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 I 

Sammanfattning 

Sovjetunionens upplösning 1991 gjorde att själva grunden för NATO:s existens att 

vara en försvarspakt inriktad på ett invasionsförsvar försvann. NATO var därför 

tvungen att hitta nya uppgifter eller upplösas. 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om alliansen har förändrats och teorin jag har 

tagit till hjälp är neorealismen och strukturrealismen. Neorealismen menar att makt, 

främst militär och politisk, och maktbalans är viktigast och att NATO är en typisk 

allians i en bipolär värld där alliansens huvudsakliga styrka ligger hos dess ledande 

stat, supermakten USA. Strukturrealismen menar istället att kapacitet och interaktion 

hos ett system kan vara lika viktigt som makt och tar även upp andra faktorer än bara 

militära och politiska som ekonomiska, kulturella och sociala. Att NATO lyckas klara 

sig i dagens multipolära värld beror enligt strukturrealismen främst beror på 

interaktionen i systemet och de gemensamma värderingarna hos medlemmarna.  

 

Det som främst skiljer NATO:s nya och gamla roll är invasionsförsvarets tillbaka- 

gång och framväxandet av uppgifter som krishantering, stabilisering av Europa, 

fredsbevarande operationer. Även den militära sektorns tillbakagång måste lyftas fram 

och istället den ökade betydelsen av den politiska sektorn genom exempelvis 

Tysklandsfrågan och understödjandet av de nya demokratierna i Östeuropa. 

 

Under konflikterna i Bosnien och Kosovo under 1990-talet fick NATO användning av 

sina nya strategier. I Bosnien lyckades NATO först i sista stund rädda något av sitt 

anseende, genom att övervaka fredsavtalet, efter en ineffektiv operation med stora 

samarbetsproblem med FN. I Kosovo startade alliansen ett krig mot Jugoslavien för 

att officiellt hindra en humanitär katastrof. Politiskt lyckades kriget genom att 

alliansen uppnådde sina politiska mål. Militärt lyckades man dock inte slå ut den 

jugoslaviska armén. 

 

Det finns ännu inte någon organisation i Europa som kan ta över NATO:s roll, men 

EU:s allt större säkerhetspolitiska ambitioner kan på sikt ”hota” NATO. USA:s allt 

större inriktning mot Pax Americana kan också hota NATO genom att NATO riskerar 

att bli en lydorganisation för amerikanska intressen. 



 II 

Förkortningar och förklaringar 

 

CJTF- Combat  Joint Task Force  (ung. Snabbinsatsstyrka) 

 

GUSP- EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik  

 

IFOR- Implementation Task Force- NATO:s fredsbevarande styrka i Bosnien 

 

NATO- North Atlantic Treaty Organisation 

 

PfP- Parnership for Peace- NATO:s samarbete med de neutrala och fd WP 

medlemmarna 

 

OSSE- Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa 

 

Pax Americana- En världsordning som bygger på amerikansk militär överlägsenhet 

liknande Pax Romana som byggde på Roms dito. 

 

SFOR- Stabilisation Task Foce- Efterträdaren till IFOR 

 

VEU- Västeuropeiska Unionen 

 

WP- Warszawapakten 
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1. Inledning och metoddiskussion 

1.1 Bakgrundshistoria och problem 

Atlantpakten Nato (North Atlantic Treaty Organisation) bildades 1949 mellan USA, 

Canada, Storbritannien, Frankrike, Nederländerna, Luxemburg, Norge, Danmark, 

Island, Portugal och Italien och består i dag av 26 länder 

(http://www.nato.int/structur/countries.htm). 

 
Andra världskrigets slut hade gjort att USA hade tagit över de gamla imperiestaternas, 

Storbritannien och Frankrike, roll i världspolitiken. Oron var stor hos många av de 

europeiska staterna att Sovjetunionen utgjorde ett militärt hot. De flesta av de hade 

upplevt en tysk ockupation under kriget och Storbritannien och Frankrike hade visat 

sig inte ha kapaciteten att förhindra tyska hegemonisträvanden. Ett ekonomiskt 

pressat Storbritannien ville ha ett nära samarbete med USA medan Frankrike ville ha 

USA:s hjälp att återupprusta upp den franska krigsmakten för att den skulle hålla 

samman imperiet. USA var mer tveksamma till en början men insåg risken för att 

USA hur som helst skulle tvingas rycka in för att försvara Västeuropa i händelse av 

ett sovjetiskt angrepp (Gudmundson, 2000: 33-35). 

 

Den s.k. Brysselpaktens skapande 1947 var ett västeuropeiskt propagandanummer för 

att visa USA att Västeuropa var berett att hjälpa till med sitt eget försvar och 1949 

undertecknades Atlantpakten. Brysselpakten, som inte fick någon praktisk betydelse 

dammades av under 1980-talet som VEU, EU: s militära gren (Gudmundson, 

2000:39-41). 

 

Natos politiska organisation består av en generalsekreterare, som är organisationens 

ansikte utåt och talesman, samt en internationell stab där alla medlemsstater har 

representanter. Den militära organisationen består av en militär kommitté som tar de 

militära besluten, de militära befälhavarna för Europa ( SACEUR=Supreme Allied 

Command Europé) och Atlanten ( SACLANT=Supreme Allied Command Atlantic), 

samt ett 20-tal lokala staber. Av tradition är generalsekreteraren en europé och 

SACEUR och SACLANT företräds av amerikaner. Den militära organisationen är 

dock underordnad den politiska (Winnerstig, 2000: 25). 
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Kalla krigets slut 1991 gjorde att NATO:s huvuduppgift, att skydda sina medlemmar 

mot Sovjetunionen, var överspelad. För att överleva som organisation var NATO 

tvungen att hitta nya uppgifter i en förändrad värld. Den bipolära värld med USA och 

Sovjet som varandras motpoler (ca 1945-1991) var nu över och ersattes av en 

multipolär värld med USA som enda kvarvarande supermakt. Enligt teorier som 

exempelvis realismen så är allianser som stabilast i en bipolär värld, i en multipolär 

värld bevakar stormakterna varandra och allianser är mer ombytliga. Konflikterna i 

NATO:s närområde Balkan visade att det inte blev en så fredlig värld som många trott 

efter Sovjets upplösning och att det fanns behov av en organisation som NATO. 

Problemet är om nu NATO har förändrats, på vilket sätt och varför? Samt hur har 

organisationen mött dessa förändringar? 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om NATO har förändrats och i sådana fall hur 

denna eventuella förändring skett från kalla kriget till idag. För att svara på syftets 

frågeställningar används i uppsatsen neorealistiska och strukturrealistiska teorier, 

främst Waltz och Buzan. De frågeställningar jag ställt mig och försöker förklara är 

följande: 

1) Vad skiljer det gamla och nya NATO? Hur har NATO:s roll och uppgifter 

klarat omställningen sedan kalla krigets slut och fram till idag? 

2) Hur har NATO använt sina nya strategier? Här kommer jag att titta på två fall, 

Bosnien och Kosovo, som NATO blev involverad i.  

3) Finns det några andra alternativ till NATO? Kanske andra organisationer som 

kan överta NATO:s säkerhetspolitiska roll i Europa. Kan detta vara en 

anledning till NATO:s eventuella förändring? 

 

1.3 Metod och material 

Metoden jag tänkt använda mig av är litteraturstudier och materialet är litteratur som 

berör internationell politik. De teoriböcker jag använder mig av är Kenneth Waltz 

Theory of International Politics (1979) och Barry Buzans, m.fl. Logic of Anarchy 

(1993). Anledningen till att jag valt dessa teoretiker är att Waltz anses som den 

främste neorealisten, men neorealismen är främst inriktad på den bipolära värld som 

fanns mellan åren 1945-1991 och för att bättre förstå hur NATO har utvecklats efter 

1991 så har jag också tagit hjälp av strukturrealismen som Buzan mfl beskriver. Barry 
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Buzan anses som en av de viktigaste experterna på internationella förhållanden efter 

kalla krigets slut och har vidare utvecklat realismen och neorealismen för att anpassa 

dessa till dagens multipolära värld. 

 

För uppsatsens empiriska del ligger följande litteratur till grund: I böckerna A History 

of NATO vol 1-3 och Masters of the Universe- NATO´s Balkan Crusade är bägge 

författarna bara redaktörer och de olika kapitlen är skrivna av olika författare. Master 

of the Universe kan betecknas som kritisk mot NATO:s krig mot Jugoslavien 1999 

och det bör man ha i åtanke. Boken Europeisk säkerhetspolitik är mer problematisk då 

det inte står vem som har skrivit varje kapitel i boken, man får då utgå från att alla 

författarna gemensamt står för hela boken. Richard Haass som skrivit The Reluctant 

Sheriff är amerikan och har en annan syn på USA:s roll i världen och Europa än 

exempelvis Björn Hettne och Wilhelm Agrell. 

 

För att se skillnaden mellan det gamla och nya NATO, det NATO som fanns före 

1991 och efter, har jag använt mig av NATO:s egna dokument.. För det gamla NATO 

är Atlantdeklarationen intressantast, de andra dokumenten är skrivna i en ny 

säkerhetspolitisk omgivning då NATO var under omvandling. De för uppsatsen 

aktuella dokumenten är Atlantdeklarationen (1949), Londondeklarationen (1990), 

Romstrategin (1991) och Washingtonstrategin (1999). 

 

1.4 Avgränsningar 

Atlantdeklarationen består av 14 artiklar men jag har valt att bara lyfta fram de 

centralaste, dvs de som mest åberopas i senare dokument eller de som olika forskare 

lyfter fram som de mest centrala. De fem artiklarna jag därför valt att koncentrera mig 

på är artikel två, tre, fem, sex och nio. Genom att använda sig av dessa fem artiklar 

kan man definiera NATO:s gamla roll. I de övriga dokumenten har jag valt att ta med 

det jag tycker är mest väsentligt, givet referensramen. 

 

Jag kommer i denna uppsats att koncentrera mig på det NATO som finns efter 1991 

och kommer inte att beröra NATO:s utomeuropeiska områden. Denna avgränsning 

motiveras av att NATO:s koncentration idag i huvudsak är på Europa.  
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1.5 Disposition 

Jag kommer att börja med att i kapitel två att diskutera den teoretiska referensramen 

för att sedan redovisa de olika frågeställningarna vilka besvaras i kapitel tre. 

Uppsatsen avslutas med en diskussion i kapitel sex. 
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2. Neo- och strukturrealismen 

Genom att använda mig av neorealismen och strukturrealismen kan jag 

förhoppningsvis se skillnaderna mellan NATO:s gamla respektive nya roll lättare. 

 

För att svara på de frågeställningarna om NATO:s eventuella förändring som 

framställdes i uppsatsens syfte så följer här en genomgång av två teoribildningar som 

kan hjälpa oss förklara hur världen har förändrats från den bipolära värld som fanns 

mellan åren 1945-1991 och dagens multipolära värld. 

 

Den klassiska realismen (exempelvis Carr och Morgenthau) koncentrerade sig på 

staten som den viktigaste aktören i den internationella politiken. Säkerhet och makt 

ansågs vara de primära målen för en stat och konflikter var det vanligaste tillståndet 

mellan stater. Neorealismen är en vidareutveckling av realismen. Dess främsta 

företrädare är Kenneth Waltz med sin bok Theory of International Politics. Medan 

den klassiska realismen koncentrerar sig på militär och politisk makt (ex diplomati) så 

tar neorealismen upp ett större område av makt som dessutom ekonomisk, social, och 

kulturell makt om än inte i lika stor omfattning som strukturrealismen. 

Strukturrealismen i sin tur är en vidareutveckling av neorealismen. 

 

2.1 Neorealismen  

Koalitioner av stater bildas oftast i en multipolär värld, dvs i en värld som har flera 

stormakter varav en försöker uppnå hegemoni. När en stormakt försöker bryta den 

relativa Status Quo som råder så bildas oftast en koalition, som exempelvis NATO. Så 

var fallet för både Napoleon och Hitler. Tiden 1789-1815 och 1918-1945 är typiska 

exempel på en sådan värld, där den ena sidan försöker skapa och bibehålla koalitioner 

medan den andra sidan försöker förhindra och krossa de koalitioner som är riktade 

mot dem. Gemensamt för dessa tidepoker, menar Waltz är att koalitioner bildades i 

orostider och att deras sammanhållning var osäker (Waltz; 1979:42) 

 

Waltz jämställer ofta en stat med en organisation. Många olika organisationer 

utkämpar krig eller konflikter, det kan röra sig om stammar, imperier, stater, allianser 

eller brottssyndikat. Det är dock svårare att förklara en konflikt utifrån ett visst 

förhållande och även om det kommer att upprepa sig. Första världskriget kan 
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förklaras som motsättningen mellan två jämnstarka koalitioner (Tyskland och 

Österrike-Ungern på ena sidan och Frankrike, Ryssland och Storbritannien på andra). 

Medan andra världskriget kan förklaras som ett misslyckande för vissa stater 

(Frankrike och Storbritannien) att skapa en stark koalition för att upprätthålla 

maktbalansen i Europa gentemot Tyskland (Waltz, 1979: 67). 

