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Titel  

Projektion för Regeneration? - en studie om upprättandet av en ny politisk struktur i Chile under 1970-talet 
 
 
 
 
Sammanfattning 

Denna uppsats fokuserar på den amerikanska utrikespolitiken och dess inverkan på omskapandet av den chilenska 
politiken under 1970-talet. Valet att studera omskapandet av politiska strukturer grundar sig i en förståelse av Förenta 
Staterna som en viktig och central aktör inom den internationella arenan. Det som diskuteras och teoretiseras kring i 
uppsatsen är bland annat internationella relationer, begreppen hegemoni och makt, för en vidare förståelse av den 
amerikanska interventionen i Chile. 
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Inledning 
I dont see why we need to stand by and watch a country go communist due to the irresponsebility of its own people.1

 
Överallt sker politiska förändringar, vare sig det sker genom demokratiska val eller inte. Det 
senare alternativet till förändring, har många bakomliggande orsaker. Ett motiv till en politisk 
förändring exemplifieras bland annat av ovanstående citat, men komplexiteten bakom politiska 
ställningstaganden och internationella relationer ligger dock i detta fall djupare än så. Hur vi 
uppfattar och ställer oss till konflikter eller politiska system världen över, beror i hög grad på de 
diskurser som florerar i samhället vi lever i. Diskurserna bidrar till att människor konstruerar och 
tolkar världen på ett visst sätt. Vad vi tar som sanningar, beror i högsta grad på de diskurser som 
fått tolkningsföreträde på att definiera vår verklighet. På så sätt kan diskurserna medverka till att 
vi naturaliserar somliga motiv till händelser, eller konflikter, som sker inom såväl den nationella 
som internationella arenan. Det som ska diskuteras och teoretiseras kring detta ämne är bland 
annat internationella relationer, begreppen hegemoni och makt, för en vidare förståelse av den 
amerikanska interventionen i Chile. Men för att förstå begreppen bör de bland annat sättas i 
sammanhanget världen befann sig i under 1970-talet, nämligen det kalla kriget.  
 
Den politik som Förenta Staterna för gentemot Latinamerika, har alltid berott på den 
beroendeställning dessa länder haft gentemot grannen i norr. Somliga kallar Latinamerika för 
USA:s bakgård2, varav detta syftar till USA:s närvaro i den latinamerikanska politiken där de fått 
styra fritt. När det gäller Chile gjorde sig närvaron påmind genom en statskupp 1973, där det 
amerikanska inflytandet över den politiska förändringen var tydlig. Förändringen berodde på den 
amerikanska tanken om att en socialistisk stat skulle omöjliggöra ett samarbete inom politikens 
många områden. Interventionen kan även ha setts som den enda möjligheten till att behålla de 
amerikanska bolagen och investeringarna i Chile. Hur som helst är den amerikanska 
utrikespolitiken grunden för min uppsats. Fallet Chile får exemplifiera hur politiskt inflytande kan 
vara så starkt att den kan förändra strukturer bortom den nationella arenan. Men hur talades det 
om Chile i den amerikanska regeringen? Hur framställer de en socialistisk seger, och vad har den 
amerikanska självbilden för roll i skapandet av dessa föreställningar? Genom att presentera 
dokument som berör den chilenska politiken, ur den amerikanska regeringens och andra politiskt 
inflytelserika aktörers perspektiv, hoppas jag kunna presentera de bilder av verkligheten som 
målas upp.  

Disposition 
I det inledande avsnittet presenterar jag en kort introduktion och problemformulering. Vidare 
presenterar jag bakgrunden till problematiken kring relationen Latinamerika – Förenta Staterna. 
                                                 
1 Uttalande av Richard Nixon i samband med det kommande chilenska presidentvalet 1970. 
2 Eduardo Galeano, Latinamerikas öppna ådror (Stockholm, 1976) 
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Vidare går jag närmare in på fallet Chile och beskriver relationen till Förenta Staterna i en 
historisk kontext. Följande avsnitt presenterar det empiriska material som ligger till grund för 
analysen. Därefter kommer ett teoriavsnitt där jag beskriver hur begreppen makt och hegemoni 
presenteras och hur de används inom Internationella relationer (teorier) och i diskursanalysen. I 
metodavsnittet som följer beskriver jag den metod, en kombination av diskursteori och kritisk 
diskursanalys, som jag använt mig av när jag har analyserat mina texter. Vidare beskriver jag syftet 
med uppsatsen och väsentliga frågeställningar för uppsatsen. I analysavsnitten kopplar jag ihop 
teori, metod samt de dokument som utgör det empiriska materialet. Efter analysen diskuterar jag 
kort hur det talades om Chile efter interventionen. I den sista och avslutande delen, avslutande 
diskussion, kommer jag att sammanfatta och problematisera de viktigaste resonemangen och 
reflektionerna. 

Bakgrund 
Sedan upptäckten av den Syd- och centralamerikanska kontinenten, har dess länders politiska 
historia präglats av såväl diktatoriska som demokratiska perioder.3 De nya samhällena som 
uppkom i och med blandningen av ursprungsbefolkningen, slavar och immigranter främst från 
Europa, har kämpat för att förändra utsikten för dess medborgare. Kampen för sociala och 
ekonomiska förändringar, har lett till att de latinamerikanska länderna upplevt fler revolutioner än 
någon annan plats i världen.4 Dessa revolutioner har bland annat krävt ett nationaliserande av de 
inhemska naturtillgångarna, vilket följaktligen lett till protester från de utländska bolagen och 
andra aktörer vilkas investeringar hotats att gå förlorade. Många Latinamerikanska länder hade 
under en väldigt lång period haft högerorienterade regeringar, där relationen till inte bara Förenta 
Staterna, utan även till omvärlden, varit goda. Investeringar i dessa länder gynnade tillväxten och 
länderna i sig var väldigt rika på naturtillgångar som de exporterade, såsom koppar, salpeter etc. 
Men trots goda relationer till Förenta Staterna, blev läget instabilt under det kalla kriget. Under 
denna period, och efter andra världskriget, ”etablerades en ny världsordning som bestod dels av 
en maktbalans mellan de två supermakterna, USA och Sovjetunionen, dels att supermakterna 
verkade som hegemonier inom respektive supermaktsblock.”5 Spänningen mellan Förenta 
Staterna och Sovjetunionen var med andra ord väldigt intensiv, varav det latinamerikanska 
ställningstagandet till konflikten kom att bli viktig, i en för Förenta Staterna, säkerhets- och 
geopolitisk mening.6 Vikten att ha allierade om konflikten eventuellt skulle intensifieras, 
medförde med andra ord såväl en amerikansk som europeisk närvaro på kontinenten, inte minst i 
Chile. Man kan framförallt se två orsaker till den amerikanska närvaron i Latinamerika och Chile. 
Den ena är, som jag har nämnt, amerikanska investeringar. Den andra orsaken härstammar från 
en amerikansk säkerhetspolitisk och strategisk mening. Investeringarna i Chile skyddades av dess 

                                                 
3 Harry E. Vanden och Gary Prevost, Politics of Latin America : the power game (New York, 2002), s. xi 
4 Ibid., s. xi 
5 Björn Hettne i Leif Eriksson och Björn Hettne (red.) Makt och internationella relationer (Lund, 2001), s. 47 
6 Herbert Goldhamer, The foreign powers in Latin America (Princeton, 1972), s. 18 
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regering och andra aktörer med stora influenser över den chilenska politiken samt ekonomi. I och 
med maktskiftet 1970 beslöt dock den nya chilenska regeringen att nationalisera bland annat 
kopparindustrin. De amerikanska bolagen förväntade sig ersättning från den chilenska regeringen 
men fick den aldrig.7 Konflikten trappades då upp vilket ledde till att den amerikanska regeringen 
medverkade i försvagandet av den chilenska ekonomin, genom en åtstramningspolitik som gick 
ut på att vägra ge ut lån till Chile. Landets ekonomi blev allt sämre, och demonstrationer och 
strejker avlöste varandra.8 Till slut var den chilenska politiken och ekonomin så instabil att 
militärerna i samspel med den amerikanska regeringen, den 11 september 1973, tog över makten 
och politiken i Chile. En ny politisk ordning kom därmed att konstrueras och inrättas. 

Empiriskt Material 
Uppsatsen utgår från dokument som sträcker sig från början av 1970 fram till mitten av oktober 
1970 samt dokument som berör temat Chile efter interventionen 1973. Att jag har fokuserat mest 
på årtalet 1970 beror på att Salvador Allende inte hade majoritet i presidentvalet, vilket ledde till 
att den chilenska kongressen var tvungna att rösta på antingen Allende eller hans motståndare. 
Beslutet om vem som skulle bli president togs i oktober samma år. De åtta texter jag har valt ut 
fokuserar därmed hur det talades om Chile före valet och även under tiden då kongressen 
försökte avgöra vem som skulle bli landets president. Anledningen till det är att jag vill se om det 
finns en förändring i språkbruket hos Förenta Staterna just vid dessa tidpunkter. Jag har valt ut 
två typer av dokument. Den ena typen är från möten mellan olika politiska aktörer, däribland 
dåvarande president Richard Nixon. Även andra aktörer såsom representanter från 
underrättelsetjänsten Central Intelligence Agency (CIA) och den federala säkerhetspolisen Federal 
Bureau of Investigations (FBI) har enligt dokumenten varit delaktiga i vissa beslutsprocesser. Den 
andra typen av dokument är texter skrivna av en person till en annan, exempelvis från CIA 
chefen till presidenten. Dessa texter handlar även de om olika beslut som ska tas och hur Chile 
frågan ska hanteras. Dokumenten har jag hämtat från U.S Department of State9, där jag sökte på 
Declassified/Released Document Collections, och fann olika länkar till dokumenten. Under 
länkarna NARA10 och CIA är dokumenten klassificerade i tre olika kategorier, beroende på när 
de blev offentliggjorda samt beroende på inom vilka årtal och datum mötena ägde rum. Dessa var 
hemligstämplade i cirka 30 år innan de så småningom blev tillgängliga för allmänheten. 
 
