot Pakistan, vilket resulterade i kriget 1965 mellan Pakistan 

och Indien (Khan 2010:67) En anledning till USAs skifte mot Indien var för att förhindra att 

Indien skulle utsättas för ett tvåfrontskrig (Ibid:64). 

 

1971 skedde det andra kriget mellan Pakistan och Indien och USA stöttade inte Pakistan trots 

att länderna några år tidigare hade ett nära samarbete. USA stoppade all form av ekonomiskt 

eller militärt bistånd (Ibid:68).  Pakistan bestämde sig för att skaffa sig kärnvapen 1972 strax 

efter uppbrottet med östra Pakistan numera Bangladesh. Pakistan nukleära ambitioner 

skapade irritation hos amerikanerna och USA bestämde sig för att införa sanktioner mot 

Pakistan i form av The Symington Amendment (Ibid:68).  USA bestämde även att inte sälja 

flygvapen till Pakistan och den amerikanska underrättelsetjänsten övervägde att vidta militära 

åtgärder för att stoppa Pakistans nukleära ambition (Ibid:68). 1979 var relationen mellan USA 

och Pakistan den lägsta någonsin. Detta på grund av en förtroende kris då pakistanska 

studenter bestämde sig för att bränna ner den amerikanska ambassaden på grund av skändning 

av religiösa föremål (Ibid:68). Relationen skulle fortsätta vara obefintlig fram tills Sovjets 

militära intervention i Afghanistan (Ibid:68). 

 

4.3 Den tredje fasen 1979 – 1990 

 

Den 20 december 1979 utförde Sovjet unionen en invasion av Afghanistan. Under 

förevändningen att de hade blivit inbjudna av den afghanska regeringen (Ibid:68). Trots att 

relationen mellan USA och Pakistan var rekordlåg så insåg USA återigen Pakistans 

strategiska läge under kalla kriget. USA hade utfört sanktioner och relationen gick från 

"sanctioned ally to frontline ally” när dåvarande Sovjet utförde sin invasion (Ibid:69). USA 

erbjöd ekonomiskt och militärt bistånd, vilket Pakistan välkomnade efter år av isolation i 

världspolitikern (Ibid:69). 
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4.4. Den fjärde fasen 1990 – 2001 

 

Den fjärde fasen går in i en epok där kalla kriget avslutades och relationen mellan USA och 

Pakistan var fortsatt ansträngd. Kalla krigets slut medförde att USA var tvungna att ändra sin 

strategi och politiska prioriteringar eftersom man inte längre ansåg att man behövde allierade i 

Sydostasien i kampen mot kommunism (Khan 2010:73). USA ändrade sitt förhållningssätt till 

Pakistan och dess geografiska läge var inte relevant längre för USA (Ibid:73) Första oktober 

1990 stoppades all ekonomiskt och militärt assistans till Pakistan av USA på grund av att 

Pakistan hade ett kärnvapenprogram (Akhtar 2012:206). Åtta år senare fortsatte sanktionerna 

genom Glenn amendment och Symington amendment vilket innebar att all ekonomiskt och 

militärt bistånd skulle upphöra (Ibid:206).  Utan ekonomiskt bistånd från USA ackumulerade 

Pakistan ett skuldberg, institutioner började vackla och radikal islamism ökade (Ibid:207). 

Pakistan blev ett av tre länder som erkände den talibanska makten i Afghanistan (Ibid:207).  

 

4.5 Den femte fasen 2001 –  

 

Under 2001 var USA:s relation till Pakistan obefintlig detta då Pakistan fortfarande var under 

sanktionerna Pressler amendment, Glenn and Symnington amendment (Akhtar 2012:207) 

Den 11 september kapade Al-Qaida fyra plan varav två stycken kraschade in i World Trade 

Center, det tredje planet i Pentagon och det fjärde kraschade i Pennsylvania. Denna attack var 

den största terroristattacken på amerikansk mark (Collins 2008:5). Efter attackerna 11 

september 2001 ställde USA ett ultimatum till talibanerna att lämna ifrån sig Osama Bin 

Laden, vilket talibanerna vägrade. USA bestämmer sig för att invadera talibanerna genom en 

FN-resolution (Akhtar 2012:207:Collins 2008:5). USA försökte att förhandla med en rad 

olika länder som Turkmenistan, Uzbekistan och Tadjikistan men insåg att man var beroende 

av Pakistans hjälp eftersom både länderna Pakistan och Afghanistan delar gräns (Collins 

2008:5). USA påbörjade en förhandling med Pakistan. För att genomföra en invasion behövde 

USA, Pakistans stöd i form av luftrum, baser och logistik (Akthar 2012: 207: Collins 2008:5). 