 

 Det internationella systemets struktur förändras ständigt. Vi har exempelvis gått från 

en multipolär värld till en bipolär under kalla kriget. Nya teknologiska framsteg görs, 

nya vapen uppfinns och allianser omformas eller upphör som Warszawapakten. Bästa 

exemplet på detta menar Waltz är det europeiska maktsystemet. När de europeiska 

stormakterna tävlade mot varandra så var enighet mellan dem omöjligt. Spelet var ett 

nollsummespel, det en stat förlorade vann en annan. Efter 1945 tog två till största 

delen utomeuropeiska stater (USA och Sovjet) över de dominerande rollerna i världen 

och Europas öde var för första gången i händerna på andra. Det ledde till att de 

europeiska staterna insåg att krig mellan dem var meningslöst och började samarbeta. 

1945 innebar också slutet på en multipolär värld och början på en bipolär. För att 

förstå det internationella systemet måste man därför koncentrera sig på stormakterna 

(NATO bildades som organisation av stormakterna) då dessa, enligt Waltz är de som 

formar systemet. Detta innebär givetvis inte att de mindre staterna ska förbises 

(Waltz, 1979: 70-73). 

 

En stat måste alltid vara beredd att använda sig av våld i sina relationer med andra 

stater. Vissa stater kan när som helst använda sig av det och då måste deras grannar 

rusta upp eller bli beroende av en annan stats godtycke. ”Naturens lag” bland stater är 

krig och på det internationella planet råder anarki menar Waltz som en 

vidareutveckling av Hobbes allas krig mot alla. Ironiskt nog har dock de blodigaste 

konflikterna efter andra världskriget varit inom stater. Vad är då skillnaden mellan 

våld inom stater och våld mellan stater? En effektiv regering inom ett land har ett 

legitimt våldsmonopol, dvs. har en organisation för att förhindra att medborgarna 

använder sig av våld mot varandra. Medborgarna behöver inte försvara sig utan staten 

gör det år dem. På det internationella planet saknas detta, försvarar du inte dig så 

kommer ingen annan att göra det åt dig (Waltz, 1979: 102-104). 
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Osäkerheten på det internationella planet gör att stater sluter sig samman i 

organisationer eller börjar samarbeta. Det kan beskriva det som ett ”fångarnas 

dilemma”, om två parter följer sina egna intressen istället för att försöka samarbeta 

och tillmötesgå några av den andres intressen så förlorar bägge mer på det. Waltz 

kallar situationen ”självhjälp” och riskerna med den är höga, i företagsvärlden kan 

detta leda till konkurs och mellan stater till krig som värsta utfall. För att undgå 

”självhjälp” situationen kan man organisera sig, som flera av de västerländska 

demokratierna gjort genom NATO. Nackdelen med en organisation är, menar Waltz, 

att den främst inriktar sig på två saker, dels att få något gjort (visa styrka) och dels att 

förbli en organisation. Mycket av en organisations agerande är dock inriktat på det 

senare. Ledarna för en organisation är oftast ledare för att de kan bibehålla själva 

organisationen, inte för att de är experter eller den mest lämpade personen. Inom en 

organisation av stater måste man för sammanhållningens skull ibland utsätta 

dissidenter för åtgärder som våld eller ekonomisk bestraffning (som exempel kan 

nämnas Warszawapaktens och Sovjetunionens hantering av kriserna i Ungern 1956 

och Tjeckoslovakien 1968). Inrättandet av en världsregering skulle vara samma sak 

som en inbjudan till inbördeskrig. Stater kan inte överlåta sin makt åt en central 

organisation om inte denna kan skydda sina medlemmar från våldshandlingar. Ju 

större makt organisationens medlemmar har, desto större makt måste den centrala 

organisationen ha. Men ju större makt den centrala organisationen får ju mer vill dess 

medlemmar kontrollera den (Waltz, 1979:111-112). 

 

Om den nationella politiken handlar om auktoritet, administration och 

upprätthållandet av lagar så handlar den internationella politiken om maktkamp och 

maktbalans. Maktbalans kan innebära att det anarkistiska internationella systemet blir 

stabilare. Med två supermakter som USA och Sovjet har världen efter 1945 varit 

förhållandevis fredlig, enligt Waltz, hans bok skrevs 1979. Idag 2004 återstår bara en 

supermakt, USA, som har de ekonomiska, militära och politiska medlen att kalla sig 

så. Maktbalans kan formas utan supermakter genom system av allianser. Men istället 

för att staten, om den varit ensam att maximera sin makt, blir målet för en 

organisation att bibehålla sin makt ju fler medlemmar som tas in. Därför tenderar 

stater att hellre gå med i en svagare organisation för att balansera den starkare istället 

för att ta efter vinnaren i det som kallas ”bandwagoning”. Ingen stormakt vill att 

någon annan framträder som ledare för en framgångsrik organisation, därför brukar 
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allianser som vinner ett krig oftast bryta samman strax efter (som exempel kan 

nämnas splittringen av de allierade efter segern 1945). Även mindre stater tenderar att 

söka sig till den svagare koalitionen för att det oftast är den starkare som hotar dem 

(Waltz, 1979: 121 och 126-127). 

 

Det som bl.a. skiljer neorealister från ”klassiska” realister är således att neorealister 

lägger större vikt av ekonomisk styrka hos en stat. Ekonomiska stormakter som Japan 

och EU kan mäta sig med USA på det ekonomiska planet. Enligt Waltz så kan man i 

och för sig hävda att världen består av två stormakter (1979) rent militärt, men räknas   

ekonomisk styrka så tillkommer fler. För att vara en stark stat så räcker det inte bara 

med militär styrka. Militärt regionalt starka stater kan vara ekonomiskt svaga 

(exempelvis Turkiet) och ekonomiskt starka stater kan vara militärt svaga (exempelvis 

Japan). För att en stat maximalt ska kunna använda sin makt för att ta vara på sina 

intressen så måste den använda sig av alla medel den har. Medel som exempel 

ekonomisk styrka, diplomati, politisk stabilitet, naturresurser, storleken på 

befolkningen och ytan måste alla kombineras. Att ranka en stormakt kan dock vara 

svårt, behandlas en stat som en stormakt så är den det (Waltz, 1979:130-131). 

 

För att uppnå maktbalans som trots allt, menar Waltz, är det stabilaste tillståndet i 

världen, behövs stormakter, frågan är bara hur många? Antalet är alltid litet men 

varierar. Waltz jämför det med bolag, ju större ett bolag är desto lättare blir det att ta 

vara på sig själv och slippa beroende av andra. Oligopolmarknader är oftast de 

stabilaste, inträdeskostnaderna är oftast så höga att de flesta avstår från att försöka ta 

sig in på marknaden. För att få ner kostnaderna och uppnå stordriftsfördelar gäller det 

att bli stor eller att börja samarbeta med andra, då delas kostnaderna mellan 

samarbetspartnerna och man blir inte lika beroende av omvärlden. För stater och dess 

medborgare behöver inte stabilitet och fred vara det högsta målet utan annat kan vara 

viktigare, som exempelvis Europas enande. Skillnaden mellan stater och bolag är 

också att medan bolag går i konkurs och försvinner så sker det sällan med stater (även 

om 1990-talet varit annorlunda med Sovjetunionens och Jugoslaviens upplösningar 

och splittringen av Tjeckoslovakien) (Waltz, 1979: 135-137). 

 

Kontrollen av naturresurser är något som blivit allt viktigare under 1900-talet menar 

Waltz. Enligt Waltz attackerade exempelvis Japan 1941 den amerikanska flottbasen 
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Pearl Harbour för att USA infört ett exportstopp för olja till Japan. Oljekriserna på 

1970-talet visade även svagheten hos västvärlden (USA klarade sig dock bättre än 

Västeuropa) i och med ett stort oljeberoende från främst Mellanöstern. Medlemmarna 

av oljekartellen OPEC är var och en svaga stater både militärt och ekonomiskt och i 

det flesta fall även politiskt. Men när de sluter sig samman så blir de en storspelare 

både ekonomiskt och politiskt på den internationella scenen (Waltz, 1979: 152 och 

156). 

 

Enligt Waltz betyder färre stormakter en stabilare värld (undantaget är om en stormakt 

skulle uppnå hegemoni). Det stabilaste systemet är en bipolär värld där två stormakter 

dominerar. Skillnaden mellan en multipolär värld och en bipolär är att maktbalansen 

lättare kan upprätthållas med färre aktörer och blir då mer förutsägbar. I en multipolär 

värld är fyra stormakter det som minst krävs för att upprätthålla maktbalansen, ännu 

hellre fem där en kan vara balanseraren. Storbritannien hade länge den rollen under 

1700- och 1800-talen. Genom denna roll blev också Storbritannien världens då 

mäktigaste stat (Waltz, 1979: 163-164). 

 

Osäkerheten som en multipolär värld leder till gör att även de allianssystem som finns 

blir osäkra. Som ett exempel tar Waltz upp Nazitysklands allt aggressivare 

utrikespolitik på 1930-talet. Varken Storbritannien eller Frankrike ville ta den ledande 

rollen mot Tyskland utan hoppades att Sovjet och Tyskland skulle balansera varandra 

eller utmatta varandra i ett krig. Dessa förhoppningar förkastades genom Molotov-

Ribbentroppakten 1939, då Tyskland och Sovjet delade upp Östeuropa mellan sig. 

Om en stat blir alldeles för pressad spelar saker som olika ideologier ingen större roll 

för att sluta sig till en allians eller som Waltz uttrycker det ”It is important to notice 

that states will ally with the devil to avoid the hell of military defeat”. För att uppnå 

säkerhet måste alltså allianser ibland formas och när de formats så måste de 

bibehållas. För att bibehålla en allians så måste dess medlemmar ha ett eller några 

gemensamma intressen som är viktigare än eventuella motsättningar. Det främsta 

gemensamma intresset är rädsla för en eller flera andra stater. (Waltz, 1979: 166). 

 

Situationen före första världskriget i Europa visar på komplexiteten hos allianser i en 

multipolär värld. Frankrike och Ryssland, som egentligen inte hade någonting 

gemensamt annat än rädslan för Tyskland, började samarbeta med olika mål, 
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Frankrike för att återta Alsace-Lorraine och Ryssland för öka sitt inflytande på Balkan 

gentemot Österrike-Ungern. Tyskland skapade då en allians med Österrike-Ungern av 

rädsla för att om dessa besegrades så skulle Tyskland vara ensamma kvar omringade 

av fiender. Storbritannien försökte spela sin traditionella roll som balanserare och 

samarbetade bl.a. med Tyskland för att dämpa konflikten på Balkan 1912-1913, men 

misstänksamheten från deras allierade Frankrike och Ryssland gjorde att samarbetet 

avbröts. Dessa allianssystem ledde till att när väl en konflikt startade med en stormakt 

iblandad i så drogs alla andra med i en dominoeffekt (Waltz, 1979: 167). 

 

I en bipolär värld bygger den militära kapaciteten hos stormakterna i huvudsak på 

dem själva. De kan balansera varandra internt istället för externt, dvs. ej vara 

beroende av den militära styrkan hos dess respektive allierade. Ger sig någon av 

alliansens medlemmar ut på ”egna äventyr”, så som Storbritannien och Frankrike 

under Suezkrisen 1956, så kan de tillrättavisas av alliansens ledare (i det här fallet 

USA) utan att det leder till storkrig. De två stora allianserna efter 1945 (NATO och 

WP) var snarare en amerikansk respektive sovjetisk garanti om ”beskydd” av dess 

allierade än att dessa beskyddar stormakterna. Som Waltz påpekar så stod 1976 USA 

för 75 % av NATO:s militära utgifter och Sovjet för 90 % av WP:s. Inte ens händelser 

som Kinas brytning med Sovjet eller Frankrikes utträde ur NATO:s militära 

samarbete (ej ur själva försvarspakten) har kunnat rubba maktbalansen. I en 

multipolär värld är stormakterna beroende av sina allierade i krig och kriser, i en 

bipolär värld är det dem själva det hänger på. Storbritannien kunde tro att Frankrike 

agerade bålverk mot Tyskland på 1930-talet, men USA kunde inte förlita sig på något 

sådant mot Sovjet för att ingen europeisk stat var stark nog för det efter 1945 (Waltz, 

1979: 169-170). 

 

En annan viktig skillnad Waltz tar upp mellan en bipolär värld och en multipolär är att 

det kan vara osäkert vem som är fienden i en multipolär värld, även allierade 

stormakter tittar misstänksamt på varandra. I en bipolär är det aldrig osäkert vem som 

är fienden. I en bipolär värld blir också saker som ekonomisk tillväxt och teknisk 

utveckling viktigare än bara militär kapacitet. Allierade måste stödjas i större 

omfattning och neutrala ges bistånd (läs: mutas, min anmärkning), som exempel kan 

nämnas Marshallhjälpen och COMECON. Marshallhjälpen var ett amerikanskt 

ekonomiskt bistånd till Västeuropa efter andra världskriget och COMECON var ett 
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sovjetiskt dito till sina sattelitstater i Östeuropa. Ironiskt nog var det två av tradition 

isolationistiska stater (USA och Sovjet/Ryssland) som tog kommandot efter 1945. 