Valet att studera omskapandet av politiska strukturer, där dokumenten för analysen berör den 
amerikanska interventionen i Chile, grundar sig i en förståelse av Förenta Staterna som en viktig 
och central aktör inom den internationella arenan. Den amerikanska utrikespolitiken har otaliga 

                                                 
7 Goldhammer (1972), s. 75 
8 Vanden och Prevost (2002), s. 454 
9 http://foia.state.gov/  
10NARA är en förkortning på US National Archives and Records Administration. I denna länk finns bland annat 
dokument och telegram som behandlar USA:s relation till den chilenska politiken. 

http://foia.state.gov/
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gånger beskyllts för att inte värna om de mänskliga rättigheterna, att de skulle stödja vissa grupper 
som går under benämningen terrorister, etc. Förenta Staternas tolkning av världen och dess 
ordning samt den framträdande rollen nationen har i internationella sammanhang blir därför 
viktig i den kommande analysen. 

Avgränsningar i materialet 
Det finns dokument från början av 1950-talet som avslöjar det amerikanska utrikesministeriets 
och CIA:s inblandning under det första presidentvalet, 1958. Men jag har emellertid varit tvungen 
att utesluta många viktiga och intressanta dokument från perioden 1950 fram till slutet av 1980 
talet. Jag har valt att istället fokusera på dokument som speglar den intensiva perioden i Chiles 
politiska liv, nämligen presidentkampanjen 1970 samt den första tiden Salvador Allende hade 
presidentposten. Anledningen till att jag har valt att just analysera de åtta dokument som jag har 
valt ut grundar sig i att de på ett tydligt sätt visar hur bland annat politiska aktörer talade om Chile 
och Allende. Jag har valt att inte undersöka hur de chilenska och amerikanska tidningarna talade 
om kandidaterna till presidentposten då jag i första hand har velat se hur just de aktörer som 
representerar Förenta Staterna i politiska sammanhang har talat om Chile och Allende.  

Teorier 
I detta avsnitt kommer jag att närmare förklara de teoretiska utgångspunkterna för min uppsats, 
nämligen makt, hegemoni, socialkonstruktionism och poststrukturalism. Makt och hegemoni 
kommer att beskrivas utifrån Internationella Relationer (IR) och ur ett diskursanalytiskt 
perspektiv. Ur ett IR perspektiv kan man se makt som relationen mellan stater där relationen kan 
präglas av exempelvis enskilda eller kollektiva säkerhetspolitiska eller ekonomiska intressen. Ur 
ett diskursanalytiskt perspektiv fokuserar man på hur vårt språkbruk konstituerar makt och hur 
denna makt skapar vår sociala omvärld. 

Makt 
Då grunden för min uppsats är den amerikanska utrikespolitiken anser jag att det blir viktigt att 
relatera utrikespolitiken till makt och maktförhållanden då jag ställer mig frågan hur politiskt 
inflytande kan bli så starkt att den kan förändra strukturer bortom den nationella arenan. För att 
försöka förklara hur makt och maktförhållanden kan se ut, har jag bland annat valt att beskriva 
tre stora IR teorier som beskriver olika sätt att strukturerar upp världen på. Dessa tre är 
maktrealismen, världssamhällemodellen och strukturalismen. Anledningen till att jag har valt att 
fokusera på dessa teorier är att jag vill visa att det finns olika sätt att strukturera upp världen på 
och att beroende på vilken av dessa vi menar passar ”verkligheten” bäst i sin tur är beroende av 
den samhällsdiskurs vi befinner oss i. De aktörer som följande teorier hänvisar till representeras 
av stater, storföretag etc. Modellen maktrealismen kan sägas innefatta en traditionell maktdefinition 
som innebär att ett land, en person eller en institution, utifrån sin överlägsenhet i militär, 
ekonomisk eller kulturell styrka, har makten att bestämma vad andra kan eller inte kan göra. 
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Dessutom ses de internationella relationerna som en kamp mellan olika nationalstatliga intressen. 
Världssamhällemodellen ser världen ur ett perspektiv där flera parter influerar över maktutövningen, 
och att alla dessa parter har ett ömsesidigt beroendeförhållande. Denna modell fokuserar även på 
aktörernas agerande för att tillgodose såväl egna som kollektiva intressen. Strukturalismen ser 
världen som ett strukturerar system där ojämlika maktrelationer upprätthålls genom materiella 
och ekonomiska beroendeförhållanden, alltså där allas intressen inte tillgodoses på ett jämlikt och 
rättvist sätt. 11 Jag kommer inte att använda mig av dessa modeller per definition men de utgör 
grundstenarna vid förståelsen och hanteringen av materialet. 
 
Begreppet makt inom diskursanalysen förstås som de som möjliggör vår omvärld, det vi uppfattar 
som objektivt, och gör den begriplig, vilket kan förklara hur maktförhållanden naturaliseras och 
hur intressefokuseringar utformas. Här fokuseras inte makt i enbart mellanstatliga relationer utan 
också i vardagslivet. När vi talar om makt blir därför Foucaults syn på makt och maktrelationer 
intressant. Enligt Mona Lilja och Erik Andersson i Makt och internationella relationer, menar 
Foucault att individen inte bara skapar makt, individen är även ett instrument för dess utövande 
och fortlevnad. Makten skapar därmed en sanning, som i sin tur även skapar individen. Därför 
menar Foucault enligt författarna att det inte existerar något falskt eller sant medvetande, utan 
makten manifesteras i de verktyg som används för att påverka människors val. Detta kallar han 
för disciplinär makt, och menar att denna form av makt normaliserar beteenden, attityder och 
språk. Detta medför att inte bara individer, utan även stater bli disciplinerade subjekt. Det som 
diskursen definierar som norm disciplineras individen att se som eftersträvansvärt.12 Även Pierre 
Bourdieus maktteoretiska resonemang menar Lilja och Eriksson liknar Foucaults resonemang. 
Diskursen betecknas hos Bourdieu som symboliskt kapital, vilket används för att beskriva varför 
exempelvis individer eller institutioner erkänns som mer värdefulla eller överlägsna andra. 
Erkännandet av exempelvis en norm som legitim är beroende av gruppers gemensamma 
föreställningar.13

 
Varför makt och maktförhållanden i både mellanstatliga relationer och vardagslivet blir viktiga i 
min uppsats är av den orsaken att jag anser att dessa måste förstås i relation till varandra. 
Foucaults maktdefinition anser jag till viss del tyder på detta då den disciplinära makten 
normaliserar beteenden, attityder och språk inte bara hos enskilda människor utan även hos 
stater. För min uppsats innebär det att de vardagliga samtalen i mitt empiriska material skapar 
makt och maktförhållanden som kan förklara naturaliseringen av interventionen i Chile. 

                                                 
11 Mona Lilja och Erik Andersson ”Makt och emancipation, några teoretiska reflektioner” i Eriksson & Hettne (red.), 
(Lund, 2001), s. 22-23, 36 
12 Ibid., s. 29 
13 Ibid., s. 30ff 
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Hegemoni 
Ett centralt maktbegrepp är hegemoni, som innebär en hierarkisk ordning där en eller flera 
aktörer har makt över någon eller flera andra. Då omskapandet av politiska strukturer (enligt mig) 
förutsätter någon form av underordnad – överordnad struktur blir begreppet hegemoni intressant 
för min uppsats. Den hierarkiska ordningen som hegemoni enligt definitionen ovan innebär, 
relateras i min uppsats till den relation Förenta Staterna och Chile hade under 1970-talet (den 
relation som har visat sig i mitt empiriska material). Och den makt denna hierarki förutsätter 
skulle kunna definieras som ett militärt och ekonomiskt övertag. Inom den litteratur som 
behandlar ämnet internationella relationer, brukar hegemoni även förklaras som: 
 

(…) the dominance of one state over others, the ability of the dominant state to determine the 
conditions in which interstate relations are conducted and to determine the outcomes in these 
relations.14

 
Denna förklaring till begreppet hegemoni kan sägas utgår från mellanstatliga relationer. För min 
uppsats blir hegemonibegreppet även intressant i relation till de tre olika sätten att strukturera 
upp världen på (se stycket ovan om makt). Detta då jag menar att mellanstatliga relationer och 
sätt att se på världen hänger samman. Här kan sägas att ovanstående synsätt förutsätter någon 
form av maktförhållande i den bemärkelsen att relationen staterna emellan inte är ömsesidig utan 
påtvingad av antingen ett politiskt eller ekonomiskt övertag. Antonio Gramsci har emellertid ett 
annat sätt att se på hegemoni. Enligt Thord Janson i Makt och internationella relationer menar 
Antonio Gramsci att hegemoni är en ömsesidig relation mellan stater. Hegemonen får dock 
endast legitimitet av att 1) ha samma kulturella värderingar som aktörerna den är associerad till, 2) 
det existerar en diskurs mellan hegemonen och de associerade aktörerna som är öppen, fri och 
ömsesidig för alla.15 Den föreställda gemenskapen som dessa nationer har, spelar en stor roll i 
huruvida en nations utrikespolitiska handlingar får legitimitet eller inte. Även om exempelvis 
Förenta Staternas agerande gentemot Chile hade varit legitimt utifrån de andra aktörernas 
synpunkt, skulle den möjligtvis ha ifrågasatts av stater utanför den diskurs och sfär som Förenta 
Staterna och dess associerade ingår i.  
 