Enligt Liam Collins ställde USA två ultimatum till President Musharaf att antingen sluta 

stödja talibanerna eller vara beredd på att bli behandlad som talibanerna (Collins 2008:5). 

Pakistan beslutar sig för att stödja USA i invasionen i Afghanistan och sanktionerna mot 

Pakistan hävs (Ibid:6). Strax efter att sanktionerna mot Pakistan hävs bistår USA med 

ekonomiskt och militärt bistånd, ca 3 miljarder dollar i ekonomiskt bistånd (Ibid:6). 
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5. Analys 

 

Gustavsson presenterar tre faktorer som påverkar utrikespolitisk förändring. Dessa tre faktorer 

är som presenterats i teori kapitel tre, de grundläggande strukturella förhållanden både 

internationella samt nationella politiska faktorer, det politiska ledarskapet samt en existerande 

kris. Nedan presenteras en analys av dessa tre faktorer utifrån materialet. 

 

Faktor/Variabel Allmän definition Operationell 

definition 

Kommentar 

Grundläggande 

strukturellt 

förhållande 

Faktorer som skapar 

maktbalans mellan 

aktörer 

Vad ligger till 

grunden för den 

maktbalans som finns 

mellan USA och 

Pakistan 

Afghanistan kriget 

skapar den 

maktbalans vi ser 

samt en vilja från 

kongressen att 

förbättra och 

bibehålla en god 

relation till Pakistan 

Det politiska 

ledarskapet 

Politiska ledare med 

makt att påverka 

policy 

Här undersöks 

Obama och vad han 

har gjort för 

förändringar i 

förhållande till 

Pakistan 

Skapat en ny strategi 

som bygger på 

fördjupade och 

breddad relation till 

Pakistan 

Existerande kris Hotar etablerade 

värden 

Här undersöks en 

eller flera händelser 

som påverkar 

förtroendet mellan 

USA och Pakistan 

Osama Bin Ladens 

död, Raymond Davis 

incidenten skapade en 

förtroende klyfta 

mellan USA och 

Pakistan 
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5.1 Grundläggande strukturella förhållanden  

 

5.1.1 Internationella faktorer 

 

En internationell faktor som påverkar USA:s beteende gentemot Pakistan är The war on 

terror som förändrade maktbalansen och USA:s relationer i världen (Kuan Yew:2007). USA 

blev beroende av Pakistan för stöd i deras kamp mot terrorism och därmed kriget i 

Afghanistan. De grundläggande strukturella förhållandena mellan dessa två stater är en 

konsekvens av kriget i Afghanistan. Pakistan och Afghanistan är oskiljaktigt länkade när det 

kommer till att besegra extremister i Centralasien enligt det amerikanska 

försvarsdepartementet (DoD rapport 2009:11). I rapporten från försvarsdepartementet 2009 

framgår det tydligt att Pakistan och Afghanistan är starkt sammanlänkade och för att 

åstadkomma sitt grundläggande mål i att besegra Al-Qaeda så krävs insatser i Pakistan. I 

rapporten från 2009 presenteras målsättningar och bland dessa finns att förhindra att Al-

Qaeda får en fristad i Pakistan från vilken de kan planera terrorattacker i Afghanistan och 

globalt (DoD rapport 2009:11). Ett annat mål är att skapa en stabil konstitutionell regering 

och stabil ekonomi i Pakistan (DoD rapport 2009:11). En starkare ekonomi och ekonomiska 

möjligheter för medborgarna i Pakistan kommer att bidra till kampen mot terrorism enligt 

USA:s försvarsdepartement (DoD rapport 2009:13). 