Liksom på en oligopolmarknad så var det under kalla kriget höga inträdesavgifter, så 

höga att bara två stater hade råd med det (Waltz, 1979: 172-173 och 177): 

 

Waltz bok är skriven 1979, innan Sovjets fall, men han räknar upp flera av dess 

svagheter som skulle komma att leda till dess fall, som exempelvis att en alldeles för 

stor del av BNP:n gick till militära utgifter (ca 12 % jämfört med USA:s 6 %). Trots 

en större folkmängd så hade Sovjet bara ca hälften av USA:s BNP. Ett ekonomiskt 

allt starkare Västeuropa genom EU/EG menar han är det enda som på sikt skulle 

ekonomiskt kunna hota USA:s ekonomiska dominans (han missade Japans enorma 

ekonomiska tillväxt på 1980-talet som till och hotade USA:s första plats). Till viss del 

hävdar han även att kärnvapen tagit över den roll som de gamla allianserna före 1945 

hade. Fienden kan med ett enda slag utplåna kapacitet hos ett land. NATO är snarare 

en amerikansk garanti om skydd till Västeuropa än en klassisk allians (Waltz, 1979: 

180-182). 

 

Svagheten med militär styrka jämfört med ekonomisk är att den är som mest 

användbar för avskräckning eller hot, när man slipper visa sina kort. Ekonomisk 

styrka har ett mera användbart användningsområde. Från 1815 till 1914 var 

Storbritannien världens ledande stat. Ingen vågade utmana den brittiska flottan och 

Storbritannien kunde bygga upp sitt imperium till att omfatta ¼ av jordens yta. När 

första världskriget började visade sig svagheten med den brittiska militära styrkan och 

dess stora flotta hade misslyckats att förhindra ett storkrig och blev på det sättet 

mindre användbar. Misslyckas en stormakt att ta politisk och/eller ekonomisk kontroll 

över en motståndare är det inte säkert att ens en överlägsen militär styrka hjälper som 

exempelvis USA:s misslyckade engagemang i Sydostasien under 1950- till 1970 

talen. Stormakter kan inte göra allt med militär styrka men det kan göra mer än en 

liten/svag stat (Waltz, 1979: 186 och 189). 

 

Avslutningsvis kan det konstateras att Waltz redan 1979 såg slutet på den bipolära 

världen som då existerade, även om han knappast kunde tro att Sovjets fall var så nära 

förestående. Istället trodde han att Västeuropa (EG/EU) skulle placera sig mellan 

USA och Sovjet i styrka och vi skulle få en tripolär värld. Västeuropa skulle sålunda 
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bli en amerikansk buffert mot Sovjet såsom Frankrike en gång var för Storbritannien 

mot Tyskland, men en mer svårhanterlig allierad för USA än om man behandlade 

varje europeisk stat var för sig (Waltz, 1979: 202). 

 

2.2 Strukturrealismen  

Den stora svagheten med neorealismen var enligt strukturrealisterna koncentrationen 

på den bipolära värld som rådde under kalla krigets dagar (ca 1945-1991), denna värld 

som kollapsade både överraskande och snabbt. Kollapsen av Sovjet, framväxten av 

EU och slutet på den bipolära världen har öppnat för ett nytt multipolärt system (även 

om vissa som Chomsky hävdar att den är en enpolär värld med USA som 

hegemonistat). Skillnaden mellan denna multipolära värld och den som fanns före 

1945 är att vikten av militär makt har minskat på bekostnad av ekonomisk, social och 

kulturell makt. Stormakterna tävlar inte heller i samma utsträckning som före 1945, 

utan det finns ett gemensamt intresse av harmoni i den internationella politiken 

(Buzan, mfl, 1993:12-13). 

 

Strukturrealismen är en vidareutveckling av neorealismen som domineras av ett kalla 

kriget perspektiv. Neorealismens främsta verk, är enligt Buzan, Jones och Little, 

Kenneth Waltz:s ”Theory of International Politics” och de utgår från Waltz när de 

utformar strukturrealismen i ”The Logic of Anarchy". Det är förklaringen till att 

neorealismen nämns frekvent när strukturrealismen tas upp. Strukturrealismen tar 

även upp mer än politiska och militära faktorer som ekonomiska, kulturella och 

sociala. Även kapaciteten hos en aktör tas upp djupare av strukturrealismen. 

 
Själva ordet strukturalism innebär för samhällsvetenskapen att man, för att förstå 

individens handlande, måste se ”bakom” självuppfattning och motiv, då individer 

styrs av strukturella krafter som inte kan kontrolleras eller ibland ens uppfatta. Som 

ett exempel kan man ta språk, ingen individ eller grupp har skapat grammatiken som 

bygger upp ett språks struktur. Ändå accepterar vi och använder de grammatiska 

reglerna utan att ens ibland vara medvetna om det (Buzan, mfl, 1993: 5 och 7). 

 

Den främsta kritiken som neorealismen och Waltz fått utstå är att teorin är för smal 

och för statisk. Till sitt försvar menar Waltz att det anarkistiska systemet är så 
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långlivat att strukturella effekter är viktigare än strukturella förändringar. Slutet på det 

anarkistiska systemet är något som inte kan ses idag. (Buzan, mfl, 1993: 25-26). 

 

Neorealismens teori är baserad på system, struktur och enheter. Så vad innebär dessa? 

Med system i internationella relationer menas en grupp parter eller enheter vars 

handlande påverkar varandra. Ett internationellt system kan dock vara enbart stater 

eller allt från individer, organisationer, företag och stater. Det vanligaste är dock att 

det görs en indelning i exempelvis ”det internationella politiska systemet” och ”det 

internationella ekonomiska systemet”. Nackdelen med denna indelning är att man kan 

bli sektorblind och inte hitta förklaringar till förändringar av andra orsaker. För att 

förstå helheten måste man därför använda sig av flera olika sektorer såsom militär, 

ekonomisk och politisk m.m. Waltz, menar författarna använder sig mest av den 

politiska sektorn (Buzan, mfl, 1993: 29-33). 

 

Med struktur menas enligt neorealismen hur enheter förhåller sig till varandra. För att 

kunna beskriva det ”det internationella politiska systemest” struktur måste man först 

begreppet politiskt system defineras, Waltz definierar det som stater men det kan 

finnas fler sätt enligt Buzan mfl. Nationalstaten är den klaraste formen av politisk 

struktur, den kan genom makt, auktoritet och administrativ kapacitet påverka rivaler 

både innanför och utanför sin lagliga sfär. Men nationalstaten är inte den enda formen 

av politisk struktur i det internationella systemet, organisationer som EU, FN och 

NATO har flera funktioner som påminner om en stats. Strukturer kan delas in i 

hierarkiska (med en centralregering) eller anarkiska (utan centralregering). Om alla 

enheter är självständiga så måste strukturen definieras som anarkiska, ett typiskt 

exempel på ett anarkiskt system är det medeltida Europa (Buzan, m.fl., 1993: 37-41). 

 

Det system som rådde i världen under imperialismens glansdagar (ca 1815-1914) var 

en blandning av ett anarkiskt och ett hierarkiskt system. De europeiska stormakterna 

tävlade sinsemellan medan kolonierna och de svagare staterna blev underordnade. 

Även EU är en sorts blandning där de europeiska staterna insåg att de var tvungna att 

samarbeta för att uppnå makt och säkerhet. I dag finns det inte något globalt 

hierarkiskt system om man inte vill börja spekulera i en världsregering (FN) eller ett 

världsimperium (USA) (Buzan, mfl, 1993: 44-46). 
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Till skillnad från strukturrealisterna, tar Waltz inte upp mycket om själva enheterna. 

Strukturrealismen kräver en definition av dessa. För att analysera utrikespolitik måste 

man enligt Buzan, mfl titta närmare på faktorer som statens organisation, ledarskapets 

personligheter och organisationens ideologi och även att försöka förklara om enheter 

söker makt, säkerhet, välfärd eller kulturella värden faller inom en enhetsanalys. Det 

som strukturrealismen betonar är sammankopplingen mellan enhet och system. 

Strukturella krafter spelar en stor roll för att skapa suveräna stater. Neorealismens 

”självhjälp”- system skapar ett konfliktfyllt system där tävlan mellan enheterna råder 

(Buzan, mfl, 1993: 47-50). 

 

En annan av svagheterna med neorealismen, enligt Buzan mfl är dess fixering vid 

makt. Makt är en viktig komponent, men Waltz indelning i militär styrka, ekonomisk 

kapacitet, politisk stabilitet, befolkningsstorlek, naturresurser och territoriets storlek är 

problematiska att mäta. I 1980-talets bipolära värld så hade en av de två 

supermakterna ”bara” världens tredje största ekonomi (Sovjet) och den andra hade 

världens största statsskuld (USA). Hur väger man Sovjets större yta och fler 

naturresurser mot Kinas större och mer etniskt intakta befolkning eller Kinas 

kärnvapen mot Japans ekonomiska välstånd? Waltz bipolära analys bygger mer på 

militär makt än ekonomisk, för världen har aldrig varit ekonomisk bipolär (Buzan, 

mfl, 1993: 58-59). 

 

Det är här relevant att diskutera kapacitetsbegreppet genom vilket man kan definiera 

makt. Som exempelvis att stater, beroende på vad de tycker är viktigt kan besluta att 

göra eller inte göra saker. Som att bygga kärnvapen eller inte göra det. I ett 

internationellt system är makt inte ett nollsummespel. Alla enheter kan minskas eller 

ökas. Kapprustning kan ses som ett exempel, om alla stater rustar upp lika mycket 

ändras inte maktfördelningen mellan dem även om deras kapacitet har ökat. Kalla 

kriget är ett bra exempel, det enda kärnvapen egentligen åstadkom var att öka 

kapaciteten hos supermakterna så att de hade kraft nog att ödelägga hela världen. Det 

klassiska testet av makt har varit krig men idag kan andra faktorer som ekonomiska 

och sociala spela större roll  (Buzan, mfl, 1993: 67-69): 

 

Genom att tala om specifika kapaciteter istället för makt i allmänhet blir det lättare att 

förstå kapacitetsbegreppet, det spelar ingen roll om vi sedan integrerar kapacitet in i 
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makt eller behandlar det separat. Det finns nyckelfaktorer av kapacitet som har en 

systemkaraktär, teknologisk kapacitet och delade värderingar och organisationer. 

Teknologiska framsteg ökar kapaciteten, genom exempelvis bättre vapen och kan 

mätas i enheter. Begrepp som kommunikation, transporter och information är dock 

svårare att mäta i enheter. Telekommunikation är exempelvis mer systembaserade än 

statsbaserade och sådana teknologiska framsteg har en tendens att sprida sig snabbt 

genom ett system (världen eller vad det må vara) så fort kostnaderna har gått ner. Bara 

ett fåtal länder har exempelvis kärnvapen. En annan nyckelfaktor, delade värderingar, 

kan beskrivas som att för att en organisation ska fungera så smidigt som möjligt krävs 

interaktion och delade värderingar. Interaktionen hos ett system med få eller inga 

gemensamma värderingar kommer att bli låg eller obefintlig (Buzan, mfl, 1993: 67-

71). 

 

Särskilt ekonomisk och militär interaktion kräver stor kapacitet hos systemet, särskilt 

över stora avstånd. På det sättet blir interaktionskapacitet väldigt viktigt hos ett 

system. Frågan är bara hur mycket interaktion och av vilken typ som krävs för att ett 

internationellt system skall finnas till? Enheter kan finnas utan att vara med i ett 

system om dess kapacitet är så låg att interaktion med andra inte sker. Så var fallet för 

det internationella systemet under en stor del av historien, transporter och 

kommunikationer var väldigt långsamma och opålitliga och interaktionen mellan 

enheterna (staterna) var låg även om en viss kulturell interaktion skedde med 

världsreligionernas spridning. Det internationella systemet kan under denna tid bäst 

beskrivas som ett regionalt subsystem. Ett subsystem kan vara antingen anarkiskt med 

flera relativt jämstarka stater, som det europeiska systemet fram till 1945, eller bestå 

av ett världsimperium med en stark stat omgiven av svagare som Rom där kontakt 

med en granne ledde till rivalitet (Buzan, mfl, 1993: 73-76). 

 

Särskilt intressant är det europeiska subsystemet, menar Buzan mfl. De europeiska 

stormakternas tävlan ledde till att de utvecklades snabbare än resten av världen och 

det europeiska systemet (nationalstaten) exporterades över hela världen. Styrkan i 

systemet gjorde att resten av världen erövrades eller underordnade sig. I dag är 

Europa bara ett av många maktcentra, om än starkt nog att påverka internationella 

relationer och säkerhet i sin omgivning. Även om vi har ett globalt system idag så 

tenderar de flesta konflikter att vara regionala. Så länge interaktionskapaciteten är låg 
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mellan enheterna är det knappast meningsfullt att tala om ett internationellt system 

(Buzan, mfl, 1993: 76-78). 

 

Genom att ta med funktionella olikheter och anarki för att undersöka strukturen hos 

ett system så öppnas möjligheten att anarki är mer komplext än vad neorealisterna 

hävdar. Det romerska imperiets framväxt ses av neorealisterna som en stat som lyckas 

operera sig till framgång i ett anarkiskt system medan en strukturrealist menar att dess 

framväxande är mer komplext. Snarare var det så att Rom övertog flera självständiga 

subsystem där dess respektive enheter mer bekämpade varandra än en yttre fiende 

(Rom). Framväxandet av Rom som ett imperium gick också långsamt och metodiskt, 

med våld i väst och diplomati och allianser i öst (Buzan, mfl: 1993: 96-97). 