Jag har valt att presentera två sätt att se på hegemoni av den anledning att jag vill se hur 
relationen mellan Förenta Staterna och Chile presenteras i mitt empiriska material, och hur denna 
relation i sådana fall skapar antingen en ömsesidig eller påtvingad relation staterna emellan. 

                                                 
14 Gill refererat i Thord Janson ”Hegemoni och internationella relationer” i Eriksson & Hettne (red.), (2001), s. 42 
15 Janson i Eriksson & Hettne (red.), (2001), s. 56 
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Diskursanalysens teoretiska ramverk 
Diskursanalysen och dess inriktningar/angreppssätt,16 fokuserar på det språkliga uttrycket, där 
språket är det centrala verktyget i hur vi skapar representationer av verkligheten. Den bild av 
verkligheten som vi besitter är konstruerad av olika diskurser, vilket medför att flera tolkningar av 
verkligheten, är möjlig. Då diskurser skapas i sociala sammanhang och ”styr vad som kan och inte 
kan sägas eller skrivas i sammanhanget,”17 begränsar de till viss del vårat sätt att se på och tolka 
världen. Med andra ord kan också sägas att en diskurs ”kan beskrivas som ett regelsystem som 
legitimerar vissa kunskaper men inte andra och som pekar ut vilka som har rätt att uttala sig med 
auktoritet.”18 Genom att undersöka dokumenten hoppas jag kunna utläsa vilka diskurser som 
försöker legitimera framställningar av verkligheten som den ”rätta”. De teoretiska 
förutsättningarna för diskursanalysen, och därmed för min egen analys är, socialkonstruktionism 
och poststrukturalism. 

Socialkonstruktionism19

Enligt Vivien Burr menar socialkonstuktionister att vi måste ställa oss kritiska till de kunskaper 
och sätt att se på världen och oss själva (som vi tar för givna). Burr menar att det finns en mängd 
olika angreppssätt som ligger till grund för diskursanalysen, men att det är svårt att hitta några 
klara likheter mellan dem. Hon menar dock att det finns fyra grundpremisser som binder ihop 
dessa, däribland den kritiska diskursanalysen och diskursteorin. Dessa premisser är; 
 

• Att ha en kritisk inställning till självklar kunskap 
• Att vår världsbild och identitet är historiskt och kulturellt specifikt, men de förändras 

också med tiden. 
• Att vår världsbild skapas och vidmakthålls i sociala processer. Det är den sociala 

interaktionen människor emellan som bygger upp sanningar och kämpar om vad som är 
sant respektive falskt 

• Att vår bestämda bild av världen legitimerar vissa former av handlingar som korrekta, 
medan andra blir helt oacceptabla. Den sociala konstruktionen av kunskap och sanning 
får därmed konkreta sociala konsekvenser.20 

 

                                                 
16 För vidare förklaring och översikt av dessa inriktningar (diskursteori, kritisk diskursanalys samt diskurspsykologi), 
se Marianne Whinter Jörgensen och Louise Phillips, Diskursanalys som teori och metod (Lund, 2000) 
17 Göran Bergström och Kristina Boréus, Textens mening och makt (Lund, 2005), s. 17 
18 Ibid., s. 225 
19 Jag har valt att använda ordet socialkonstruktionism istället för socialkonstruktivism. Men mitt val av ord grundar 
sig i att både Vivien Burr och Whinter Jörgensen & Phillips, vilka jag kommer att referera till, använder sig av –nism 
varianten. 
20 Vivien Burr i Whinter Jörgensen och Phillips (2000), s. 11-12 
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Socialkonstruktionismen utgår från att världen är socialt konstruerat, och att det framför allt är 
språket som formar vår uppfattning om verkligheten och vad som är sant eller falskt.21 Då 
språket konstituerar den sociala världen, blir den på så vis det viktigaste redskapet i skapandet av 
verkligheten, och ger den därmed också mening. 

Poststrukturalism 
Whinter Jörgensen och Phillips menar att socialkonstruktionismen är en bredare kategori som 
poststrukturalismen är en del av.22 Den grundläggande tanken inom poststrukturalismen är att 
språket inte är något beständigt utan alltid är i förändring. Dessutom ses människan som en 
konstruktion av just språket där identiteten, personligheten och erfarenheter inte bara 
konstrueras, utan även rekonstrueras och upprätthålls genom social interaktion. Burr tolkar 
Ferdiand de Saussure som menar att språket kan ses som ett system av tecken, där varje tecken 
får sin betydelse i motsattförhållande till ett annat. Exempelvis får ordet ”hund” sin betydelse 
genom att ställas emot ett annat ord, såsom ”katt”. 23 Tecknen kan med andra ord inte ha en 
innebör i sig själva, precis som världen inte har det. Vårt språkbruk, hur vi väljer att använda ord 
och begrepp, är avgörande i hur vi förstår dem, och hur vi förstår världen. Språket kan därmed 
sägas vara ett maktmedel i kampen om etablerandet av den ”sanna” verkligheten. Burr menar att; 
 

(...) rather than language being a system of signs with fixed meanings upon which everyone 
agrees, it is a site of variability, disagreement and potential conflict. And when we talk about 
conflict, we are inevitably dealing in power relations. So with the poststructuralist view of 
language we are drawn into a view of talk, writing and social encountnters as sites of struggle 
and conflict, where power relations are acted out and contested.24  

 
Makt är något som förkommer överallt i samhället och eftersom allt är språk, blir språk det 
samma som makt. Sammanfattningsvis kan sägas att utgångspunkterna för det diskursanalytiska 
teoribygget menar att ”våra sätt att tala på inte neutralt avspeglar vår omvärld, våra identiteter och 
sociala relationer utan speglar en aktiv roll i skapandet och förändringen av dem.”25 Nu när jag 
har presenterat diskursanalysens teoretiska grunder går jag över till den metod jag kommer att 
använda mig av. Dessa två metoder är kritisk diskursanalys och diskursteori. 

Metod 
Jag har inspirerats av två diskursanalytiska perspektiv för att analysera mitt empiriska material. Att 
jag har valt både den kritiska diskursanalysen och diskursteorin grundar sig i att jag tycker att de 
                                                 
21 Vivien Burr, Social constructionism (London, 2003), s. 4 
22 Whinter Jörgensen och Phillips (2000), s. 12 
23 Burr (2003) s. 51f 
24 Ibid., s. 54 
25 Whinter Jörgensen och Phillips (2000), s. 7 
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erbjuder bra riktlinjer till att analysera texter. Dessutom menar Whinter Jörgensen och Phillips att 
man mycket väl kan kombinera olika diskursanalytiska perspektiv för att få en bredd i analysen.26

Kritisk diskursanalys 
Det första analytiska verktyget hämtas från den kritiska diskursanalysen. Norman Fairclough, 
som är en viktig företrädare för den kritiska diskursanalysen, menar att diskurser, förutom att de 
består av lingvistiska element, är en form av social praktik, att de skapas och även återskapas av 
strukturer och (makt)relationer i samhället.27 Den kritiska diskursanalysen erbjuder därmed en 
kritisk granskning av mitt empiriska material, i den bemärkelsen att denna analysform försöker 
synliggöra och kritisera sociala processer och relationer, som ideologier och maktrelationer, som 
inte är synliga eller självklara i texten. Ibland för varken den eller dem som producerat texten, 
eller för de individer som senare läser den.28 Av denna anledning bör även min analys av det 
empiriska materialet ses som en av flera möjliga tolkningar, som är beroende av min förförståelse 
och kontext. Men om vi återgår till den kritiska diskursanalysen och till de verktyg som jag 
kommer att använda mig av, presenterar Fairclough ett bra tillvägagångssätt. Fairclough har 
skapat en tredimensionell process för diskursanalys, där han skiljer på diskurs som text, som 
diskursivpraktik och som social praktik, i syfte att analysera sociala praktiker i relation till sociala 
strukturer. Detta kommer utgöra mitt analytiska ramverk. 
 
Analysen av den diskursiva praktiken fokuserar på hur texten produceras av textförfattaren, 
alltså på vilket sätt denne använder sig av redan existerande diskurser och genrer (som är en del 
av diskursen), samt hur mottagaren konsumerar och tolkar texten.  
 
Analysen av texten syftar till att klarlägga vilka diskurser som finns i texten, alltså hur olika 
aspekter av världen presenteras. Det finns även ett verktyg, eller grammatiskt begrepp som 
Whinter Jörgensen och Phillips skriver, som kan vara till hjälp i analysen av texter, nämligen 
modalitet. Modalitet handlar om hur en mening uttrycks i texten, med andra ord hur exempelvis ett 
påstående framställs, uttrycker texten sanning eller tveksamhet? Oavsett vilket får valet av 
modalitet ”konsekvenser för diskursens konstruktion av både sociala relationer och kunskaps- 
och betydelsesystem.”29  
 
Social praktik kan förklaras som kontextualisering, där den diskursiva praktiken och texten sätts 
i relation till den bredare sociala praktik de är en del av.  
 