 

Rapporten från 2009 slår fast att USA måste samarbeta med den pakistanska regeringen för 

att vända på den positiva trenden som talibanerna har haft i Pakistan och Afghanistan, 

förbättra säkerhetsläget i västra Pakistan och för att förhindra att terrorister får en fristad i 

Pakistan (DoD rapport 2009:15). Vikten av att förhindra terrorister från att få en fristad i 

Pakistan är en hög prioritet och är genomgående i rapporterna från 2009-2014 (DoD rapport 

2013:3). I rapporten från 2011 står det att arbetet mot att slå ut nyckelpositioner och förhindra 

att talibanerna får fristäder i Afghanistan och Pakistan är den mest betydelsefulla externa 

faktorn för framgång i kriget. Fristäder för talibanerna i Pakistan är det största hotet mot 

International security assistance forces (ISAF) och deras uppdrag i Afghanistan enligt 

rapporterna från USA:s försvarsdepartement (DoD rapport 2011:5). 

 

Insatsen i Afghanistan tog en ny riktning den 27 maj 2014 då målen förändrades för insatsen. 

Med start i början av 2015 så ska målsättningen vara att stödja de afghanska trupperna och ge 

folket en chans att stå på sina egna ben. Detta genom att upphöra med den stridsroll som de 
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NATO-ledda styrkorna har och istället övergå till en utbildningsinsats för de nationella 

afghanska styrkorna (DoD rapport 2014:9). Kriget är i färd att avslutas (Thompson 2014) 

Strukturen håller därmed gradvis på att förändras dock är det viktigt att inse att kampen inte 

på något sätt är över. De afghanska styrkorna måste stödjas och Pakistan måste fortsatt vara 

engagerade för att stabilisera regionen enligt rapporten från 2014. Dessutom utgör relationen 

mellan Pakistan och Afghanistan en rejäl utmaning för stabiliteten i regionen enligt samma 

rapport. Det har varit flera incidenter staterna emellan som har ökat spänningen mellan dem. 

Att förmå staterna att samarbeta kring säkerhetsfrågor kommer att kräva långvariga insatser 

från det internationella samfundet enligt rapporten (DoD 2014:96). Även nationella faktorer 

påverkar beteendet gentemot Pakistan. 

 

 

5.1.2 Nationella faktorer 

 

På hemmaplan röstade kongressen för Kerry-Lugar-Bergman act 2009 vilket innebar att 

Pakistan skulle få ett icke-militärt bistånd från 2010 till 2014 på cirka 1.5 miljarder dollar per 

år. Detta var ett sätt att försöka bredda det bilaterala samarbetet mellan staterna. Det fanns en 

vilja från kongressen att förbättra relationen till Pakistan (Govtrack.us, 2009).  Obama hade 

kongressens stöd för att bredda det bilaterala samarbetet med Pakistan. USA:s 

utrikesdepartement och den pakistanska regeringen inledde under 2010 the strategic 

dialouge som var ett sätt att bredda samarbetet mellan länderna. En del av samarbetet är 

möten mellan länderna på ministernivå. Hillary Clinton ansåg att the strategic dialogue 

skulle inleda en ny fas i relationen och att de båda länderna skulle tjäna på att bredda 

samarbetet (U.S. - Pakistan Strategic Dialogue, 2010). 

 

5.2 Det politiska ledarskapet 

 

När Obama tillträdde som president presenterades det relativt snabbt en ny strategi för kriget i 

Afghanistan. I mars 2009 kom en ny strategi som innebar att fokus hamnade på att störa, 

nedmontera och besegra Al-Qaeda och förhindra att de får en fristad i Afghanistan och 

Pakistan (DoD rapport 2009:5). En av metoderna som implementerades av den nya 

presidenten var att utse Richard Holbrooke som USA:s speciella representant för Afghanistan 

och Pakistan. En del i den nya strategin var ett nära samarbete med Pakistan. Ett regionalt 

perspektiv var enligt Obama nödvändigt för att eliminera extremism i Afghanistan och 
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Pakistan (DoD rapport 2009:72). Den multilaterala relationen mellan USA, Afghanistan och 

Pakistan blev central i den nya strategin från Obama (DoD rapport 2009:72). Det nya 

ledarskapet innebar med andra ord en ny strategi i Afghanistan och därmed också förändrade 

policys gentemot Pakistan bland annat att försöka motverka den bristande tilliten som fanns 

hos lokalbefolkningen i Afghanistan och Pakistan. Under Obamas presidentskap har det 

tillkommit en lag och ett fördjupat samarbete i form av The strategic dialouge.  