 

Neorealister menar att anarkins logik är enkel, ett anarkiskt system uppstår så snart 

självständiga politiska enheter börjar agera. I själva verket är det enligt 

strukturrealismen mer komplicerat, stater agerar olika och detta påverkar anarkins 

logik. Stater styrs av människor och människor påverkas av osynliga strukturer. Stater 

utvecklas också, vilket förändrar det internationella systemet, något som Waltz 

förbisett att ta upp, menar Buzan, mfl. ”Naturens lag” mellan stater är också mest ett 

hypotetiskt system, även i primitiva samhällen utan någon överordnad regering sker 

samarbete utan att strider bryter ut (Buzan, mfl, 1993: 132 och 138). 

 

Waltz är också tvetydig då han menar att allianser riskerar att spricka hos 

”självhjälp”- systemet, men att samarbeten är viktiga för samma system. För att förstå 

hur strukturrealismen delar upp anarkins logik så kan man tänka sig två stater, A och 

B. Om bägge tävlar mot varandra får vi ett internationellt system. Om stat A vill 

samarbeta men stat B tävla så kommer stat B att uppnå hegemoni och vice versa. Om 

bägge vill samarbeta kommer ett internationellt samhälle att uppstå. Neorealisterna 

hävdar att bägge staterna vill undvika värsta möjliga utfall, att den andra uppnår 

hegemoni så därför kommer de att tävla mot varandra och detta resulterar i anarkins 

logik. Strukturrealisterna menar att bägge vinner på att samarbeta och att detta blir 

också det bästa utfallet, som Europa har gjort genom EG/EU (Buzan, mfl,1993: 150 

och 167). 
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2.3 Skillnader mellan neorealismen och strukturrealismen 

Skillnaden mellan neorealismen och strukturrealismen är främst neorealismens 

koncentration på en bipolär värld, där USA och Sovjet stod som varandras motpoler, 

medan strukturrealismen koncentrerar sig på en multipolär värld där flera stormakter 

eller organisationer agerar. I neorealismens bipolära värld är militära och politiska 

faktorer viktigast medan strukturrealismen lägger större vikt vid ekonomiska, 

kulturella och sociala faktorer. Istället för att koncentrera sig på själva maktbegreppet 

som neorealismen gör så använder sig strukturrealismen hellre av kapacitet och 

interaktion därför att makt kan vara svårt att mäta. 

 

Strukturrealismen öppnar möjligheten för en teori om internationella relationer 

snarare än internationell politik. När volymen, snabbheten, räckvidden och 

pålitligheten hos interaktionen blir högre så börjar de överbygga de strukturella 

effekterna av anarkin och avsluta ”självhjälps”- situationen (Buzan, mfl, 1993: 76-

78). Strukturrealismen lyfter också fram organisationer som viktiga aktörer inom det 

internationella systemet i större utsträckning än neorealismen som koncentrerar sig på 

stater. Neorealismen menar också att enligt anarkins logik så kommer två stater att 

börja tävla av rädsla för att den andra annars får övertaget medan strukturrealismen 

menar att staterna lika gärna kan börja samarbeta för att bägge skulle vinna på det 

(ibid).  

 

2.4 NATO och neo- och strukturrealismen 

För att förklara NATO:s nya roll i en multipolär värld är neorealismen inte optimal att 

använda. Neorealismen är egentligen alldeles för inställd på en bipolär värld och 

strukturrealismen, en vidareutveckling av neorealismen, är då ett bra komplement att 

använda sig av. Den tar med en annorlunda multipolär värld än den som fanns före 

1945. Likaså så hör det gamla invasionsförsvaret som NATO skapades för mer till 

neorealismen och den bipolära världen än dagens multipolära värld med diffusare hot 

än en militär invasion. Bägge teorierna är dock tillämpbara på hur en internationell 

organisation som NATO agerar och förklara skillnaden mellan ett NATO i en bipolär 

värld och organisationen i en multipolärt värld. 

 

Enligt Haass så har en allians som NATO fyra alternativ när den drabbas av en så 

omfattande förändring av dess ursprungliga roll. 1) Den kan försöka göra ungefär 
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samma sak i nya omgivningar, exempelvis skydda västerländska intressen utanför 

Europa. 2) Den kan göra nya saker i samma omgivning, exempelvis hitta nya 

uppgifter i Europa (som krishantering) och förhoppningsvis samtidigt utvidgas. 3) 

Den kan upplösa sig själv. 4) Slutligen kan den fortsätta med sina ursprungliga 

uppgifter men på en lägre nivå när främsta hotet (Sovjet) har försvunnit (Haass, 1997: 

81).  

 

Genom att använda sig av bägge teorierna kan man få fram fem olika variabler för 

NATO: 

1) Skillnaden mellan den bipolära värld som fanns före 1991 och den multipolära 

som finns nu. 

2)  Den militära sektorns tillbakagång och den politiska sektorn uppgång. 

3)  Den transatlantiska gemenskapens försvagning och NATO:s ökade 

europeisering. 

4)  Kommandostrukturens omvandling från ett invasionsförsvar till en 

koncentration på insatsstyrkor och krishantering. 

5)  Invasionsförsvaret nedgång till ett försvar mer inriktat krishantering och 

fredsbevarande styrkor. 

 

Neo- och strukturrealismen kan också hjälpa mig att besvara och analysera 

frågeställningarna: 

1) Vad skiljer det nya och gamla NATO? 

2) Hur har NATO använt sina nya strategier? 

3) Finns det några andra alternativ till NATO? 
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3. Vad skiljer det gamla och nya NATO? 

För att kunna besvara den frågan måste man till att börja med definiera de roller 

NATO hade före 1991 och efter. Till min hjälp har jag tagit NATO:s officiella  

dokument.  

 

3.1 NATO:s roll före 1991: 

Atlantpakten NATO bildades 1949 som en allians mellan USA, Canada och flera 

Västeuropeiska stater. Det centrala dokumentet för att förstå NATO:s roll före 1991 är 

Atlantdeklarationen. 

 

Atlantdeklarationen 1949 

Artikel 2 beskriver att medlemmarna ska arbeta för fredliga internationella relationer 

genom att stärka de fria institutionerna. 

Artikel 3 fastslår att medlemmarna ska bibehålla sin egen och paktens kapacitet för att 

stå emot en militär attack. 

Artikel 5 stadgar att en attack mot något av medlemsländerna ska räknas som en 

attack mot alla och att rätten till individuellt eller kollektivt självförsvar då gäller 

enligt artikel 51 i FN:s stadgar. Artikel 5 är kärnan i Atlantdeklarationen. 

Artikel 6 tar upp det geografiska området för artikel 5, medlemsländerna dess 

territorium norr om Kräftans vändkrets, Algeriet (räknades då 1949 som en del av 

Frankrike, ej användbart efter 1962) och båtar och flygplan tillhörande alliansens 

medlemmar norr om Kräftans vändkrets. 

Enligt artikel 9 ska ett råd för Atlantdeklarationen ska bildas och att en 

försvarskommiteé skall upprättas för att upprätthålla artikel 3 och 5. 

(http://www.nato.int/docu/basictxt/treaty.htm) 

 

Atlantdeklarationens intressantaste artiklar för att definiera NATO:s gamla roll är  

enligt både Gudmundson och Stuart (Schmidt 2001), artikel 5 och 6. Enligt artikel 5 

ska en attack på något medlemsland räknas som en attack mot alla, det kollektiva 

försvaret med andra ord, som utgör kärnan i pakten. Artikel 6 begränsar paktens 

geografiska område till de dåvarande medlemsländerna (begränsar dock ej pakten 

österut). Kay lyfter även fram artikel 2. Syftet med dessa artiklar var att avskräcka 
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Sovjet från ett angrepp på Västeuropa inte nödvändigtvis dock med militära medel. 

Artikel 5  blev i praktiken en amerikansk garanti om stöd till Västeuropa 

(Gudmundson, 2000: 45-48). 

 

Även Kay är inne på samma linje, att huvudändamålet med NATO:s grundande var 

Sovjets starka militära närvaro i Östeuropa. Sovjets makt och politik i Östeuropa 

gjorde att de västeuropeiska staterna kände sig hotade. För att dämpa paktens 

inriktning mot Sovjet så lades artikel 2 in, om att arbeta för fredliga internationella 

relationer och stärka de fria institutionerna (Kay, 1998: 31-32). 

 

Artikel 6 begränsar som sagt paktens omfattning. Syftet med den begränsningen var 

att de andra medlemsländerna inte skulle bli indragna i ett medlemslands kolonialkrig. 

Trots denna klausul så försökte flera medlemsländer få stöd av övriga genom att 

hävda att det var anti-kommunist kampanjer. Som exempel kan man nämna 

Frankrikes krig i Indokina som USA länge var kritisk till för att efter Koreakriget göra 

en helomvändning. Storbritannien och Frankrike försökte även få stöd för sin 

Suezkampanj 1956, istället blev de kraftigt kritiserade av främst USA och hela 

operationen slutade i ett misslyckande. Artikel 6 har även hindrat en gemensam 

Mellanöstern politik där USA velat att NATO ska stödja Israel (bl.a. under Yom 

Kippur kriget 1973), men de europeiska medlemsländerna hänvisade bara till artikel 6 

(Schmidt, red, 2001, vol. 1: 129-131). 

 

Varför begränsades inte NATO österut i artikel 6? Enligt Gudmundson så var det 

politiskt omöjligt, det skulle vara att godkänna Europas uppdelning mellan Sovjet och 

väst enligt Jaltaavtalet. Stormakterna slapp även ta upp frågan om det delade 

Tysklands status (Gudmundson, 2000: 48-49). 

 

3.2 NATO:s roll efter 1991 

Sovjets kollaps och WP:s upplösning 1991 gjorde att NATO:s roll som en 

försvarspakt riktad mot dessa var överspelad. Hur kan då NATO:s nya roll definieras? 

Efter NATO:s Londonmöte 1990 har flera dokument kommit ut som beskriver det nya 

NATO:s roll, främst Londondeklarationen (1990), Romstrategin (1991) och 

Washingtondeklarationen (1999). 
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Londonsdeklarationen 1990 

Enligt Londondeklarationen är säkerhet, stabilitet och stärkandet av demokratin i 

artikel 2 är väldigt viktigt. Förenandet av Tyskland och EG:s framväxande ska också 

hjälpa den atlantiska solidariteten för ett säkrare Europa. NATO ska förutom att vara 

en allians för ett gemensamt försvar också vara ett partnerskap för Europa även de 

Östeuropeiska staterna. NATO ska vara en defensiv allians och aldrig använda våld 

först. NATO ska nedrusta sina styrkor samt att styrkorna ska bli mer flexibla och 

kunna vara multinationella för att kunna hantera kriser. Kärnvapenstyrkorna ska 

nedrustas till ett minimum som behövs för att förhindra krig 

(http://www.nato.int/docu/basictxt/b900706a.htm). 

 

Romstrategin 1991 

Romstrategin beskriver att Kalla kriget slutligen är över, att Sovjet har dragit tillbaka 

sina styrkor eller håller på att göra det från sina f.d. satellitstater. Tysklands 

återförenande och stärkandet av NATO:s europeiska pelare har stärkt alliansens 

effektivitet (http://www.nato.int/docu/basictxt/b911108b.htm).  

 

De nya säkerhetsproblemen för NATO är annorlunda, det finns inget direkt hot och 

varnings tiden för ett eventuellt sådant hot har förlängts. NATO måste ändå vara 

beredd att agera om Europas stabilitet hotas. Hotet är främst instabilitet som kan 

uppstå genom politiska, ekonomiska och sociala problem som etniska konflikter. 

Dessa risker finns främst i Östeuropa och kan sprida sig till medlemsländerna. Även 

säkerhet och stabilitet i NATO:s närområde i Mellanöstern och södra 

Medelhavsområdet är viktiga för alliansens säkerhet (Ibid) 

 

Artikel 5 och 6 av Atlantdeklarationen är fortfarande vitala men hot om terrorism och 

sabotage kan hota alliansen var som helst i världen. Alliansens fundamentala 

säkerhetsuppgifter är :  

1) Att skapa en grund för en stabil säkerhetsmiljö i Europa genom stöd av 

demokratiska institutioner och fredliga lösningar på konflikter. 

2) Att fungera som ett transatlantiskt forum enligt artikel 4 för medlemsstaterna i 

säkerhetsfrågor. 

3) Att förhindra hot och försvara varje NATO lands territorium. 
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4) Att bevara den strategiska balansen i Europa. 

Även stöd av europeiska institutioner som EG/EU och VEU (EU:s militära gren) 

nämns och en fortsatt dialog med de forna WP medlemmarna. I Romstrategin tas 

också krishantering upp och att alliansen ska försöka hindra och dämpa kriser genom 

bla samarbete med EU, VEU och FN (Ibid). 

 

Riktlinjerna för NATO:s grundläggande strategi fastslås, att dessa är självförsvar och 

att alla attacker ska mötas gemensamt. De Europeiska staterna får också ett större 

ansvar för försvaret än tidigare. NATO:s styrkor ska kunna placeras utanför 

medlemsländerna för krishantering och gemensam planering och träning skall 

eftersträvas. Kemiska och biologiska vapen ska inte vara en del av alliansens strategi 

men däremot kärnvapen. Genom denna nya strategi får alliansen en bredare 

säkerhetsroll (Ibid). 