                                                 
26 Whinter Jörgensen och Phillips (2000), s. 10 
27 Norman Fairclough, Critical discourse analysis (London, 1995), s. 73 
28 Fairclough (1995), s. 97 
29 Whinter Jörgensen och Phillips (2000), s. 87-88 
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För mitt empiriska material betyder detta att jag kommer att fokusera mycket på hur aktörerna 
uttrycker sig angående Chile. Alltså hur de talar om Chile, vilka ord de använder i framställningen 
av den politiska situationen, och framför allt vem det är som uttalar sig. Genom att analysera mitt 
empiriska material, kommer jag genom att klarlägga de diskurser och de diskursiva praktiker som 
finns i texterna, att relatera dem till ett större perspektiv där internationella relationer och 
maktförhållanden ingår. 

Diskursteori 
Den andra gruppen av diskursanalytiska verktyg hämtar jag från diskursteorin, som presenteras av 
Ernesto Laclau och Chantal Mouffe i Whinter Jörgensen och Phillips. 
 
I ett tidigare avsnitt skrev jag att Vivien Burr menade att språk och kunskap är makt, och därmed 
vikiga i etablerandet av ”sann” kunskap om världen, och detta menar även Laclau och Mouffe. 
De ser makt som en process som låter konstruera vår sociala omvärld, och begreppet är även 
knutet till politik och objektivitet. Whinter Jörgensen och Phillips menar att begreppet politik hos 
Laclau och Mouffe inte nödvändigtvis inbegriper partipolitik, utan ses snarare som ett sätt att 
omforma världen och låta utesluta andra möjliga tolkningar. Makt och politik går i diskursteorin 
hand i hand, och skapar betydelser i relation till andra diskurser. För att hitta dessa betydelser och 
hur diskurser i relation till varandra försöker skapa verkligheter, finns det några redskap inom 
diskursteorin som jag tänker använda. Dessa redskap är; moment, nodalpunkter och ekvivalenskedjor. 
Moment definieras som diskusens beståndsdelar, och nodalpunkterna organiserar dessa moment 
varav ekvivalenskedjor ger betydelse genom att sätta dem i relation till varandra. Ekvivalenskedjor 
sorterar olika tecken, som knyts ihop i kedjor, och talar därmed om vad de liknar eller skiljer sig 
ifrån. Dessa verktyg kommer jag att använda mig av i analysen av mitt empiriska material för att 
se hur ord relateras till varandra och skapar betydelser. För mitt material innebär detta att 
exempelvis ord och begrepp som ”kommunism” och ”castro government” kan ses som 
ekvivalenskedjor som låser fast betydelsen av nodalpunkten Chile. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att studera hur en nation kan (om)skapa politiska strukturer utanför 
den egna nationella arenan, med militärkuppen i Chile som exempel. Med hjälp av olika texter 
kommer fokus i första hand att riktas mot vilka diskurser om Chile som under 1970-talet 
florerade inom den amerikanska utrikespolitiken, hur dessa har naturaliserat motiven till den 
amerikanska interventionen i Chile och hur dessa presenteras som objektiva sanningar. 
 
De frågeställningar som ligger till grund för uppsatsen är; 
 

• Hur beskriver dokumenten den politiska situationen i Chile före presidentvalet 1973 – 
vilken bild av Chile presenteras? 
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• På vilket sätt gestaltas USA:s egna roll i interventionen? 
• På vilket sätt naturaliseras motiven för interventionen i dokumenten? 

 
För att uppnå syftet med arbetet kommer jag att använda mig av tidigare hemligstämplade 
dokument, vilka rent generellt behandlar den amerikanska interventionen i Chile och den 
politiska ordningen. 

Analys 
Analysen består av ett antal citat som jag har valt ut från mitt empiriska material. Jag har valt de 
citat som jag anser kan vara till hjälp för att uppfylla mitt syfte. I varje citat jag har strukit under 
vissa ord. Dessa ord eller meningar representerar viktiga hållpunkter i texten, vilka kommenteras 
och sätts i relation till varandra i texten. Dessa ord och meningar kommer i texten att vara 
kursiverade för att markera att de är hämtade från citaten. Vissa ord, som exempelvis kommunism 
och socialism, ämnar jag inte att definiera utan får förstås utifrån den definition som Förenta 
Staterna presenterar i texterna. Min tolkning av det empiriska materialet bör ses som en av flera 
möjliga tolkningar, som är naturligtvis är beroende av min förförståelse och kontext. Även 
texterna måste förstås utifrån den kontext de är skapade. Detta innebär att dessa bör ses som en 
representation av den ”verklighet” Förenta Staterna skapar utifrån den samhällsdiskurs de 
befinner sig i. 

Diskursen om Chile 
Som jag nämnde i metodavsnittet kommer jag här i analysen att använda mig av olika 
diskursanalytiska verktyg. Detta för att försöka komma texten så nära som möjligt för att ta reda 
på vilka uppfattningar som finns om Chile, och hur verkligheten konstrueras i texterna. Jag ska 
börja med att undersöka två av dessa verktyg, nodalpunkt och ekvivalekskedja. Exempel på dessa är 
”begreppet” Chile, som får sin betydelse genom en mängd olika ord som tillskrivs det. Dessa ord 
bildar en så kallad ekvivalenskedja. Denna kedja åskådliggör hur diskurser tillsluts genom att vissa 
tolkningar möjliggörs medan andra på samma gång utestängs. Jag ska i detta avsnitt visa hur 
begreppet Chile ges mening och betydelse genom att låsa fast definitionen av den. Innan vi går in 
på analysen måste det sägas att Allende inte hade tillräckligt många röster för att vinna, vilket 
medförde att kongressen var tvungna att välja mellan två kandidater. Den 24 oktober kunde 
Allende tillträda presidentposten. 
 
I de amerikanska dokumenten är samtalet om Chile det som står i centrum. Kring temat Chile 
finns en mängd olika uttalanden som genom starka och värdeladdade ord har skapat en negativ 
bild av både landets politik och dåvarande president Salvador Allende. De texter som kommande 
citat är hämtade från beskriver den rädsla och bekymmersamhet som Förenta Staterna känner 
inför den kommunistiska segern, som de själva uttrycker det. Det första citatet visar hur Chile 
och Allende framställs efter presidentvalet 1970, trots att han inte i egentlig mening har vunnit. 
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Rädslan Förenta Staterna uttrycker grundar sig i en föreställning att den kubanska kommunismen 
med Fidel Castro i spetsen ska sprida sig i Latinamerika. Därför är ord som kommunism och 
socialism återkommande i citaten. Chile som begrepp ses här som en nodalpunkt, där 
återkommande ord som communism och socialist state likt en kedja ger begreppet dess betydelse. Det 
senare ordet sätts ofta i samband med Allende och Chile, vilket jag anser ger negativa 
associationer, då ordet communism är värdeladdat i sammanhanget och relateras allmänt till den 
sovjetiska politiken och ibland även den kubanska. Förenta Staternas ”erfarenhet” av den 
”kubanska kommunismen” spelar därför en stor roll i hur framställningen av Chile ser ut i 
texterna. Det första citatet är ett utdrag ur en sammanfattad diskussion mellan ambassadören 
Wimberley Coerr (stationerad i Ecuador) och ambassadören Korry (stationerad i Chile under 
denna period); 
 

Ambassador Wimberley Coerr, who was also present, commented that an Allende victory 
would not be the same as a Communist victory. Ambassador Korry, however, noted that 
operationally one must treat an Allende victory as the same thing as a Communist victory. In 
his view, it would be imprudent to act as if an Allende government would be anything but 
another Castro government; he noted that it might be worse.30

 
Här finns meningsskiljaktigheter vad gäller sättet att se på en eventuell seger av Salvador Allende. 
Citatet antyder därmed på en hegemonisk kamp om Allende, vilket kan tyda på att det 
fortfarande finns en viss öppenhet vad gäller sättet att se och framställa honom på. Å ena sidan 
beskrivs han som kommunist men å andra sidan som icke kommunist. I denna pågående kamp 
om att få ge Allende en slutgiltig betydelse är ändå det mest övertygande argumentet ändå Korrys, 
vars uttalande är mer principfast och säkert. Modaliteten i citatet kan exempelvis illustreras med 
meningen ...an Allende government would be anything but another Castro government; he (Korry) notet that it 
might be worse. Trots att ordet might kan tyckas uttrycka en viss osäkerhet, blir innebörden i detta 
sammanhang ändå starkt och laddat då den kopplas ihop med orden worse och communism. 
Förövrigt uttrycks här inga tveksamheter om konsekvenserna av Allendes seger. Som amerikansk 
ambassadör i Chile förmodar jag att Korrys uttalande för de övriga aktörerna är av vikt i 
beslutsprocessen angående en intervention eller inte. Detta då jag anser att han förmodas ha 
kunskap i hur det politiska läget i Chile ser ut, och kanske hur det på sikt kan komma att påverka 
relationen till Förenta Staterna. Genom att koppla ihop begreppet Chile med ord och fraser som 
the same thing, Castro government och worse, uttrycker texten en redan föreställd bild av hur Allende 
kommer att utforma den chilenska politiska banan. Men genom att sätta begreppet Chile i 
relation till en negativ bild av Kuba, visar texten även på en normalisering av den amerikanska 
politiken och dess liberala värderingar. Sättet vi väljer att använda ord och begrepp på är utifrån 
ett poststrukturalistiskt perspektiv avgörande för hur vi förstår dem och hur vi förstår världen. 
Språket är därför ett maktmedel i kampen om etablerandet av den ”sanna” verkligheten. Men för 
att naturalisera innebörden av begreppet Chile, används även andra ord och begrepp i texterna än 
                                                 