 

5.3 Kris 

 

Den andra maj 2011 så utförde USA en framgångsrik räd mot Osama Bin Laden som ledde 

till dennes död. Enligt rapporten från försvarsdepartementet så var det en viktig händelse för 

kampen mot Al-Qaeda men en händelse som också hade negativ effekt på relationen till 

Pakistan. Rapporten från 2011 slår fast att relationen mellan USA och Pakistan blev ansträngd 

efter USA:s attack på den pakistanska statens territorium som ledde till Osama Bin Ladens 

död (DoD rapport 2011:3). Under åren 2011 – 2013 uteblev det möten i The strategic 

dialogue på minister nivå (US state department 2015). Enligt rapporten från 2012 så började 

relationen mellan USA och Pakistan att förbättras och gränssamarbetet stärktes under 2012 

(DoD rapport 2012:2). Enligt försvarsdepartementet 2013 så har relationen normaliserats och 

i rapporten från 2014 så nämns det inte att relationen skulle vara problematisk eller ansträngd 

mellan USA och Pakistan (DoD rapport 2013:176;DoD rapport 2014). Möten på ministernivå 

i The strategic dialogue återupptogs 2014 (US state department 2015). Krisen fick som 

konsekvens att relationen blev ansträngd under de åren (DoD rapport 2012:145). 

Detta var dock inte den enda krisen mellan dessa stater.  

Tidigare under 2011 så hade en amerikansk medborgare vid namn Raymond Davis dödat två 

pakistanska medborgare som han hävdade försökte råna honom. Obama-administrationen 

ville få honom utlämnad till USA och hävdade att han skyddades av diplomatisk immunitet 

men regeringen i Pakistan var tvungna att hantera offentliga protester. Dock ska det tilläggas 

att Davis incidenten inte tas upp i rapporten från 2011 men från andra källor framgår det att 

relationen mellan staterna blev ansträngd som ett resultat av detta (Macaskill & Walsh 2011). 

Den 26 november 2011 skedde en annan incident på gränsen mellan Pakistan och 

Afghanistan. 24 pakistanska soldater dödades av ett luftangrepp från Nato (BBC 2011). 

Incidenten resulterade i att Pakistan stängde International security assistance forces 

Ground Lines of Communication vilket försvårade samarbetet mellan staterna och 

Pakistans parlament genomförde en granskning av den bilaterala relationen med USA (DoD 
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rapport 2012:145). Relationen har varit delvis ansträngd under de år som Obama varit 

president. Kriserna avlöste varandra under 2011 men USA har sökt en konstruktiv och 

ömsesidigt fördelaktig relation enligt rapporterna från USA:s försvarsdepartement och har 

genom det enligt dem själva lyckats normalisera relationen med Pakistan (DoD 2013:176). 

Sammanfattningsvis kan vi utläsa utifrån Gustavsson teori att de tre faktorerna som krävs för 

en utrikespolitisk förändring har inte samverkat. För att det ska ske en förändring enligt 

Gustavsson så måste de grundläggande strukturella förhållandena förändras. I detta fall ett 

avvecklande av Afghanistankriget som är en del av det war on terror. Ett avvecklande av 

Afghanistankriget skulle potentiellt innebära att Pakistan blir av med sin roll som allierad till 

USA och detta skulle förändra maktbalansen mellan staterna. Ett ledarskap som sen uppfattar 

en förändring i de grundläggande strukturella förhållandena i detta fall maktbalansen och en 

efterföljande kris av något slag skulle däremot generera en utrikespolitisk förändring. Krisen i 

sig kan inte generera en omsvängning i utrikespolitiken utan det måste ske i samverkan med 

de grundläggande strukturella förhållandena enligt Gustavssons teori. Det ska dock 

poängteras att detta är en teori för att förklara en utrikespolitisk förändring och vi kan inte slå 

fast med säkerhet att ett avvecklande av kriget i Afghanistan skulle innebära en utrikespolitisk 

förändring gällande USA:s relation till Pakistan. 
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5.4 Typ av förändring: trend eller signifikant? 