 

Washingtonstrategin 1999 

Washingtonstrategin fastslår att samtliga europeiska demokratier är välkomna i 

alliansen. Genom samarbete byggs ett öppnare och stabilare Europa. Fred och 

säkerhet ska uppnås med både politisk och militära medel. USA har fortfarande det 

övergripande ansvaret för Europas säkerhet. Samarbete, partnerskap och krishantering 

är viktiga delar i Washingtonstrategin. Rysslands roll betonas särskilt för den 

europeiska säkerheten och ett samarbete mellan NATO och Ryssland är väsentligt för 

detta. Medelhavet träder också fram som ett allt viktigare område än i de tidigare 

deklarationerna. Samarbete med neutrala och kandidatländerna genom PfP 

(Partnership for Peace) ingår också i NATO:s roll för att stärka fred och säkerhet. Än 

en gång betonas vikten av gemensam planering, träning och kunna agera inom 

multinationella styrkor. NATO:s kommandostruktur ska vara beredd att ta hand om 

och leda operationer med multinationella styrkor oavsett om det sker inom alliansen 

eller VEU (http://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-065e.htm) 

 

Atlantdeklarationen hela tiden finns i bakgrunden även i de nya strategierna, förutom 

artikel 5 och 6 så lyfts nu även artikel 2 fram från denna, att NATO ska arbeta för att 

stärka fredliga internationella relationer genom samarbete och stärkande av fria 

institutioner. 
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 NATO:s roll har blivit mer diffus än den var före 1991. När alliansens fiende Sovjet 

försvann så försvann även NATO:s ursprungliga roll. Den nya rollen som man kan 

utläsa av dokumenten betonar att det inte finns något klart hot mot NATO men att 

instabilitet i närområdet och terrorism kan hota alliansens medlemmar. NATO:s 

huvudmål blir därför att skapa stabilitet, fred och säkerhet i Europa främst genom 

samarbete men man ska även vara beredd att använda militära medel i krishantering 

och konflikter. Intressant är att alliansen inte heller utesluter kärnvapen från sin 

agenda (Ibid). 

 

Som Gudmundson säger så innebar Romstrategin riktlinjerna för en bredare 

säkerhetspolitik med främst samtal och samarbete utan att för den skull ta bort det 

kollektiva försvaret. Sovjet/Ryssland betonades också som alliansens största 

säkerhetspolitiska frågetecken. Washingtonstrategin tog bort målet med strategisk 

balans i Europa och lyfte fram krishanteringen mer (Gudmundson, 2000: 79 och 84). 

 

3.3 NATO:s olika roller förr och nu 

Sovjets fall skapade 1991 en helt ny säkerhetspolitisk situation för NATO. Ironiskt 

nog så framstod 1991 ett inre hot som störst enligt Agrell, Tysklands återförenande 

gjorde att dess europeiska NATO allierade Frankrike och Storbritannien blev oroliga. 

Ett återförenat Tyskland skulle bli både Europas största ekonomi och folkrikaste stat. 

Ett av NATO:s mål hade varit att bädda in Västtyskland i alliansen nu blev detta än 

mer aktuellt (Agrell, 2000: 26-27). 

 

Tyskland blev en högaktuell fråga, med sitt strategiska läge i Europas mitt var landet 

vitalt för alliansen. Om Tyskland skulle träda ur NATO, skulle den ligga som en 

buffertstat mellan NATO och Östeuropa, en ny Jaltalinje skulle skapas och Östeuropa 

skulle åter hamna i en säkerhetspolitisk gråzon mellan Tyskland och Ryssland som 

före 1939 (Schmidt, red, 2001, vol. 2: 132-133). 

 

NATO:s svaghet att ”bara” vara en militärallians framstod också som allt tydligare. 

Oljekriserna på 1970-talet hade NATO varit maktlöst emot och det fanns behov att 

omforma alliansen för att bli effektivare. EG visade sig heller inte vara något fullgott 

alternativ genom de europeiska ländernas lama agerande i Gulfkriget 1990-91 och 

USA fick ta kommandot i den konflikten (Agrell, 2000: 29-30). 
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Samtidigt med Tysklandsfrågan kom också frågan om de forna WP medlemmarnas 

vilja att gå med i NATO. Medan Tyskland och Frankrike var entusiastiska så var USA 

mer tveksamt och Storbritannien såg ingen mening att ”exportera” stabilitet till 

Östeuropa. Clinton-administrationen svängde dock i frågan även om det fanns 

motsättningar mellan Pentagon och State Department (utrikesdepartementet). 

Resultatet blev en kompromiss och PfP (Partnership for Peace) bildades för att 

tillmötesgå WP medlemmarnas önskan om medlemskap som ett sorts samarbetsorgan 

mellan NATO och flera icke-medlemmar, bl.a. Sverige (Schmidt, red, 2001, vol. 

1:209-211). 

 

Genom PfP slapp NATO direkt (1994) att utmana ett demokratiskt instabilt Ryssland. 

Samtidigt så passade PfP utmärkt för ett av NATO:s nya huvudmål, att stabilisera 

Östeuropa och understödja demokratin där. I USA blev det även inrikespolitik då de 

östeuropeiska grupperna lobbade hårt för en utvidgning (något som kan förklara kan 

förklara Clinton- administrationens omsvängning i frågan). PfP lugnade även ner 

Pentagon som var oroliga att USA skulle vara tvungna att ta ett ännu större ansvar för 

försvaret om de militärt svaga östeuropeiska staterna skulle integreras in i NATO 

(Kay, 1998: 68-70). 

 

En annan skillnad som måste lyftas fram mellan det gamla och nya NATO är NATO:s 

europeisering. Det gamla NATO var främst ett transatlantiskt samarbete som Hettne 

till och med kallar ett instrument för amerikansk hegemoni över Europa, något som 

även Waltz stöder. Det nya NATO har fått en allt mer europeisk prägel eftersom de 

gamla WP medlemmarna har blivit medlemmar i alliansen. Hettne menar även att 

denna europeisering är nödvändig för NATO:s fortsatta existens (Hettne, 2003:129-

130). 

 

Även NATO:s kommandostruktur har förändrats. Efter murens fall var det inte längre 

nödvändigt att hålla stora styrkor i beredskap för en sovjetisk invasion. 

Beredskapstiden för styrkorna kunde också förlängas. Istället skapades konceptet med 

snabbinsatsstyrkor som kan sättas in även utanför NATO:s område enligt artikel 6. 

Även det s.k. CJTF (Combined Joint Task Force) där även icke-medlemmar som 

Sverige skulle kunna delta i krisinsatser under NATO befäl (Gudmundson, 2000: 90-
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92). Själva ledningsstrukturen omvandlades också, de flesta lokala staber lades ner 

(de behövdes inte när de inte behövde leda ett invasionsförsvar) och organisationen 

”slimmades” för att vara effektivare och kunna agera med kort varsel vid händelse av 

kris (Schmidt, red, 2001, vol. 3: 200-201). 

 

Även Winnerstig pekar på den stora omläggningen från ett invasionsförsvar till ett 

krishanteringskoncept. NATO:s huvudstyrkor ändrades till att omfatta tre olika typer 

av styrkor: 1) Huvudförsvarsstyrkorna som lyder under respektive medlemslands 

regering i fredstid, dessa har dragits ner kraftigt sedan 1991. 2) NATO:s 

snabbinsatsstyrkor, som inte ens fanns i sitt nuvarande koncept före 1991. 3) 

Reservstyrkor (främst amerikanska och kanadensiska som egentligen inte omfattas av 

NATO) och CJTF-styrkor som är öppna för även icke-medlemmar och främst 

avsedda för europeiskt bruk (Winnerstig, 2000: 25-26). 

 

Tre saker kan ses som utmärker det nya NATO: ett ökat politiskt ansvar genom 

exempelvis Tysklandsfrågan, viljan att understödja de nya demokratierna i Östeuropa 

och stabilisera regionen genom bl.a. PfP konceptet och omstruktureringen av 

kommandostrukturen från att ha varit anpassat till ett invasionsförsvar till 

multinationella insatsstyrkor för krishantering. Dessa strategier kan utläsas ur 

NATO:s dokument. 

 

Som tidigare påpekat så har neorealismen sina svagheter när det gäller att förklara 

förhållandena när den bipolära världen den var ämnad för försvann. Strukturrealismen 

är då bättre lämpad även om man kan ta hjälp av Waltz. 

 

Tolkas NATO:s nya roll enligt strukturrealismen så kan den rollen ses som en del av 

det multipolära system som växte fram efter 1991. NATO:s kraftiga militära 

nedrustning kan ses mot det faktum att militär kapacitet har minskat i betydelse enligt 

strukturrealismen  gentemot den multipolära värld som fanns före 1945. Samarbete 

har gjort att NATO har fått en bredare och mer anpassad roll. NATO har fått en roll 

som mer påminner om en stats enligt Buzan. 

 

Logiskt sett så har allianser lättare att bestå i en bipolär värld menar även 

strukturrealismen men de strukturella faktorerna bakom NATO som gemensamma 
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värderingar (demokrati), liknande kultur och liknande ekonomi (marknadsekonomi) 

gjorde att NATO kunde bestå. Beskrivs alliansen som ett system så borde de 

ovanstående faktorerna göra att interaktionen hos systemet torde bli väldigt goda 

enligt Buzan. Hela det europeiska ”självhjälps” systemet kan sägas som avslutat 

genom interaktionen hos system som NATO och EU. Med detta i tanke måste man se 

NATO:s nya roll. 

 

Är det nya NATO då ett anarkistiskt eller hierarkiskt system enligt strukturrealismen? 

Det borde vara en blandning. NATO är ett samarbete för ökad säkerhet för dess 

medlemsländer men det går inte att bortse att USA har den ledande rollen inom 

alliansen. 

 

3.4 Slutsatser 

 NATO:s roll har förändrats rätt drastiskt från att ha varit ett invasionsförsvar riktad 

mot Sovjet till en mer diffus roll med saker som säkerhet, stabilitet, förstärkandet av 

demokratin och krishantering som sina främsta uppgifter. Med exempelvis 

Tysklandsfrågan och PfP kan  NATO:s allt större politiska roll ses. Varför NATO inte 

upplöstes när Sovjet föll sönder kan man förklara med dels att det var en tungrodd 

organisation som inte var lätt att avveckla, dels så fanns det ett behov både hos de 

gamla medlemsländerna och de som ville bli medlemmar och så hade alliansens 

medlemmar rätt mycket gemensamt. 

 

Tolkar man NATO:s gamla roll enligt neorealismen så ser man den som främst en 

amerikansk garanti till Västeuropa (hegemoni menar Hettne) i en bipolär värld. Tolkar 

man NATO:s nya roll enligt strukturrealismen så ser man att samarbete och 

interaktion avslutar neorealismens ”självhjälp” system. 
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4. Hur har NATO använt sina nya strategier? 

För att förstå hur NATO har använt sina nya strategier (roll), så kommer jag att titta 

närmare på två konflikter som NATO blev inblandade i, Bosnien och Kosovo. Dessa 

konflikter är intressanta därför att NATO blev inblandade i bägge genom sin nya 

krishanterings roll och att alliansen försökte utforma sin nya identitet och roll genom 

dessa. 

 

4.1 Bosnien 

Jugoslaviens sammanbrott började under våren 1991 då Kroatien och Slovenien 

förklarade sig självständiga. Några dagar senare ingrep den federala jugoslaviska 

armén och invaderade Slovenien. EG lyckades genom medling förhandla fram de s.k. 

Brioniavtalet som innebar slutet på striderna i Slovenien och den federala armén drogs 

tillbaka. Brijoniavtalet hade dock fram förhandlats med en regering (Jugoslaviens) 

som varken hade någon kontroll över vare sig armén eller händelse förloppet (Agrell, 

2000: 42). 

 

Utvecklingen i Jugoslavien eskalerade snabbt och även regelrätta strider bröt ut i 

Kroatien med bl.a. etnisk rensning och övergrepp som följd. Efter att EG erkänt även 

Bosnien-Hercegovina som en egen stat den 6 april 1992 så gick serbiska styrkor till 

storskalig offensiv i Bosnien understödda av den reguljära armén och Jugoslaviens 

sammanbrott var ett faktum. Det upptrappade våldet gjorde att omvärlden började  

reagera men de sanktioner som infördes mot Restjugoslavien visade sig mer eller 

mindre verkningslösa. EG visade också upp en brist på handlingskraft och lyckades 

inte ens enas kring en gemensam strategi (Agrell, 2000: 50-52). 

 

FN beslöt att sända in fredsbevarande styrkor och i juni 1992 beslöt NATO att stödja 

dessa som en del av sin nya strategi. Stödjet bestod främst av tre operationer, ett 

marint embargo i Adriatiska havet, upprättandet av en flygförbudszon över Bosnien 

och flygskydd av FN:s styrkor i Bosnien. Sålunda började två av efterkrigstidens 

viktigaste internationella organisationer samarbeta för första gången. Berdal menar 

även att ett av huvudmålen med att stödja FN:s operation var att visa för omvärlden 

att alliansen hade en roll att spela och att detta också sammanföll med den så viktiga 

formuleringen ”krishantering”. FN insåg också vikten av att ta del av NATO:s 
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kommandostruktur och att man även ville ha stöd och skydd i den väldigt instabila 

situationen som då rådde i Bosnien (Schmidt, red, vol. 1, 2001: 57-59). 