30 Dokument 1, s. 2 
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just ordet kommunism. Dessa två är socialism och marxism-leninism, vilket även de skapar 
betydelse åt begreppet Chile. Följande citat illustrerar detta; 
 

Dr. Kissinger: All of the agencies are agreed that Allende will try to create a socialist state.31

 
Henry Kissinger var under denna tid Förenta Staternas chef för det nationella säkerhetsrådet. 
1973 blev han också utrikesminister. Hans betydelse för framställningen av Allendes seger var, 
liksom Korrys uttalande viktig, om inte annat ur en säkerhetspolitik synvinkel. Det andra citatet, 
som skrevs samma år som det chilenska presidentvalet 1970, illustrerar ytterligare ett sätt att 
definiera begreppet Chile: 
 

As could be expected, the question of what an Allende victory would mean to Chile and the 
U.S. occasioned considerable disagreement in the Washington community as reflected in 
deloberations which led up to the National Intelligence Estimate (NIE) published on 30 July 
1970 (...) The CIA Station agreed that Ambassador Korry was correct when he noted that the 
triumph of Allende would mean the gradual imposition of a classic Marxist-Leninist regime in 
Chile.32

 
Språket i de tre ovanstående citaten är (ännu) inte särskilt hotfullt, texterna uttrycker snarare en 
kartläggning av ett problem som måste lösas. Genom att låsa fast begreppet Chile till ord som 
communism, socialist och marxist-leninist, definieras därmed problemet. Hur vi väljer att relatera dessa 
ovanstående kursiverade ord, beror på vilken diskurs vi befinner oss i. Henry Kissinger kan 
mycket väl ha haft rätt när han menade att Allende skulle försöka skapa ett socialistiskt samhälle, 
men Kissingers uttalande måste även förstås utifrån den situation Förenta Staterna befann sig i. 
Det hot som Chile utgör för Förenta Staterna kan mycket väl ha övertolkats då de redan från 
början hade en (negativ) föreställning av kommunism, och som de helt naturligt förutsatte att 
Allende skulle införa i Chile. Därför uteslöts säkerligen de argument som menade att en Allende 
seger inte alls skulle betyda en kommunistisk seger. Men ”genom att automatiskt utelämna vissa 
diskussioner gynnas vissa grupper på bekostnad av andra.”33 Utelämnandet av vissa diskussioner 
kring Allende hjälper också till att forma de föreställningar om honom och Chile. Utifrån ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv konstruerar språket i texterna ”verkligheten” om Chile, och 
formar på så sätt en sanning som ger ”verkligheten” mening. Att då både utesluta Allende som 
icke-kommunist i samtalet om Chile, och samtidigt sätta likhetstecken mellan den chilenska och 
den kubanska samhällsförändringen, uttrycker texten ett sanningsenligt argument. Den sanning 
som uttrycks formar ”verkligheten” och blir därför viktig för den fortsatta beslutsprocessen av en 
eventuell intervention i Chile.  

                                                 
31 Dokument 2, s 1 
32 Dokument 1, s. 6 
33 Bachrach och Baratz refererat av Lilja och Andersson i Hettne och Eriksson (red.), (2001), s. 26 
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Hotbilden i Latinamerika 
I det förra avsnittet låstes definitionen av begreppet Chile fast med ord som exempelvis 
communism. Även i detta avsnitt använd vissa ord som låser fast begreppet. Sättet att tala om Chile 
speglar också synen på Latinamerika rent generellt. Det kommunistiska hotet, som texterna 
uttrycker det, är inte enbart begränsat till Chile. Problematiken kring diskussionerna i texterna 
handlar till viss del om spekulationer om hur den kommunistiska segern kan påverka framför allt 
den sydamerikanska kontinenten. Rädslan för en kommunistisk våg i Latinamerika är omgående i 
kommande citat. Språket och tonen i texterna har i följande citat hårdnat. Dessutom relateras den 
kommunistiska segern i Chile till Latinamerika. Därför är möjligtvis talet i texterna ganska starka 
och hotfulla, och visar även på en amerikansk ovilja att låta de latinamerikanska länderna välja sin 
politiska bana, eller ståndpunkt. I de två följande citaten uttrycks ofta ord och fraser som 
exempelvis must be beaten, our cuban policy och we want to keep it för att beskriva det potentiella hotet. 
Följande citat illustrerar hur den chilenske ambassadören Pedro Ibañez, stationerad i Förenta 
Staterna, talar om det kommande valet i Chile: 
 

(...) he (Ibañez) felt the elections in Chile was critical, not only because the Communist 
candidate must be beaten, but also because a reversal of the trend toward the Christian 
Democrats would be beneficial throughout Latin America.34

 
För att stärka bilden av det hot som ligger över Förenta Staterna och de latinamerikanska 
länderna, är ord som trend och throughout Latin America viktiga i skapandet av denna hotbild. Dessa 
ord skapar en rädsla för trenden ska hålla i sig, och att kommunismen ska spridas över hela 
Latinamerika. Rent propagandamässigt tror jag att ett sådant offentligt uttalande skulle ha fått 
genomslagskraft hos civilbefolkningen. Men vad kommunismen i praktiken innebär för den 
chilenska politiken gentemot Förenta Staterna framgår inte lika tydligt. Texten förutsätter snarare 
att läsaren ska vara införstådd med vad det kommunistiska hotet innebär, eller kommer att 
innebära. Dessutom förstärks bilden av Chile som ett problem genom ekvivalenskedjan critical 
och trend. Ordet critical kan sägas vara det ord som beskriver, eller representerar, hela den 
problematik Förenta Staterna verkar stå inför. Även om ordet inte förekommer särskild ofta, 
finns den trots allt gömd mellan raderna i alla texter. Ordet critical representerar en ohållbar 
situation som Förenta Staterna snabbt måste ta itu med. Då det kritiska läget måste stabiliseras 
synliggörs Förenta Staternas ekonomiska och militära makt i den bemärkelsen att de med alla 
medel de har ska få läget att ändra sig till deras fördel. Detta kan endast ske genom militär makt 
och inflytande då problemet inte har kunnat lösas på diplomatisk väg. Dessutom anspelar citaten 
även på en föreställning av Latinamerika som en amerikansk bas för säkerhetspolitiska skäl. 
Följande citat visar på en föreställning om Latinamerika som en ”ägodel”. 
 

                                                 
34 Dokument 3 
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The president: Latin America is not gone, and we want to keep it. Our cuban policy must not 
be changed (...) no impression should be permitted in Latin America that they can get away 
with this, that it´s safe to go this way (...) if Allende can make it with Russian and Chinese help, 
so be it – but we dont want it to be with our help, either real or apparent.35

 
Citatet är taget ur ett dokument innan presidentvalet. Språket är här mer hotfullt snarare än 
bekymmersamt och kartläggande, som tidigare citat till viss del kan sägas ha visat, vilket kan bero 
på att det är presidenten som talar. Fraser och formuleringar som we want to keep it, no impression 
should be permitted in Latin America that they can get away with this this, that it´s safe to go this way, anser 
jag antyder på ett maktspel mellan kommunismens framfart och de liberala värderingarna som 
Förenta Staterna representerar. Förenta Staterna har vid denna tidpunkt redan ”förlorat” ett land 
(Kuba) till kommunismen, vilket möjligtvis automatiskt legitimerar en intervention i Chile. Detta 
för att resterande länder inte ska gå samma väg, som Förenta Staterna själva menar. Gramsci 
skulle nog kalla ett sådant agerande för en stats dominans över en annan, alltså motsatsen till 
hegemoni, där staten med störst resurser tvingar en eller flera stater till underkastelse.36 
Anledningen för Förenta Staterna att legitimera ett sådant agerande borde då som citatet antyder 
bero på rädslan av kommunismens intrång i ”deras” territorium. 
 
För att stärka och naturalisera påståendet att Chile och eventuellt hela Latinamerika utgör ett hot, 
kopplas påståendet ihop med Kuba, Ryssland och Kina. Dessa kan sägas representera det 
kommunistiska blocket, och situationen i Chile kan sägas återskapar den redan existerande 
föreställningen om kommunismen och det hot som den enligt Förenta Staterna utgör. Här blir 
det diskursanalytiska begreppet intertextualitet intressant. Intertextualitet betecknar ”det 
förhållandet att kommunikativa händelser bygger på tidigare händelser; man börjar aldrig om från 
början. Man kan aldrig undgå att använda ord som andra har använt tidigare.”37 Att i texterna 
hänvisa Allendes politik och den situation Chile befann sig i, till Kuba och den formen av 
kommunism, ger tyngd åt argumentet. Detta då den tidigare definitionen av kommunism redan 
har vunnit legitimitet ur Förenta Staternas perspektiv. 