I detta avsnitt kommer vi att behandla vilken typ av utrikespolitisk förändring som har skett. 

För att undersöka detta kommer Gustavssons teori med Hermanns terminologi för olika typer 

av utrikespolitisk förändring att appliceras. Adjustment change ses som i denna studie som 

trendförändringar eftersom det rör sig om mindre förändringar. Medan program change, 

problem/goal change samt international orientation change ses som signifikanta 

förändringar eftersom dessa är av betydande karaktär med stor betydelse.  Vår empiri har 

hämtats från the Kerry-Lugar-Bergman act samt The strategic dialouge. I The strategic 

dialouge finns det fem arbetsområden. Dessa är ekonomi, försvar, säkerhet, strategisk 

stabilitet samt energi (U.S. - Pakistan Strategic Dialogue, 2010). 

Typ av förändring Allmän definition Resultat 

Adjustment Change Förändringar sker i grad av 

ansträngning. Det blir mer 

eller mindre av något. Det 

kan röra sig om fler eller 

färre soldater i ett konflikt 

område eller mer eller mindre 

budgeterat i bistånd 

Det har skett adjustment 

changes, förändringar i 

bistånd samt förändringar i 

de diplomatiska 

ansträngningarna 

Program Change Förändring i metod/ 

angreppsätt till en viss 

problematik. Det kan handla 

om förändringar i 

utrikespolitisk strategi ex 

diplomati eller en militär 

lösning på ett specifikt 

problem 

Det har inte skett några 

förändringar som vi bedömer 

vara i metod 

Goal/Problem Change Förändring i målsättning. 

Målsättningen för en viss 

Det har inte skett några 

förändringar som vi bedömer 
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The Kerry-Lugar-Bergman act samt The strategic dialouge är exempel på adjustment 

changes. USA ändrar i de metoder som används mot Pakistan i form av att bredda det 

bilaterala samarbetet till att beröra fler områden än det militära (U.S. - Pakistan Strategic 

Dialogue, 2010: Govtrack.us, 2009 ). Uppsatsförfattarna bedömer att det sker en förändring 

och en ökad ansträngning från USA:s sida. Från ett snarare ensidigt till ett mer omfattande 

samarbete (U.S. - Pakistan Strategic Dialogue, 2010). Under 2011 - 2012 skedde också en rad 

olika adjustment changes, bland annat minskat bistånd till Pakistan och uteblivna möten på 

ministernivå när det gällde The strategic dialouge. En möjlig förklaring på de uteblivna 

mötena och det minskade biståndet kan vara den kris som staterna genomgick efter en rad 

incidenter under 2011. 2013 besöker John Kerry Pakistan för att bland annat förstärka 

relationen mellan staterna och 2014 återupptas ministermötena inom The strategic dialouge 

(US state department 2015). Som vi nämnde tidigare så bekräftar också rapporterna från 

försvarsdepartementet denna bild av normaliserade relationer.  

 

2010 så hade USA budgeterat 1292 miljoner dollar för ekonomiskt bistånd till Pakistan 

(economic support fund) de följande åren minskade biståndet kontinuerligt, 2011 var det 

budgeterat 919 miljoner dollar, 2012 905 miljoner dollar, 2013 724 miljoner dollar samt 2014 

477 miljoner dollar(se bilaga 2). Dessa siffror visar att det har skett en minskning av det 

ekonomiska biståndet till Pakistan vilket innebär att har skett en adjustment change. Det rör 

policy förändras eller 

förverkas. Det kan t.ex. 