 

Både EG:s, FN:s och NATO:s förvirrande agerande under Bosnienkriget måste till 

stor del förklaras med medlemsländernas agerande. USA och Clinton 

administrationen var inte intresserade av att engagera sig utan valde istället att skicka 

amerikanska styrkor under FN- flagg till Somalia. Operation Restore Hope var en 

tillsynes riskfri operation som skulle sluta i ett totalt fiasko med höga förluster för FN 

styrkan. Det särskilt allvarliga med bakslaget var som Agrell påpekar den än mindre 

amerikanska viljan att inordna amerikanska styrkor under FN. Storbritannien och 

Frankrike var lika intresserade att visa sin närvaro och stormaktsroll som att stödja 

FN:s operation i Bosnien (Agrell, 2000: 54-55). 

 

NATO:s marina operation “Operation Martime Monitor” som gick ut på att 

upprätthålla ett vapenembargo i Adriatiska havet visade sig mer eller mindre 

misslyckad, de som drabbades hårdast var Bosnienmuslimerna, den svagaste partnern 

i konflikten. Efter hand drogs NATO djupare och djupare in i FN:s operation. 

Förutom flyggskyddet så upprättades också s.k. säkra zoner bl.a. städerna Tuzla, 

Srebrenica och Sarajevo. Även FN styrkan UNPROFOR skulle stödjas från luften. De 

serbiska styrkornas inneslutning av Sarajevo sommaren 1993 ledde till en stark press 

från främst USA att NATO skulle agera militärt med flyganfall mot serbiska 

ställningar runt staden, något som definitivt låg utanför en fredsbevarande roll. Även 

NATO:s kritik mot samarbetet med FN ökade (Schmidt, red, vol. 1, 2001: 60-61). 

 

Medan USA ville ge NATO möjligheten att använda våld för att skydda de 

muslimska enklaverna (bla Tuzla och Srebrenica) så var de europeiska medlemmarna 

mer tveksamma (främst Frankrike och Storbritannien) och försökte få förslaget så 

urvattnat som möjligt. Man måste dock komma ihåg som Gudmundson säger att både 

Frankrike och Storbritannien hade stora truppstyrkor inom UNPROFOR i Bosnien 

som kunde komma att drabbas av represalier vid flyganfall, något som inte USA hade. 

USA ville även lätta på FN:s vapenembargo men de europeiska medlemsländerna var 

emot det. Medan Frankrike och Storbritannien hade en rätt neutral syn på de stridande 

i konflikten och såg de främst som FN:s uppgift att skydda hjälpsändningar och civila 

så tog USA Bosnienmuslimernas ställning (Gudmundson, 2000: 143). 
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Storbritanniens syn på Bosnien operationen kan bäst sammanfattas av 

utrikesministern Douglas Hurds uttalande att: neither marines nor parachutist nor 

new fashinod Blue Helmets can fight their way to peace among people mingled 

together village by village” (Kay, 1998: 75-77). Men Hurd menade även att när nu 

världssamfundet bestämt sig att ingripa så måste NATO stödja dem. Frankrike som 

inte ville se ett ökat amerikanskt inflytande i Europa ville att FN skulle be NATO:s 

medlemsländer var för sig om stöd för operationen istället för NATO som 

organisation. Även vad som ingick i begreppet ”fredsbevarande” diskuterades mellan 

NATO:s medlemsländer samt det faktum att Bosnien låg utanför alliansens 

geografiska område. Även skillnaden mellan FN och NATO hur man planerar en 

operation framstod som allt tydligare, medan NATO planerade för en storskalig 

operation på upp till 100000 man så planerade FN bara för några tusen man (Ibid). 

 

FN begärde 1994 att NATO skulle förbereda sig för ett militärt angrepp på de 

Bosnienserbiska styrkornas ställningar runt Sarajevo. NATO lämnade ett ultimatum 

till serberna men de efterföljande bombanfallen blev mer eller mindre halvhjärtade 

och det enda politiskt som NATO gjorde under resten av året i Bosnien var att då och 

då uttrycka sitt stöd för FN (Gudmundson, 2000: 142). 

 

Huvudsaken med NATO:s intresse för Bosnienkriget var enlig Winnerstig, att dels 

visa för omvärlden och sina egna medlemmar att organisationen hade ett 

existensberättigande och dels att risken faktiskt fanns att konflikten skull nå 

medlemmarna Grekland (Makedonienfrågan) och Turkiet (Winnerstig, 2000: 12). 

 

Även om FN:s NATO stödda operation utvecklades till ett misslyckande så måste 

man komma ihåg att FN inte hade mandat att stoppa de stridande utan att bara skydda 

hjälptransporter och i viss mån upprätta skyddade områden för civilbefolkningen. 

FN:s trupper var alldeles för få och för utspridda för några större insatser och till och 

med otillräckliga för det uppdrag man hade mandat för. FN:s USA- ledda operation i 

Somalia visar också svårigheterna när man försökt framtvinga fred med militärt våld, 

resultatet blev bara ett ännu större kaos trots en rätt stark FN trupp (Sommelius, mfl, 

1994: 57 och 64). 
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Även Carl Bildt, som då var EU:s sändebud i fd Jugoslavien, stöder denna bild och 

hävdar att FN:s närvaro hindrade att den befarade massvälten uteblev. Den 

organisation som hade de militära resurserna för en större operation var varken FN 

eller EG/EU utan NATO. En större militär operation skulle dock vara ett både 

politiskt och militärt chanstagande (Bildt, 1997: 57 och 71). 

 

I juli 1995 kom FN:s och NATO:s största bakslag i Bosnien då en större serbisk 

offensiv inleddes mot den av FN och NATO skyddade muslimska enklaven 

Srebrenica. En mycket lam flyginsats inleddes av NATO men stoppades pga. av de 

risker som de holländska FN soldaterna i enklaven var utsatta för. Resultatet blev att 

enklaven, som även innehöll stora mängder flyktingar, föll och den största massakern 

i efterkrigstiden Europa var ett faktum. Att det sedan skedde mitt framför FN och 

NATO som var en garant för dess säkerhet gjorde det hela till ett stort bakslag. 

Problemet med Srebrenica var att FN lovat något man inte hade kapacitet för (att 

skydda staden) och NATO:s utlovade flygskydd var också otillräckligt så länge inte 

FN soldaterna direkt angreps (Bildt, 1997: 91-94). 

 

Som Agrell påstår så blev problemet i Bosnien ett allt större trovärdighetsproblem för 

NATO. Om alliansen inte ens kunde agera kraftfullt i en lokal konflikt hur skulle då 

dess trovärdighet se ut? Srebrenica blev det absoluta lågvattenmärket för NATO. 

Under 1994 och 1995 ökade det amerikanska engagemanget för att försöka få ett slut 

på konflikten. Men det som i realiteten förde de olika parterna till förhandlingsbordet 

var krigsutvecklingen som hade pressat tillbaka serberna till den genom Vance-Owen 

planen tidigare föreslagna uppdelningen av Bosnien. Ironiskt nog tog eliminerandet 

av Srebrenica bort en av de tidigare stötestenarna med fredsplanen. FN:s roll hade nu 

helt marginaliserats och hindrade snarare än hjälpte NATO:s allt kraftfullare 

flygoperationer mot Bosnienserbernas ställningar runt Sarajevo under hösten 1995. 

Daytonavtalet i december 1995 tillkom på amerikanskt initiativ och innebar slutet för 

striderna i Bosnien. NATO hade i elfte timmen räddat lite av sitt anseende och fick i 

uppdrag att avlösa FN:s UNFROFOR styrkor med en multinationell styrka, 

IFOR/SFOR som ställdes under NATO befäl (Agrell, 2000: 64-65). 

 

I praktiken innebar Daytonavtalet ett godkännande av den etniska rensningen med 

NATO som övervakare och garant. Att NATO lyckades återupprätta något av sitt 
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rykte berodde på en rad saker. Srebrenica gjorde så att FN koncentrerade sina trupper 

mer och de blev inte lika sårbara vilket gjorde att NATO kunde intensifiera sina 

flygoperationer. Storbritannien och Frankrike ändrade sin relativa neutrala syn och 

blev beredda att med militära medel sätta press på Bosnienserberna. USA var beredd 

att ta på sig den ledande rollen för en fredsuppgörelse. I slutändan hade ändå 

omvärlden reagerat både för lamt och för sen och resultatet blev den blodigaste 

konflikten i efterkrigstidens Europa (Gudmundson, 2000: 147). 

 

FN-NATO samarbetet hade sålunda i stort misslyckats, insatsen var för liten och för 

dåligt förbered för en så pass omfattande konflikt. Det delade kommandoansvaret 

hade också visat sig omöjligt något som troligen kommer att få konsekvenser för 

framtiden. I fallet Srebrenica så hade varken NATO eller FN räknat med risken för en 

massaker på civila utan bara planerat för skydd av FN:s personal. Problemet var också 

att olika länder hade soldater på marken och andra skötte flyginsatsen, vilket gjorde 

att dessa blev ineffektiva och osammanhängande (Gudmundson, 2000: 145-147). 

 

Samarbetet mellan NATO och FN kan från NATO:s sida bäst sammanfattas med 

generalsekreteraren Willy Claes ord ”NATO made itself ridiculous as military 

organisation and if NATO could not set the rules of our military operations, they (FN) 

will have to find other idiots to support peacekeeping (Schmidt, red, vol. 1, 2001: 61). 

”. Även om Claes tog till väl hårda ord så går det inte att undgå misslyckandet. Även 

Berdal stöder Gudmundsons syn att det främst berodde på stormakternas olika syn på 

konflikten och det faktum att olika länder hade styrkor på marken och andra skötte 

luftoperationerna (Ibid). 

 

FN:s roll blev som vi ser marginaliserad och IFOR/SFOR styrkorna som skulle 

övervaka Daytonavtalet hamnade under NATO befäl. Det går som Berdal säger inte 

att undgå ironin i det, NATO som en militär organisation fick övervaka freden medan 

FN som en icke-militär organisation hade försökt stabilisera situationen under ett 

brinnande krig (Schmidt, red, vol. 1, 2001: 65). 

 

Kay menar att det NATO lyckades bäst med var det som var alliansens huvudmål att 

hindra att konflikten spred sig utanför Jugoslavien och det allvarligaste med 
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misslyckandet i övrigt var sprickan mellan Frankrike och Storbritannien på en sidan 

och USA på andra om vilken sida som borde stödjas (Kay, 1997: 79-80). 

 

I slutändan fick sålunda USA ta på sig huvudansvaret när EU och FN misslyckats. 

Agrell och även Winnerstig påpekar att möjligheten finns att USA gav EU chansen att 

visa att man inte kunde klara av att lösa en så pass stor konflikt och att därför NATO 

och därmed också dess ledande stat USA skulle ha en ledande roll för den europeiska 

säkerhetspolitiken (Agrell, 2000: 65 och Aggstam, mfl ,2000: 221). 

 

Kay är istället inne på idén att USA:s allt större engagemang berodde främst på att 

Washington insåg att NATO stod inför en mycket allvarlig kris som kunde hota 

alliansen existens (Kay, 1997: 81). 

 

NATO:s bombningar av Bosnien 1995 samt kommandot över IFOR/SFOR styrkorna 

räddade dock alliansen från fortsatta ifrågasättande av dess existens och 

handlingskraft. Diskussionen om östutvidgningen kunde komma i gång på allvar 

(Agrell, 2000: 77). 

 

IFOR/SFOR styrkorna blev en klar framgång för NATO och även icke-medlemmar 

som Sverige och flera fd WP medlemmar som Ryssland ställde upp, situationen i 

Bosnien är rätt stabil. De politiska problemen kvarstår dock, amerikanarna ville att 

uppdraget klart skulle definieras för att undvika ett nytt Somalia (oklart vilken roll 

FN-uppdraget innebar och det slutade i kaos) medan andra länder ville att truppernas 

skulle integreras i den civila fredsprocessen. Amerikanarna ville också att de 

europeiska medlemmarna skulle ta ett större ansvar medan européerna ville ha en 

”alla in- alla ut” filosofi. Hur länge uppdraget ska fortgå är också oklart 

(Gudmundson, 2000: 149-150). 

 

Hur ska man tolka NATO:s agerande i Bosnien enligt neorealismen och 

strukturrealismen? Vi kan på en gång se att NATO:s tidiga agerande påminner om en 

allians i en multipolär värld, där de allierade stormakterna tittar misstänksamt på 

varandra och varandras mål. Vi ser sprickan främst mellan Frankrike/Storbritannien 

och USA där de förstnämnda hade en mer neutral syn och USA ville stödja 

Bosnienmuslimerna och kroaterna. Mycket av detta agerande påminner om det gamla 
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maktbalans idéerna, vi vet också Frankrikes negativa inställning till ökat amerikanskt 

inflytande i Europa. 

 

Att stormakterna inom NATO tillslut lyckades enas om en gemensam strategi kan ses 

som att de strukturella likheterna som strukturrealismen tar upp, saker som delade 

värderingar, liknande kultur och ekonomi gjorde att anarkin och instabiliteten i 

systemet överbyggdes. Interaktionen hos NATO som system hade visat sig rätt stor 

och det räddade troligen alliansen från en kollaps. Sen kan man inte undgå att se 

hierarkin inom alliansen där USA utan tvekan har den ledande rollen och som 

utesluter anarkin i NATO som system. Även de europeiska staternas vilja att komma 

överens trots motsättningarna stämmer överens med en allians i den nya multipolära 

världen som kom efter 1991 enligt strukturrealismen. 