Makt och inflytande 
Makt och inflytande blir i detta avsnitt intressant av den anledning att makt möjliggör vår 
omvärld och gör den objektiv och förklara också därmed hur maktförhållanden naturaliseras. I de 
tidigare avsnitten presenterades Chile i relation till en kommunistisk diskurs. Men det presenteras 
även ett annat sätt att se på Chile. För att beskriva Chile och Allende användes tidigare ord och 
begrepp relaterade till kommunismen. Där konstruerades diskursen om Chile med ideologiska 
termer och begrepp, medan kommande citat snarare ser och beskriver Chile utifrån en annan 
synvinkel. Denna synvinkel innefattar en framställning av Chile som amerikanskt nationellt 
                                                 
35 Dokument 2, s. 4 
36 Gramsci refererad av Janson i Hettne och Eriksson (red.), (2001), s. 63 
37 Whinter Jörgensen och Phillips (2000), s. 77 
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intresse och som en bas för en allians med den chilenska militären. Språkbruket i texterna har 
därför sett annorlunda ut. Rent generellt kan sägas att språkbruket kring Chile blivit mildare, men 
tonen är dock lika bestämd som i tidigare texter. Det första citatet visar hur analyser kring en 
eventuell Allende-seger kan komma att påverka Förenta Staterna. 
 

NSSM-97, which was approved by the Inerdepartmental Group (IG) on 18 August 1970, thus 
in effect superseding the NIE, set forth the judgment that an Allende victory would not be a 
direct threat to U.S. “vital national interests within Chile, (although) there would be tangible 
economic losses” and that “the world military balance of power” would not be significantly 
altered by an Allende Government.”38 (A3-5) 

 
Chile ses i texten som ett nationellt intresse snarare än som en nation med både egna och andra 
intressen än Förenta Staterna. Beslutet om interventionen i Chile ska sättas i verket grundar sig i 
en ekonomisk intressefokusering. Utfallet beror alltså på hur mycket Förenta Staterna har att 
vinna, i relation till vad de förlorar i och med en Allende seger. Exempel: En Allende seger 
betyder A) would not be a direct threath gentemot Förenta Staterna, men konsekvenserna av segern 
innebär istället B) tangible economic losses. The world military balance of power från representera utfall C, 
som innebär ett oförändrat tillstånd av just världens militära maktbalans. Alltså, Allendes seger 
berör enligt citatet varken A eller C, men segern får dock konsekvenser för B. Hur Förenta 
Staterna agerar beror enligt min tolkning på om A och C kompenserar förlusten B utgör. Om vi 
förutsätter att Förenta Staterna innehade en hegemonisk ställning under denna period, borde 
denna stat enligt Gramscis teori om hegemoni välja att agera utifrån att bibehålla både utfall A 
och C då ett upprätthållande av dessa i större utsträckning gynnar de aktörer som är associerade 
med hegemonen. Men oavsett hur Förenta Staterna väljer att agera gentemot eventuella problem 
har dess inflytande över den chilenska militären en stor roll i huruvida interventionen kommer att 
lyckas eller inte. Då analysen av en eventuell kommunistisk seger visade en ekonomisk förlust, är 
frågan vad Förenta Staterna kommer att göra. 
 

Durin a 15 April 1970 meeting of the 303 committee, scheduled to consider a report on our 
successful but limited involvement in the chilean congressional elections of March 1969, the 
question arose as to whether anything should be done with regard to September 1970 
presidental election.39  

 

Inflytandet över den chilenska politiken blir i citatet tydlig. Vetskapen att Allendes seger med stor 
sannolikhet kunde innebära en ekonomisk förlust (vilket jag antar har med investeringarna i Chile 
att göra), kan ha medfört att Förenta Staterna såg sig skyldiga att åtgärda problemet. William 
Blum, som skrivit boken CIA och USA:s verkliga utrikespolitik, menar att de amerikanska politiska 
planläggarna var oroliga för att Allende skulle leda Chile till en självständig väg gentemot den 
                                                 
38 Dokument 1, s 7 
39 Dokument 1 
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amerikanska utrikespolitiken och de multinationella bolagen.40 Meningen our successful but limited 
involvement in the chilean congressional elections of March 1969… tolkar jag som ett första försök till att 
minska Allendes chanser att segra över de andra kandidaterna i presidentvalet. Genom att ge sig 
in i den chilenska politiken blev Förenta Staterna delaktiga i och fick inflytande över situationen, i 
alla fall till en viss del. Men trots detta finns en osäkerhet i om inflytandet i kongressen räcker för 
att få bort Allende, då jag menar att frågan om whether anything should be done antyder på att 
ytterligare något kanske bör göras. Detta ytterligare något kan alternativt antyda på att de frågar 
sig om något måste göras rent konkret åt situationen, då det kanske inte räcker att enbart ha 
inflytande över vissa aktörer inom den chilenska kongressen. Samtalet om den chilenska militären 
och huruvida de skulle kunna ställa upp på den planerade interventionen blir därför viktig i detta 
sammanhang. Men vad skulle en sådan inblandning kunna innebära? 
 

Messrs. Johnson and Meyer pointed out that if Allende´s election is frustrated by a military 
take-over, there is a strong likelihood that his supporters would take to the streets and plunge 
the country into full-scale civil war. They felt that Allende was possibly the lesser of two 
evils.41

 
The lesser of two evils blir i detta sammanhang intressant. Citatet är taget ur ett sammanhang där 
kongressen är i full gång med att välja antingen Allende eller hans motståndare till president över 
Chile. Uttalande anspelar på att en Allende seger skulle gå lugnare till utan en inblandning 
influerad av Förenta Staterna. Med andra ord, att inte tillåta militären ingripa. Problemet med en 
inblandning skulle då vara att ett inbördeskrig bröt ut. Därför ses Allende enligt detta uttalande 
vara the lesser of two evils. Trots att både militären och Allende framställs som något ont, visar ändå 
citaten att militärens roll är viktig för interventionen. Därför tolkar jag det som att militären i 
Förenta Staternas ögon egentligen kan beskrivas vara ett nödvändigt ont, till skillnad från 
Allende. Om jag relaterar uttalandet till hur framställningen av Allende och Chile har sett ut, 
tolkar jag det som att det bästa alternativet för Förenta Staterna är en militär inblandning snarare 
än en Allende seger. Dessutom tyder även åtgärderna Förenta Staterna har vidtagit, som 
inflytandet i den chilenska kongressen, att de ställer sig mer positiva till militären. Följande citat är 
från en tidpunkt då kongressen fortfarande inte valt ut en kandidat till president, men 
diskussionen kring hur Förenta Staterna ska få bort Allende från makten fortsätter dock. 

 

Secretary Rogers: Private business and the Latin American countries belive that we have done 
the right things up to now. If we have to be hostile, we want to do it right and bring him 
down. A stance of public hostility would give us trouble in Latin America. We can put an 
economic squeeze on him. He has requested a debt rescheduling soon – we can be tough. We 
can bring his downfall perhaps without being counterproductive.42

                                                 
40 William Blum, CIA och USA:s verkliga utrikespolitik (Göteborg, 1998), s 272 
41 Dokument 4, s. 2 
42 Dokument 2, s. 2 
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Hittills hade de finansierat oppositionen och till viss del även vissa oppositionella tidningar. Men 
citatet antyder på att Förenta Staterna hela tiden varit ganska försiktiga med att helt öppet visa sitt 
motstånd till Allende. Detta för att de inte ville hamna i konflikt med de andra latinamerikanska 
länderna. Meningar som we have done the right thing up to now och we can be tough antyder enligt mig 
därför på ett försök att övertyga sig själva till att de har gjort rätt för att på så sätt kunna agera på 
ett tufft sätt. Kanske till och med för att kunna hantera en eventuell konflikt med andra länder. 
Meningen we can put an economic squeez on him antyder på att the cuban policy som Förenta Staterna 
tidigare talat om, till viss del kommer att tillämpas på den chilenska regeringen. En åtstramning av 
den chilenska ekonomin blir därmed Förenta Staternas sätt att visa att de can be tough. Här spelar 
Förenta Staterna en aktiv roll till skillnad från tidigare då de ”bara” hade inflytande i kongressen 
och deltog med andra ord på ett passivt sätt. 

Militären som hjälpmedel 
Följande citat i detta stycke har det gemensamma att de tar upp militärens roll i den planerade 
interventionen. Diskussionerna i texterna kretsar mycket kring hur Förenta Staterna rent konkret 
ska få Allende på fall. Jag tolkar situationen som att Förenta Staterna redan förutsatt att Allende 
blir framröstad till president av kongressen varav uttalandena utgår från det scenariot. Planerna 
för interventionen blir därför mer aktuella än någonsin. Att presidenten uttalar sig i följande citat 
anser jag ger mer legitimitet åt de åtgärder som enligt Förenta Staterna måste vidtas: 
 

The President: I will never agree with the policy of downgrading the military in Latin 
America. They are power centers subject to our influence. The others (the intellectualls) are 
not subject to our influence.43

 
Citatet visar hur stor betydelse militärens makt i Chile har för Förenta Staterna. Konstaterandet 
att den chilenska och latinamerikanska militären är power centers tyder på en föreställning om 
armén som potentiell allierad. Presidentens uttalande blir avgörande för hur vi uppfattar militären 
och genom att sätta ordet military i relation till influence skapas enligt mig en bild av militären som 
en bricka i ett politiskt spel där det pågår en maktkamp om etablerandet av den ”rätta” eller 
”sanna” ideologiska inriktningen. Därför tolkar jag uttalandet även som att relationen mellan 
Förenta Staterna och den chilenska militären i själva verket är rent strategiskt, ur en 
säkerhetspolitisk aspekt, snarare än en övertygelse om att de skulle dela liknande värderingar. 
Genom att ens planera att upprätta en ny politisk ordning tyder möjligtvis citaten på en självbild 
som en stark och mäktig nation. Följande citat visar vad som skulle kunna ske om militären skulle 
lägga sig i politiken, och hur Förenta Staterna finansierade en icke marxistisk tidning. 
 