handla om att acceptera att ett 

krig har förlorats och 

målsättningen att vinna kriget 

överges 

vara i vilka mål USA har i 

dagsläget 

International orientation 

Change 

Detta är den mest extrema 

formen av förändring av en 

stats utrikespolitik. Här sker 

inte en förändring i en 

specifik utan en 

helomsvängning i vilken roll 

som aktören har på den 

internationella arenan 

Det har inte heller skett eller 

finns antydan till 

förändringar i USA:s 

världspolitiska roll 
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sig om en kontinuerlig minskning av biståendet. Budgeten för Foreign military financing 

(FMF) är mer eller mindre oförändrad över åren 2010 - 2014 och ligger kring ca 300 miljoner 

dollar per år. CSF (Coalition suport funds) år 2010 var det budgeterat 1,499 miljoner dollar, 

2011 minskade denna budget post till 1,118 miljoner dollar, 2012 minskades posten 

ytterligare till 688 miljoner dollar, 2013 ökade budgetposten till 1,438 miljoner dollar för att 

2014 sänkas på nytt till 861 miljoner dollar. Här kan vi inte se en tydlig trendförändring som 

spänner över hela perioden utan denna budgetpost förändras år från år. Siffrorna visar att det 

mellan åren sker adjustment changes men att förändringarna inte är kontinuerliga och kan 

vara resultatet av en mängd faktorer som denna uppsats inte kan svara på.  

 

En del i området för säkerhet är International narcotics control and law enforcement 

(INCLE) innefattar gränsbevakning och budgeten för INCLE har förändrats mellan åren 2010 

- 2014. 2010 avsatte man 170 miljoner dollar, 2011 minskades denna summa till 114 miljoner 

dollar, 2012 minskades den ytterligare till 75 miljoner dollar, 2013 och 2014 var det 

budgeterat 57 miljoner dollar. Området för strategisk stabilitet innebär arbete med 

upprorsbekämpning på engelska kallat counter insurgency. Budgetposterna PCF och PCCF 

står för Pakistan counter insurgency fund samt Pakistan counter insurgency capability 

fund förändrades på följande sätt 2010 var det budgeterat 700 miljoner dollar, 2011 ökade 

budgetposten till 800 miljoner dollar, för att 2012 minska till 452 miljoner dollar och för 2013 

och framåt har inga ekonomiska medel avsatts för den verksamheten. 

 

Sammanfattningsvis kan vi utläsa att det säkerhetsrelaterade biståndet år 2010 var 1236 

miljoner dollar och år 2014 var biståndet på 353 miljoner dollar. Här utläser vi en drastisk 

förändring i USA:s säkerhetsrelaterade bistånd till Pakistan. Detta är en adjustment change. 

Vi ser även att det icke-militära biståndet har minskat från 1769 miljoner dollar 2010 till 507 

miljoner dollar 2014. 

 Vi tolkar det som att målet med USA:s policy samt agerande gentemot Pakistan är stark 

sammankopplad med kriget i Afghanistan och målsättningen att besegra Al-Qaeda. Denna 

målsättning har inte förändrats och det bilaterala samarbetet med Pakistan har inte förändrats. 

Det har inte skett ett problem/goal change under de åren som denna studie undersökt. 

International orientation change är den mest extrema formen av utrikespolitisk förändring, 

det är när en aktör bestämmer sig för att ändra fokus i världspolitiken. Vi drar slutsatsen att 

det inte har skett en international orientation change eftersom kriget mot terrorism 

fortfarande pågår. När USA slutar att bekämpa the global war on terror kan man säga att det 
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har skett en international orientation change. Al-Qaeda har fått konkurrenter i form av ISIS, 

Al-shabab och Boko-Haram. Kampen mot terrorism är fortfarande en prioritet. USA har bland 

annat sagt sig villiga att ge runt fem miljoner dollar för att en multi nationell styrka ska 

bekämpa Boko Haram (BBC:2015). 