 

Misslyckandet för samarbetet mellan FN och NATO kan förklaras genom Waltz syn 

på en organisation. Bägge organisationerna var mer intresserade att bevaka sina egna 

intressen än att få något gjort som uttalandet av Willy Claes tyder på. Att NATO 

tillslut agerade kan också kopplas till att man ville helt enkelt visa sin styrka för att 

inte bli ifrågasatt. Det viktigaste målet en organisation enligt Waltz är att bevara sig 

själv. 

 

En lite annan syn ger strukturrealismen som man kan tolka att medlemsländerna 

tillslut insåg att samarbete var viktigast för att kunna agera kraftfullt. Även samarbetet 

inom IFOR/SFOR kan ses som ett ökat medvetande på att alla vinner på samarbete i 

längden. 

 

4.1.2 Slutsatser exemplet Bosnien 

I elfte timmen räddade sålunda NATO en del av sitt anseende i Bosnienkonflikten. 

Hur lyckades då man agera enligt sina nya strategier? NATO hade gjort ett försök att 

ta på sig en fredsbevarande roll all enligt sina deklarationer även om den största 

insatsen kom när det redan var fred genom IFOR/SFOR. Samarbetet med andra 

institutioner som FN och EU hade haft stora problem tvärtemot de officiella 

intentionerna.  
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Samarbetet inom IFOR/SFOR med PfP länderna hade förstärkt samarbetet även med 

Ryssland allt enligt ett av NATO:s huvudmål i de nya strategierna. IFOR/SFOR hade 

också visat upp ett mer flexibelt kommandosystem, bättre anpassat för att hantera 

kriser. Stabiliteten i Europa hade något så när återställt som enligt Romstrategin var 

ett av NATO:s huvudmål och kanske det allra viktigaste var att en del av alliansens 

kritiker hade tystats. 

 

Det går dock inte att blunda för att NATO länge och väl agerade lamt och 

handlinsförlamat. Lärdomarna från Bosnien skulle dock vara viktiga för nästa stora 

konflikt på Balkan som NATO blev inblandat i, Kosovo. 

 

4.2 Kosovo 

Den relativa autonomi som den albanska majoriteten haft i Kosovo upphörde 1989 då 

det serbiska greppet stärktes. Kosovo var dock aldrig en del av federationen 

Jugoslavien utan var en del av Serbien. Redan 1993 trodde NATO:s dåvarande 

generalsekreterare Manfred Wörners att Kosovo skulle leda till en annan stor konflikt 

på Balkan. Kollapsen av den albanska staten 1997 gjorde att stora mängder av vapen 

letade sig in i Kosovo och den paramilitära Kosovoalbanska organisationen UCK 

kunde börja göra mer storskalig angrepp mot serbiska institutioner (Agrell, 2000: 93-

94). 

 

De serbiska styrkorna ökade sina repressalier och pressen på omvärlden att göra 

någonting ökade. Gudmundson menar att NATO:s relativa framgång med 

IFOR/SFOR målat in alliansen i ett hörn. NATO förväntades lösa också nästa konflikt 

på Balkan, skulle man ingripa skulle man få kritik och skulle man inte göra det så 

skulle man än en gång anklagas för handlingsförlamning och passivitet 

(Gudmundson, 2000: 151). 

 

Väst var till en början ovilligt att agera i frågan. Kosovofrågan var ett känsligt ämne, 

ett självständigt Kosovo skulle kunna leda till att hela situationen på Balkan 

exploderade med ex ett sammanbrott av Makedonien (som var ett etniskt delat land 

mellan albaner och makedonier) och serbiska krav på självständighet i Bosnien. Ett 

Storalbanien skulle ses som ett hot mot grannländerna inklusive NATO landet 

Grekland. Att stödja UCK var väst heller inte så pigg att göra (Agrell, 2000: 95-96). 
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Hettne beskriver UCK som en sorts maffiaverksamhet med inslag av en 

befrielserörelse med droghandel och smuggling som sina främsta verksamheter 

(Hettne, 2003: 98). 

 

Väst försökte först få fram en politisk lösning genom det sk Ramboilletavtalet för att 

få slut på den hotande konflikten. Ramboillet hade dock flera svagheter som gjorde att 

Serbiens ledare Milosevic inte godkände det. NATO styrkor skulle bla få operera fritt 

inne i Serbien och Kosovo skulle i praktiken bli ett NATO protektorat. Man kan fråga 

sig hur många av NATO:s egna medlemmar som skulle godkänt ett liknande avtal om 

en främmande militärorganisation krävde ett sånt (Ali, red, 2000: introduction) 

 

För att försvara ett NATO ingripande i Kosovo så kallade NATO ledare det för en 

”moralisk plikt” och att det faktiskt ingick sk ”humanitär intervention” i NATO:s 

doktriner. Vidare var NATO än en gång intresserat av att stabilisera situationen på 

Balkan så att den inte spred sig till ex Grekland. Att gå in med markstyrkor i strid var 

dock ej aktuellt utan liksom i Bosnien så var det flyganfall som skulle ske (Schmidt, 

red, vol. 1, 2001: 66-67). 

 

Att dessutom krisen sammanföll med NATO:s 50 års jubileum gjorde givetvis att 

NATO blev än mer uppmärksammat, NATO blev tvungna att agera för att inte förlora 

i trovärdighet (Ali, red, 2000: 6). 

 

NATO:s anfall ”Operation Allied Force” inleddes den 24 mars 1999 mot olika 

serbiska mål och för första gången befann sig alliansen i krig och det mot en fiende 

som knappast någon kunnat föreställa vid NATO:s grundande. Den omedelbara 

politiska framgången som alliansens ledare hade förväntat sig uteblev dock. Istället 

svetsades det serbiska folket samman efter känt mönster från andra krig. Alliansen 

lyckades heller inte förhindra att serberna inledde en stor etnisk rensning som ledde 

till att ca 400000 flyktingar lämnade Kosovo, ironiskt nog legitimerade rensningen i 

efterhand NATO:s krig (Agrell, 2000: 107-108). 

 

När den politiska framgången uteblev började sprickan mellan militärerna och 

politikerna i alliansen synas mer. Militärerna ville slå till med full kraft för att slå ut 
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fienden medan politikerna ville ha en ”lugnare” kampanj för att tvinga Milosevic till 

förhandlingsbordet. Resultatet blev en kompromiss (Gudmundson, 2000: 155). 

 

Kompromissen innebar bombningar på hög höjd, träffsäkerheten sänktes givetvis men 

den egna sidans förluster gjorde det också allt enligt USA:s ”Zero Dead Doctrine” 

som tagits fram efter Vietnamkriget och förstärkts efter fiaskot i Somalia. Tiden då 

den amerikanska allmänheten kunde acceptera höga förluster i någon diffus konflikt 

på andra sidan jorden var förbi (Agrell, 2000: 110). 

 

Den snabba operationen som NATO förväntat sig drogs ut i 79 dagar då Milosevic 

återkom till förhandlingsbordet. USA hade än en gång fått axla huvudrollen, 

huvuddelen av planen och vapnen kom från USA (Gudmundson, 2000: 162). 

 

Lyckades NATO att uppnå sina militära mål? Svaret måste bli ett nja, förlusterna var 

ringa bara två plan hade skjutits ner. Stora delar av den serbiska infrastrukturen hade 

förstörts men de serbiska militära styrkornas förluster var också små. NATO:s 

officiella siffror visade sig efteråt kraftigt överdrivan (Agrell, 2000: 111). 

 

Som Berdal påpekar så inriktades konstigt nog dock NATO:s bombkampanj snarare 

på civila mål inne i Serbien än militära mål i Kosovo och riktar även kritik mot att 

NATO aldrig var förberedd för en markkampanj om flyganfallen inte skulle visa sig 

tillräckliga (Schmidt, red, vol. 1, 2001: 68). 

 

Det kan råda tveksamhet om hur NATO rättfärdigade ett krig eftersom alliansen inte 

ska starta krig enligt stadgarna. Tony Blair menade att NATO:s krig var en humanitär 

intervention som baserade sig på mänskliga värden och var därför rättfärdigat. Andra 

som The Guardian menar att själva begreppet ”humanitär intervention” för tankarna 

till något fjärran kolonialkrig på 1800-talet där samma begrepp användes av 

stormakterna för att rättfärdiga sina erövringar. Eller som Financial Times uttryckte 

det: ”the alliance has set an important precedent by launching a military operation 

against a sovereign government in defence of that nation´s own citizens” (Ali, red, 

2000: 177 och 182) 
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Hettne beskriver begreppet som ett tvångsingripande i ett land för att stoppa brott mot 

mänskliga rätigheter, det bryter dock mot principen om nationalstatens suveränitet 

(Hettne, 2003: 98): 

 

Lyckades NATO politiskt att uppnå sina mål? Svaret på den frågan måste bli ett ja. 

Alliansen visade sig klara av en omfattande operation utan någon större sprick bland 

dess medlemmar även om det fanns motstånd från exempelvis Grekland. Alliansen 

hade än en gång visat sin relevans och att den verkligen behövdes. En diktator som 

Milosevic hade tvingats till förhandlingsbordet och godkänna NATO:s förslag, även 

om det fortfarande är osäkert varför han gjorde det, den jugoslaviska armén var ex 

fortfarande intakt (Agrell, 2000: 113-115). 

 

Kosovokampanjen visade även USA:s dominans inom NATO och de europeiska 

medlemmarnas militära svagheter som avsaknad av tillräckligt bra utrustning och ett 

stärkande av den militära förmågan var något som de flesta medlemmar var överens 

att det måste göras (Gudmundson, 2000: 165-166). 

 

Efter kriget installerades en multinationell styrka under NATO befäl, KFOR, som 

skulle övervaka freden. Resultatet kan väl beskrivas som blandat. Ett relativt lugn 

råder f.n i Kosovo men det beror antagligen mest på den tungt beväpnade KFOR 

styrkans närvaro. Den etniska rensningen av Kosovoalbaner stoppades men istället så 

har många serber lämnat provinsen i någon sorts omvänd etnisk rensning. Frågan om 

hur Kosovoproblemet ska lösas har egentligen bara skjutits ytterliggare på framtiden 

(Agrell, 2000: 117-118). 

 

Det kan också diskutera vad NATO:s verkliga motiv med kriget var. NATO var som 

tidigare sagts tvunget att agera. Gowan anser att ett av huvudmålen med kampanjen 

var att stärka det transatlantiska samarbetet, alltså snarare inre politisk motiv än några 

humanitära. Utåt sett skulle kriget visa alliansens slagkraft och vilja att agera (Ali, 

red, 2000: 3-4). 

 

Agrell är inne på att NATO ville revanschera sig för det halvt om halvt misslyckade 

ingripandet i Bosnien, men man ville heller tillåta en ny blodig konflikt i sitt 

närområde (Agrell, 2000: 106). Det är dock svårt att få något klart svar på frågan. Det 
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går att argumentera för att NATO hade humanitära skäl som likväl att man var mer 

intresserad att visa sin styrka både utåt och inåt. 

 

Hur kan man då tolka NATO:s Kosovokrig enligt neorealismen och 

strukturrealismen? Återigen måste man ta upp Waltz idéer om att en organisations 

främsta mål är att bevara sig själv och få någonting gjort. Genom Kosovokriget 

lyckades NATO uppnå bägge dessa mål. Man tystade sina kritiker och visade att 

alliansen hade ett existensberättigande och bevarade så sig själv samtidigt som man 

fick någonting gjort när man visade sin militära styrka. Man behövde dock knappast 

ha börjat kriget för att upprätthålla någon maktbalans eller att slå ner något direkt 

militärt hot som Waltz säger att en allians bör agera i en multipolärvärld. Av den 

anledningen att det vare sig fanns något direkt militärt hot mot NATO eller någon 

maktbalans att upprätthålla. 

 

Med hjälp av strukturrealismen kan man tolka att NATO:s krig berodde främst på 

humanitära orsaker. Eftersom NATO består av stater och stater består av människor 

som i sin tur påverkas av osynliga strukturer som exempelvis moralisk plikt eller 

medmänsklighet.  

 

Genom samarbete inom det subsystem som Europa utgör så kan säkerhet och stabilitet 

uppnås, Kosovokriget var en regional konflikt som en organisation som NATO 

genom samarbete lyckades dämpa. Strukturrealismen tar sålunda upp ett bredare 

spektrum av orsaker än neorealismen som kan hjälpa oss att förklara varför NATO 

agerade. 

 

4.2.2 Slutsatser exemplet Kosovo 

Med Kosovokriget återupprättade NATO:s aningen skamfilade rykte från Bosnien.  

Det kan diskutera om vilka skäl som var huvudorsaken, svaret finns antagligen 

någonstans mellan humanitära skäl och behovet av att visa den egna handlingskraften. 

Neorealismen och strukturrealismen ger oss bägge möjligheterna. 

 

Det är svårare att hitta stöd för kriget i NATO:s dokument. Det står förvisso i 

Romstrategin att NATO ska vara berett att agera om Europas säkerhet hotas och 

Kosovokrisen hade snabbt kunnat sprida sig utan ett ingripande. Men det uttalandet 
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att NATO ska vara en defensiv allians och aldrig använda våld först blev inaktuellt. 

Det var trots allt NATO som startade kriget. KFOR styrkorna kan placeras under 

begreppet krishantering men om flygkriget kan göra det är mer tveksamt. NATO 

valde även att inte blanda in FN tvärtemot sina intentioner i de officiella dokumenten. 