                                                 
43 Dokument 2, s. 4 
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In compliance with instructions from senior military officers (...) has prepared a coningency 
plan to be put into effect should the military have to intervene in the chilean political process 
to maintain public order. This plan, named “plan Ariete”, calls for the use of 9,000 men, to be 
drawn from all three military services and the corps of carabineros, to take over complete 
control of the media and communications facilities in Chile. The plan also calls for the 
protection of strategic locations in the Santiago area, such as the water supply and electrical 
power stations.44

September 1971 – The Country Team recommended $1,000,000 to keep the Santiago paper El 
Mercurio afloat as the last independent non-Marxist daily on the country (…) December 1971 
– Unanimous telephonic approval was given to support two opposition candidates in the 16 
January 1972 by-elections in the amount of $160,000.45

 
Inflytandet och övervakningen av den chilenska politiken och de chilenska medierna verkar enligt 
citaten ha varit ganska omfattande. Då Förenta Staterna redan förutsatt att Allende kommer att 
bli framröstad som president av kongressen, tolkar jag det som att Förenta Staterna åtgärdar detta 
problem genom att finansiera både militären samt den politiska och mediala oppositionen. Detta i 
samband med meningarna intervene och maintain public order blir intressant. Liksom framställningen 
av Kuba visade på en normalisering av den amerikanska politiken och dess liberala värderingar, 
syns även i detta citat hur tanken om liberala värderingar och ordning har ett naturligt samband 
till skillnad från den chilenska politiken (och Allende) som på ett naturligt sätt relateras till 
oordning. Den oordning Förenta Staterna försöker bringa ordning i medför att framställningen 
av Allende kan bli överdriven. Detta i sin tur skapar ett avståndstagande från Chile som i relation 
till framställningen av Allende och kommunismen naturaliserar en intervention. 

Förenta Staternas självbild 
I detta avsnitt kommer jag att fokusera på hur Förenta Staterna framställer sig själva i relation till 
omvärlden. Diskussionerna i texterna kretsar rent generellt kring den dubbelmoral som Förenta 
Staterna menar att många stater, speciellt de latinamerikanska, har gentemot dem. Följande citat 
visar en mer sårbar sida av Förenta Staterna: 
 

The President: All over the world it´s too much the fashion to kick us around. We are not 
sensitive but our reactions must be coldly proper. We cannot fail to show our displeasure. We 
can´t put up with “give americans hell but pray they don´t go away.” There must be times 
when we should and must react, not because we want to hurt them but to show them we can´t 
be kicked around.46

 
Jag tolkar detta uttalande som att den amerikanske presidenten Richard Nixon menar att världen 
länge har sett Förenta Staterna som en stat att räkna med i vissa lägen men som de baktalar när 
något inte passar. Detta skulle kunna ses som en självbild som i vissa lägen är sårbar trots den 
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tuffa fasad som Förenta Staterna annars har visar upp i texterna. Citatet tyder även på att Förenta 
Staterna vid enstaka tillfällen anser sig vara ensam på den internationella arenan medan alla andra 
stater bara kick us around som presidenten säger. Meningen give americans hell but prey they don´t go 
away tolkar jag som att presidenten menar att andra stater (även Europa) har en dubbelmoral 
gentemot Förenta Staterna. Å ena sidan behövs Förenta Staterna i ett krisläge, men när Förenta 
Staterna själva vill agera utifrån sina egna intressen möts de ibland med motstånd. Immanuel 
Wallerstein menar i sin bok Världssystemanalysen att starka stater (exempelvis Förenta Staterna och 
EUropa) alltid är rivaler och att det alltid uppstår intressekonflikter. Men de starka staterna kan 
dock samarbeta på den internationella arenan för att på så sätt kunna tillgodose sina intressen.47 
Kombinationen rivaliteten – samspelet - intressen skulle därmed till viss del kunna förklara den 
dubbelmoral Förenta Staterna menar andra stater har gentemot dem. Jag tolkar följande citat som 
att Förenta Staterna inte alltid är så angelägna att visa en framträdande roll inom den 
internationella arenan. 
 

The President: Our main concern in Chile is the prospect than he (Allende) can consolidate 
himself and the picture project to the world will be his success. A public correct approach is 
right. Privately we must get the message to Allende and others that we oppose him. I want to 
see more of them; Brazil has more people than France and England combined. If we let the 
potential leaders in South America think they can move like Chile and have it both ways, we 
will be in trouble (...) this is not the same as Europe – with Tito and Ceaucescu – where we 
have to get along and no change is possible.48

 
Meningen A public correct approach is right tolkar jag som att Förenta Staterna till viss del är måna 
om vilken bild av dem som förmedlas till omvärlden. Detta kan vara anledningen till Förenta 
Staternas, åtminstone utåt sett, vill försöka vara formella och milda i framställningen av Allende. 
Informellt använder Förenta Staterna en hotfullare ton mot honom då de menar att Privately we 
must get the message to Allende and others that we oppose him, varav jag tolkar ordet others som de andra 
latinamerikanska länderna som håller på att gå samma väg som Chile. Jag skrev tidigare att jag 
Förenta Staterna finansierade oppositionen i Chile för att på så sätt kunna minska Allendes 
chanser att vinna valet. Den informella hotfullare tonen skulle därför kunna tyda på just det, att 
finansiera medierna och valkampanjen för oppositionen. Blum skriver i sin bok att ”CIA:s hela 
valoperation minskade USA:s kassakista med omkring 20 miljoner dollar.”49 Detta tyder på att 
Förenta Staterna verkligen försökte att förhindra att Chiles väg till kommunism eller socialism 
skulle sprida sig till hela Latinamerika, och meningen if we let the potential leaders in South America 
think they can move like Chile and have it both ways, we will be in trouble tolkar jag som att Förenta 
Staterna inte under några omständigheter skulle kunna tänka sig samarbeta med en kommunistisk 
stat, dock inte i Latinamerika och speciellt inte Chile. Men i och med meningen it is not the same as 
Europe – with Tito and Ceaucescu ställer jag mig frågan varför Förenta Staterna i sådana fall 
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samarbetade med dåvarande kommuniststaterna Jugoslavien och Rumänien, och vad som var 
skillnaden mellan ett samarbete med kommunister i Europa eller Latinamerika. Enligt Joseph S. 
Nye som skrivit boken Understanding International Conflicts, berodde detta samarbete på att Förenta 
Staterna ville försvaga Sovjets makt i Europa.50 Kopplingen rivalitet – samspel – intresse blir åter 
aktuellt då Förenta Staterna, enligt citatet, går emot sina egna principer i och med att de 
samarbetar med kommunister för att upprätthålla någon form av maktbalans i världen. Meningen 
if we let the potential leaders in South America think they can move like Chile tolkar jag även som att 
Förenta Staterna till viss del anser det vara nödvändigt att visa ”vem som bestämmer”, som 
någon form av skrämseltaktik för att få Chile och andra latinamerikanska länder att göra som de 
vill. Följande citat visar hur Förenta Staterna ser på latinamerikanska politiker i relation till den 
dubbelmoral jag tidigare nämnde. 
 

The President: The new Latin politicians are a new breed. They use anti-Americanism to get 
power and then they try to cozy up. Maybe it would be different if they thought we wouldn´t 
be there. We must be proper on the surface with Allende, but otherwise we will be tough. He 
is not going to change; only self-interest will affect him.51

 
Förenta Staternas president menar att latinamerikanska politiker försöker vinna makt och 
legitimitet genom att skapa en negativ bild av dem genom anti-americanism som han själv säger. 
Även detta citat visar en sida av Förenta Staterna som sårbart vad gäller relationen till andra 
stater. Denna sårbarhet kan tyda på att Förenta Staterna i grund och botten vet att andra stater 
inte skulle acceptera interventionen i Chile då det möjligtvis är tydligt att de agerar utifrån 
egenintresse snarare än i de associerade aktörernas intressen. Genom att fastställa att Allende is 
not going to change tolkar jag det som att presidenten försöker övertyga de andra politiska aktörerna, 
och kanske sig själv, att så är fallet och inget annat. Utifrån den ståndpunkten kanske det blir 
lättare för alla delaktiga aktörer att ta till tuffare åtgärder mot Allende och Chile. Meningen Maybe 
it would be different if they thought we wouldn´t be there tolkar jag som att Förenta Staterna frågar sig som 
de latinamerikanska länderna verkligen skulle våga ta steget mot kommunismen om de visste att 
Förenta Staterna inte skulle finnas där och bringa ordning i den oordning kommunismen 
möjligtvis kan komma att skapa. Vidare tolkar jag presidentens uttalande om Chile och Förenta 
Staterna som they och we som ytterligare ett sätt att markera och tydliggöra att Förenta Staterna 
inte tänker tolerera den politik som de latinamerikanska länderna håller på att genomdriva. 