Sammanfattningsvis visar vår undersökning att det har skett trendförändringar i USA:s 

beteende gentemot Pakistan mellan åren 2009-2014. Resultatet visar att det USA:s mål att 

besegra Al-Qaeda i både Pakistan och Afghanistan kvarstår dock har det skett mindre 

förändringar i form av minskat bistånd och uteblivna möten på ministernivå inom ramen för 

The strategic dialouge. Målen kvarstår dock har metoderna förändrats under 2009 – 2014, 

genom minskad ansträngning i form av uteblivna möten samt minskat bistånd. 

 

 Pakistan är en viktig allierad till USA i kampen mot terrorism och kriget i Afghanistan. Så 

länge kampen mot Al-Qaeda fortfarande pågår är det ett troligt scenario att alliansen består 

detta utifrån den teorin som används samt rapporterna från försvarsdepartementet. Under 

denna period 2009 -2014 har USA försökt att bredda samarbetet med Pakistan genom att öka 

biståndet till det icke-militära samarbetet och har försökt att ha dialoger i form av The 

strategic dialogue. Detta kan ses som en programe change.  Dock visar vår undersökning att 

det har skett en adjustment change under åren 2011-2013, i form av minskat bistånd och 

uteblivna möten. Förändringarna som har skett ha varit så kallade trendförändringar. Mindre 

förändringar i bistånd samt antalet möten på ministernivå. 

 

6. Diskussion och slutsatser 

 

Här följer en diskussion om studiens resultat i förhållande till vad den tidigare forskningen, 

metoden, teorin om utrikespolitisk förändring säger samt förslag på vidare forskning. 

Enligt Gustavssons teori om utrikespolitisk förändring måste det, för att det ska bli en 

omsvängning, och/eller förändring i ett lands utrikespolitik först och främst ske en förändring 

i de grundläggande strukturella förhållandena. Denna förändring måste sedan uppfattas av det 

politiska ledarskapet för att sedan implementeras när en kris av något slag som utmanar de 

grundläggande värdena (Gustavsson 1998:23). Forskningen har fokuserat på kontinuitet och 

stabilitet och har ett fåtal gånger försökt att förklara vad som faktiskt resulterat i en 

utrikespolitisk förändring (Blavoukos & Bourantonis 2014:1). 

 I studien blev resultatet att ingen signifikant utrikespolitisk förändring har skett. Enligt teorin 

som studien har använt sig av torde detta vara ett resultat av att en förändring i det 
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grundläggande strukturella förhållandet inte har förekommit. Afghanistankriget ger oss 

strukturen och avgör maktbalansen mellan USA och Pakistan. Pakistan är en nödvändig 

allierad för USA för att nå framgång i kriget i Afghanistan (DoD rapport 2009:11). Att 

Afghanistankriget inte är helt avvecklat innebär en stabilitet i förhållandet och möjliggör inte 

för en utrikespolitisk förändring gentemot Pakistan. Utifrån Gustavssons teori och studiens 

analys kan det därför poneras att när kriget i Afghanistan är helt avslutat antingen genom att 

Al-Qaeda är besegrat eller genom fredsavtal, först då kan en möjlig signifikant utrikespolitisk 

förändring av USA:s utrikespolitik ske. Detta måste dock tas med en nypa salt eftersom ingen 

av uppsatsförfattarna kan se in i framtiden och framtiden har en förmåga att utvecklas på ett 

icke förutsägbart sätt. 

Studiens resultat visade att det har skett trendförändringar i USA:s agerande gentemot 

Pakistan. Det är svårt att slå fast exakt vad som föranledde det minskade biståndet och de 

uteblivna mötena inom ramen för The strategic dialouge. En rimlig slutsats enligt 

uppsatsförfattarna är att Afghanistankrigets gradvisa avveckling samt den kris som uppstod 

2011 kan vara en rimlig förklaring. Att relationen mellan de båda staterna försämrades under 

2011 kan vara på grund av tre incidenter varav den kanske mest dramatiska kan vara Osama 

Bin Ladens död. Men vad denna kris fick för direkta konsekvenser för USA:s policys och 

agerande mot Pakistan är svårt att utläsa. Enligt Gustavssons teori kan en kris fungera som en 

katalysator men inte på egen hand skapa en förändring (Gustavsson 1998:23). I studien finner 

vi en möjlig förklaring till det minskade biståndet och de uteblivna mötena i den kris som 

staterna genomgick. Det kan finnas ett samband mellan krisen och de förändringarna. 

I bakgrundshistorien delades relationen in i fyra faser. Som det nämndes i den historiska 

bakgrunden har relationen mellan USA och Pakistan gått från sanctioned ally to fronline 

ally under och efter kalla kriget. USA har ofta försökt att ha en nära relation med Pakistan på 

grund av dess geografiska läge. Under kalla kriget ville USA stoppa en sovjetisk dominans 

och sökte då en god relation till Pakistan. Uppsatsförfattarna anser att relationen i dagsläget är 

i en femte fas från 2001 till nu tid. Eftersom fasen fortfarande pågår är det omöjligt att 

undersöka om en signifikant förändring har skett. Som det nämndes i den tidigare forskningen 

se kapitel 1.4 hävdar Rosati att längre perioder av stabilitet oftast bryts av kortare perioder av 

förändring och att under de längre perioderna av stabilitet har det skett en rad mindre 

förändringar som är under kontroll tills de så småningom blir så starka att förändring sker 

(Gustavsson 1998:20).  En problematik med vår studie är att vi har valt en kort tidsperiod och 

det är inte sannolikt att signifikanta förändringar hinner ske under den undersökta 

tidsperioden. Ett alternativt till denna studie är att studera ett fall där man påförhand vet att 
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det skett en signifikant förändring exempelvis förändringen som skedde i USA:s policy och 

agerande gentemot Pakistan i anslutning till attackerna den 11 september 2001 och det 

efterföljande kriget i Afghanistan. Denna studie har en analys av hur ledarskapet har påverkat 

den utrikespolitiska förändringen dock fanns det begränsningar i det materialet som 

användes.  En invändning mot uppsatsen är det materialet som har använts. Studien hade haft 

högre reliabilitet om det hade förekommit intervju inslag. Materialet som har använts är 

relativt begränsat och möjligheter att ställa frågor som ett komplement till de rapporter, 

lagtexter och information från utrikesdepartementet hade varit optimalt ur ett 

reliabilitetsperspektiv i denna studie. Men på grund av resursbegränsningar med allt från 

bristande kontaktnät, tidsbegränsningar samt ekonomiska möjligheter har detta inte varit 

möjligt att genomföra.     

En invändning mot denna studie är användandet av fallstudie som forskningsdesign. En del 

forskare hävdar bland annat Bryman att inga generella slutsatser kan dras av en fallstudie 

(Bryman 2008:77). Uppsatsförfattarna till denna studie är till viss grad beredda att instämma 

med Bryman i detta fall. Denna studie bör därför ses som en del av många andra studier kring 

utrikespolitisk förändring och efter en analys av flera studier inom samma område kan man 

dra mer säkra och generella slutsatser. Resultatet i denna studie påvisar att Gustavssons teori 

om utrikespolitisk förändring har god validitet i den utsträckningen att denna studie inte kan 

motbevisa något i Gustavssons teori. En slutsats från denna studie är att trendförändringar har 

inträffat under tiden som studerats. Uppsatsförfattarna anser därför, att Gustavssons teori är 

mer relevant för att studera signifikanta utrikespolitiska förändringar. Gustavssons teori bör 

därför appliceras i studier där man undersöker signifikanta utrikespolitiska förändringar. Som 

avslutande reflektion på denna studie anser uppsatsförfattarna med stöd av Rosati att 

trendförändringar sker konstant under en längre tid av stabilitet och mindre förändringar får 

ses som ett naturligt inslag i alla relationer. Därav blir resultatet av undersökningen inte 

uppseendeväckande. Mindre förändringar sker konstant. 

Ett förslag på vidare forskning till studien skulle vara att undersöka enbart ledarskapet i detta 

fall Obama. En djupare analys av hur ledarskapet påverkar relationen till Pakistan och om 

Obama kan genomföra signifikanta utrikespolitiska förändringar. Det vore rimligt att 

genomföra en sådan studie efter Obamas presidentskap är avslutat. 
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