Chile efter interventionen 1973 – en kort diskussion 
Diskussionerna kring Allende och den chilenska politiken har rent generellt handlat om hur 
Förenta Staterna ska förhindra en kommunist/marxist/socialist att komma till makten. Olika 
tillvägagångssätt har som analysen visat varit att blanda sig i den chilenska kongressen och 
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finansiera oppositionella partier och olika medier. Sättet Förenta Staterna talade om Chile var ofta 
hotfullt och Allende framställdes enbart på ett negativt sätt. En ny regering var därför det enda 
sättet för Förenta Staterna att bli av med det kommunistiska hotet som enligt dem hängde inte 
bara över Chile utan över hela Latinamerika. Den 11 september 1973 kom den chilenska politiska 
strukturen slutligen att ändras genom den intervention som Förenta Staterna tillsammans med 
den chilenska militären hade planerat. Samtalet om Chile kom då att förändras. Från att ha 
diskuterat kring Allende och kommunismen kom de amerikanska politiska aktörerna nu att 
diskutera kring Chile och den situation landet befann sig i efter interventionen. Jag har valt två 
citat för att visa hur ett samtal om Chile kunde se ut efter den 11 september 1973. 
 

Kissinger: But I think we should understand our policy – that however unpleasant they act, 
the government is better for us than Allende was.52

 

Citaten representerar inte alla samtal om Chile efter interventionen, men de visar hur vissa 
diskussioner kring den nya regeringen såg ut. Förenta Staterna har upprättat en ny policy mot 
Chile, som enligt citatet innebär att that how unpleasant they act, the government es better for us than 
Allende was. Fortfarande talas det om Allende, men i detta fall tolkar jag det som att Kissinger 
försöker övertala sig själv och andra om att det inte spelar så stor roll vad den nya regeringen gör 
med Chile (exempelvis ekonomiskt), bara relationen staterna emellan förblir som den var innan 
Allende kom till makten. Trots detta är fortfarande rädslan för kommunismen närvarande, vilket 
följande citat visar.  
 

In addition, it was reported that the ”Marxist propaganda machine”, especially those of Cuba 
and the USSR, would take advantage of Chile´s weakened international position. Fear was 
expressed that Chile might be barred from active participation in the UN or lose economic 
aid.53

 
Citatet har jag tagit från ett dokument som heter ”Improving international image”. Trots att 
Allende inte är kvar vid makten, talas det fortfarande om det kommunistiska hotet och Chile som 
ett potentiellt offer. Genom att försöka bättra Chiles anseende på den internationella arenan 
fortsatte Förenta Staterna att ha inflytande över den chilenska politiken, men möjligtvis inte i lika 
stor omfattning som tidigare. 

Avslutande diskussion 
I analysen har jag använt mig av vissa diskursanalytiska angreppssätt (nodalpunkter, 
ekvivalenskedjor, intertextualitet etc.) för att komma texten så nära som möjligt. Genom att titta 
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på vilka ord och begrepp som används i framställningen av Chile, Allende men även den 
amerikanska självbilden, har jag diskuterat kring hur bilder av saker och ting skapas och får 
betydelse genom bland annat tidigare diskursiva struktureringar.54 En av dessa tidigare diskursiva 
struktureringar är den kommunistiska diskursen som är genomgående i min analys och i texterna. 
Denna diskurs kan sägas vara skapad av Förenta Staternas tidigare erfarenheter av den kubanska, 
sovjetiska och kinesiska kommunismen. Sättet att tala om kommunism i texterna förutsätter att 
de amerikanska politiska aktörerna ska veta vad detta begrepp i praktiken innebär. Därför har 
aldrig vidare förklaringar på begreppet återgivits i texterna. Förenta Staternas redan föreställda 
bild av kommunismen återspeglas därför oreflekterat i sättet att tala om Chile. I detta 
sammanhang blir därför Faircloughs begrepp diskursiv- och social praktik aktuella. Det är genom 
den diskursiva praktiken, där tidigare diskursiva struktureringar ingår, som den redan existerande 
diskursen om kommunismen legitimerar reaktionerna mot Chile utan att Förenta Staterna 
behöver ge ytterligare förklaringar. Den sociala praktiken kan förklaras som att det ingår i ett 
större sammanhang att hålla hela Latinamerika under kontroll och att Chile utgör ett hot mot 
”ordningen”. Denna ordning upprätthålls och legitimeras genom ett tolkningsföreträde som 
grundar sig i en hegemonisk kamp på en såväl diskursiv som politisk nivå. Den hegemoniska 
kampen på diskursiv nivå innebär att den definitionskamp som återfinns i analysen av texterna är 
beroende av diskursiva struktureringar. Detta innebär att Chile å ena sidan relateras till den redan 
existerande kommunistiska diskursen, one must treat an Allende victory as the same thing as a Communist 
victory,55 och å andra sidan sätts utanför den diskursen, an Allende victory would not be the same as a 
Communist victory,56 I fallet Chile fick den första definitionen tolkningsföreträde, vilket i sin tur 
innebar en moralisk legitimitet att stödja en intervention. Definitionskampen går härmed från att 
ha varit diskursiv till att bli politisk i den bemärkelsen att den moraliska legitimitet som Förenta 
Staterna vunnit bidrar till att upprätthålla en internationell hegemonisk ställning i den 
latinamerikanska sfären. Interventionen baserades med andra ord inte enbart på den militära och 
ekonomiska dominans Förenta Staterna hade gentemot Chile. Dessa två faktorer var snarare en 
förutsättning för att ens tala om Chile och interventionen på det sättet analysen visat att Förenta 
Staterna har gjort. Därför har tolkningsföreträdet spelat en viktig roll för förespråkarna av 
interventionen då dessa aktörer behöver vinna den moraliska legitimiteten i den egna regeringen 
och i viss mån även internationellt. Legitimiteten från internationella eller flertalet nationella 
aktörer behövs för att dels kunna genomföra interventionen och dels naturalisera motiven till 
den. Relationen mellan Förenta Staterna och Chile tycks därför alltid ha byggt på 
maktförhållandet överordnad - underordnad, eller med andra ord en ojämlik maktrelation som 
vidmakthållits genom materiella och ekonomiska beroendeförhållanden. Därför kan Förenta 
Staternas syn på världen och hur den fungerar förklara varför vissa handlingar kan ses som 
naturliga och/eller legitima. 

                                                 
54 Fairclough i Whinter Jörgensen och Phillips (2001) s. 13 
55 Dokument 1, s. 2 
56 Dokument 1, s. 2 
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Den bild Förenta Staterna har av sig själv, och även hur andra stater ser på Förenta Staterna och 
dess roll inom den internationella arenan, anser jag är viktigt att reflektera över när vi talar om 
Chile och interventionen. Förenta Staterna skulle enligt min mening aldrig agera utanför den 
nationella arenan om de inte hade haft en självbild som en stark nation, både ekonomiskt och 
militärt. Dessutom har Förenta Staterna säkerligen många gånger haft stöd från exempelvis 
Europa gällande inblandningen i vissa internationella konflikter etc. Gramsci menar att en nations 
”ideologiska ledarskap innebär samtidigt starka förväntningar på ett moraliskt ledarskap.”57 Detta 
innebär att så länge Förenta Staterna agerar inom ramen för de europeiska normerna (vad de än 
må vara), så framställs Förenta Staterna på ett positivt sätt. Robert Kagan menar i sin bok Om 
paradiset och makten att: 
 

Ett av de allvarligaste transatlantiska meningsskiljaktigheter efter kalla krigets slut har gällt vilka 
”nya” hot som förtjänar störst uppmärksamhet. De amerikanska administrationerna har lagt 
störst vikt vid de så kallade skurkstaterna och dem som president George W. Bush för ett år 
sedan kallade ”ondskans axelmakter”. De flesta européer har haft en mer sansad syn på de 
risker som dessa regimer utgör. Som en fransk regeringstjänsteman sa: ”problemet är 
`havererande stater´, inte `skurkstater`.58  

 
Hur normer konstrueras och vilka normer som framställs som legitima, beror i hög grad på vilken 
diskurs vi befinner oss i. I exempelvis en västerländsk politisk diskurs finns ett speciellt sätt att se 
och strukturera upp världen på. Sättet att se på världen och ”verkligheten” är därmed också 
beroende av de maktrelationer som skapas både i mellanstatliga relationer och i sociala 
interaktioner människor emellan. Som jag tidigare nämnt skapar makt enligt Foucault en sanning 
som i sin tur är skapad av individer. Därför menar han att det inte finns ett sant eller falskt 
medvetande. Detta innebär att lika verkligt som Förenta Staternas ledande roll i världen är för de 
aktörer inom den västerländska politiska diskursen, kan denna ledande ställning vara lika overklig, 
eller icke legitim, för de aktörer som befinner sig utanför den. Bilden av Allende och Chile som 
ett kommunistiskt hot gentemot Förenta Staterna (och världen) som har presenterats i analysen 
måste därför förstås utifrån den kontext de är skapade, vilket i sin tur innebär att denna bild inte 
neutralt avspeglar omvärlden och ”verkligheten”. Det är snarare en bild konstruerad av Förenta 
Staterna i första hand för att legitimera interventionen och därmed inte med nödvändighet något 
som behöver baseras på hur situationen var ”de facto”. 

                                                 
57 Janson i Hettne och Eriksson (red.), (2001), s. 63 
58 Robert Kagan, Om paradiset och makten – USA och Europa i den nya världsordningen (Stockholm, 2003), s. 38 
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