Men man hade knappast fått igenom en omröstning i säkerhetsrådet för ett militärt 

ingripande pga. Rysslands motstånd. Man kan även diskutera om artikel 6 

ignorerades, Kosovo låg utanför NATO:s geografiska område men närheten till 

Grekland gjorde att konflikten snabbt hade kunnat nå NATO. 
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5. Finns det några andra alternativ till NATO? 

Jag har kunnat konstatera tidigare i uppsatsen att NATO har förändrats och på vilket 

sätt denna förändring har skett. Idag finns det flera organisationer som har liknande 

uppgifter som NATO eller aspirerar på att skaffa sig en liknande kapacitet. 

Alternativen till dagens NATO kan var ett mer utvidgat NATO med Ryssland som 

medlem, OSSE, EU med GUSP/VEU och Pax Americana. För det gamla NATO 

fanns det inget alternativt invasionsförsvar men EU har en uttalad vilja att syssla med 

krishantering liksom NATO. 

 

Den optimism som fanns vid kalla krigets slut då begrepp som ”historiens slut” 

yttrades har genom det blodigaste kriget i Europa efter andra världskriget övergått i 

betydligt dystrare tongångar (Aggestam, mfl, 2000: 196). Även den säkerhetspolitiska 

situationen i Östeuropa har förändrats, NATO har flyttat fram sina positioner i 

området och Ryssland har blivit en allt mer marginaliserad aktör. Det ryska försvaret 

har stagnerat kraftigt sedan Sovjets fall, hela den ”yttre” försvarszonen med de gamla 

WP medlemmarna har övergivits. I Östersjön har Ryssland omringats av NATO stater 

och har bara två basområden kvar, Kaliningrad och St. Petersburg. Särskilt 

Kaliningrad som är omgiven av NATO medlemmarna Litauen och Polen riskerar som 

Agrell säger att bli en ny motsvarighet till Berlin under kalla kriget om spänningen 

mellan NATO och Ryssland ökar (Agrell, 2000: 86-89). 

 

Ryssland deltog i och för sig i de NATO ledda styrkorna i Bosnien och Kosovo som 

en del av NATO:s PfP samarbete men Rysslands roll var marginell. Denna marginella 

roll i kombination med ett stundande presidentval kan ha varit huvudorsakerna till det 

andra Tjetjenienkriget menar Agrell. Ryssland ville visa styrka för omvärlden och det 

faktum att NATO startat Kosovokriget utan sanktion från FN:s säkerhetsråd gjorde att 

Ryssland såg en möjlighet att anfalla utan för mycket kritik mot omvärlden (Agrell, 

2000: 125-126). USA:s ”anti-terrorist” kampanj efter 11 september 2001 har gett 

Ryssland än större legitimitet för sitt krig i Tjetjenien. 

 

Trots Rysslands allt mer marginaliserade roll i världen så är dock landet fortfarande 

en central aktör i Östeuropa och NATO:s utvidgning där. Det viktigaste för NATO:s 

agerande med sin östutvidgning är att inte skapa en säkerhetspolitisk gråzon i 
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Östeuropa. En sådan skulle kunna leda till ett klassiskt stormaktsspel liknande det 

som rådde före första världskriget och under mellankrigstiden, då en relativt liten 

konflikt skulle kunna dra in stormakterna (nu NATO och Ryssland) i en stor kris 

genom olika nät av allianser och försäkringar (Dalsjö, 1997: 7). 

 

Kanske NATO:s slutmål är att få med Ryssland i alliansen? Då skulle cirkeln vara 

sluten då fienden alliansen en gång skapades för själv blev medlem. Vi skulle då få ett 

NATO som omfattade större delen av norra halvklotet från Vladivostok till 

Vancouver (Arvidsson, red, 1998: 93-97).  

 

Finns det då andra alternativ för att uppnå europeisk säkerhet än NATO? En av 

fördelarna med NATO menar Hettne var att alliansen byggde på en transatlantisk 

gemenskap, med utvidgningen så har NATO europeiserats än mer och det 

transatlantiska partnerskapet borde få en mindre betydelse. Det finns två 

organisationer som möjligen skulle kunna ta över NATO:s roll i Europa, OSSE 

(Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa) och EU, via GUSP och VEU. 

OSSE bygger på att alla medlemmar (54st idag) är överens innan organisationen kan 

agera kraftfullt vilket borde vara svårt att uppnå i en krissituation. OSSE saknar även 

den operationella förmåga som NATO har. OSSE är dock ett viktigt diskussionsforum 

för säkerhetsfrågor i Europa, bla så avslutades kalla kriget officiellt under OSSE:s 

toppmöte i Paris 1990. Hettne kallar OSSE för ett slags regionalt FN med flertalet av 

FN:s svagheter (Hettne, 2003: 130-131). 

 

Genom Maastrichtfördraget 1991 skapades EU och med den också den gemensamma 

utrikes- och säkerhetspolitiken, GUSP. Den var en ambition från europeiskt håll att 

inta en mer säkerhetspolitiskt självständig hållning gentemot USA. Även frågan om 

ett europeiskt försvar utanför NATO togs upp men motsättningarna mellan 

Storbritannien (som ville att NATO skulle vara den organisationen), Frankrike och 

Tyskland som var positiva och de neutrala exempelvis Sverige som var tveksamma 

gjorde att kompromissen blev att lyfta in det militära samarbetet i VEU som 

dammades av igen (Gudmundson, 2000: 171-172). 

 

USA hade en delad syn på GUSP och VEU, å ena sidan var man positiva till att 

européerna tog ett större säkerhetspolitiskt ansvar, å andra sidan så ville man att 
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NATO skulle vara grunden i Europas säkerhetssamarbete och inte urholkas. Under de 

sk Petersbergsuppgifterna fick EU under VEU-flagg möjlighet att sätta upp styrkor 

som skulle kunna användas i krishantering och fredsbevarande operationer. Men 

styrkorna skulle stå under NATO- befäl under det sk CJTF-konceptet, där européerna 

skulle kunna använda sig av NATO:s kommandostruktur i operationer som främst 

USA inte vill deltaga i (Aggestam, mfl, 2000: 219-222). 

 

Som Schmidt påstår så visar GUSP/VEU också Europas delade hållning till NATO 

och USA, å ena sidan vill man ha amerikanska garantier och skydd, å andra sidan vill 

man kunna agera säkerhetspolitiskt självständigt (Schmidt, red, vol., 2, 2001: 6). 

 

Det första stora testet för GUSP kom genom Jugoslavienkonflikten 1991-95 och det 

slutade i ett stort misslyckande och visade stora svagheter med GUSP. Som Agrell 

påpekar så var de västeuropeiska ländernas säkerhetspolitiska agerande snarare 

inställt på ett sorts självförsvar än intervention. Man saknande de nödvändiga medlen 

och kommandostrukturen för att kunna agera kraftfullt under Jugoslavienkonflikten. 

Detta kan givetvis ändras och CJTF- konceptet är ett första steg i mot en operationell 

kapacitet för GUSP (Agrell, 2000: 131-133). 

 

De europeiska staternas ökade roll i NATO kan sägas ha slutat vid Kosovokriget då 

USA än en gång tog på sig det ledande ansvaret i en stor militär operation. Än en 

gång liksom i Gulfen 1990-91 och i Bosnien 1991-1995 så framstod de europeiska 

staterna som ”nothing doing without Washington taking the lead” (Schmidt, red, vol. 

2, 2001: 27). 

 

VEU:s begränsningar framstår enligt Kay som rätt klara. VEU saknar militär 

infrastruktur, en fredstida överbefälhavare, ett fredstida högkvarter och 

kommandostruktur. Avsaknaden av gemensamma styrkor som kan samtränas framstår 

också som klart oroande för framtida operationer som organisationen kan bli 

inblandad i (Kay, 1997: 130). 

 

EU har enligt Aggestam mfl främst två saker som kraftigt försvagar dess möjlighet att 

ersätta NATO i Europa. Man saknar en överstatlig politisk organisation som kan 

representera alla medborgare i unionen. Sen saknas militär kapacitet att backa upp 
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sina åtagande inom GUSP. VEU är trots allt ännu ingen del av EU utan kan bara ses 

som ett europeiskt NATO alternativ med vissa kopplingar till EU. Samarbetet inom 

GUSP är också omgärdat av komplexa nätverk och institutioner som gör det svårt att 

separera den från EU:s övriga pelare. Men EU har, om man bortser från dessa saker, 

fler verktyg, som ekonomiska, sociala än NATO som främst har militära medel 

(Aggestam, mfl, 2000: 41 och 75). 

 

Som Agrell påpekar så finns risken att GUSP mer är som en ”regndans”, den ser 

imponerande ut men om den är till någon större nytta är mer osäkert. EU kan genom 

GUSP visa beslutsamhet och att man har en målsättning men att vägen dit är viktigare 

än själva målet (Agrell, 2000: 139). 

 

Chansen finns dock att EU och NATO växer ihop, om EU lyckas att etablera en eget 

alternativ till NATO är svårare att säga men Hettne menar att alternativet egentligen 

bara är ökat samarbete och integration eller stagnation och sönderfall (Hettne, 2003: 

131-132). 

 

Det sista alternativet till NATO är att dess ledande stat USA, ensam eller tillsammans 

med en grupp allierade, tar huvudansvaret för Europas säkerhetspolitik. Som världens 

enda supermakt med en överlägsen kapacitet så ser USA ut att vara en hegemonistat 

utan medtävlare. Av detta kan man eventuellt dra slutsatsen att vi har en enpolär 

värld, sålunda det farligaste tillståndet i världen enligt Waltz, men Buzan mfl menar 

att det är fel och att den värld som nu finns är multipolär. 

 

Millenniumskiftet innebar stora säkerhetspolitiska förändringar, 11 september 2001 

och de bägge amerikanska krigen mot Afghanistan respektive Irak innebär en 

omsvängning av den amerikanska säkerhetspolitiken. Bort från samarbete och mot 

Pax Americana, detta påverkar givetvis NATO (Hettne, 2003: 9). 

 

Ett utkast från Pentagon från 1992 förstärker bilden av ”Pax Americana”, utkastet 

beskriver att USA borde agera för att förhindra att någon ny medtävlare  växer fram 

efter Sovjet. Nu är dock inte USA:s makt så absolut som den kan verka. USA kan inte 

tvinga på länder demokrati, sätta in militära styrkor överallt i världen eller utesluta 

något land från världssamfundet. Exemplena är många, att isolera Kuba, Libyen, Iran 
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och Nordkorea har mer eller mindre misslyckats. Liksom att få Kina att respektera 

mänskliga rättigheter, få Japan att till fullo öppna upp sin marknad och få Ryssland att 

avsluta sitt blodiga krig i Tjetjenien (Haass, 1997:28). 

 

1945 stod USA för hälften av världens BNP något som man inte har idag. Dess makt 

över den icke-kommunistiska världen under åren 1945-1991 kunde nästan också 

räknas som ett imperium enligt Todd (Todd, 2002: 19-20). 

 

Vad innebär USA för hot mot sin ”egen” allians NATO? Risken är att NATO blir en 

amerikansk sattelitorganisation, en sorts sheriff-medhjälpare till USA i världen. Haass 

påpekar något intressant mot alla som kallar USA för världens polis. Han menar att 

det är bättre att kalla USA för en sheriff, en sheriff har mindre laglig auktoritet, 

behöver samarbeta med fler och behöver framför allt veta när och hur han kan agera i 

en situation (Haass, 1997: 6). 

 

Efter den 11 september 2001 har vi mer och mer sett en amerikansk inriktning på Pax 

Americana, den väpnade amerikanska freden som vilar på USA:s överlägsna militära 

makt och de allierade som stödjer den. Sen om dessa allierade är diktaturer eller 

demokratier verkar vara av mindre betydelse. Javier Solana, fd generalsekreterare i 

NATO och numera EU:s utrikespolitiska talesman har uttalat sig om att Bush- 

administrationen verkar drivas av någon sorts religiös övertygelse i säkerhetspolitiska 

frågor. Där det finns ”goda” (USA och dess allierade) och ”onda” (länder som Iran, 

Nordkorea och Saddam Husseins Irak). Med de ”onda” kan man inte förhandla och 

det rättfärdigar också ett krig mot dessa (Hettne, 2003: 169-171). 

 

Tolkar man hur NATO:s framtid skulle kunna se ut enligt neorealismen och 

strukturrealismen så ser vi snabbt att NATO enligt neorealismen antagligen inte skulle 

ha klarat av påfrestningarna under 1990-talet och antagligen upplösts. En allians i en 

multipolär värld är osäker enligt Waltz men NATO har under 1990-talet bevisat 

motsatsen. 

 

Strukturrealismen visar sålunda att den multipolära värld som finns idag är 

annorlunda än den värld före 1945 som Waltz lutar sig mot. Kanske är det gamla 

maktspelet med maktbalans mellan stormakterna på väg att försvinna till förmån för 
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multinationellt samarbete. NATO:s överlevde tackvare de gemensamma 

värderingarna alliansens medlemmar har och att behovet av en allians fortfarande 

finns. 

 

Svagheterna med NATO och dess framtid om man tittar närmare på strukturrealismen 

är dess begränsningar att den bara har militära och politiska maktmedel. EU har 

exempelvis fler medel till sitt förfogande som ekonomiska och sociala. Man kan tänka 

sig att NATO också behöver utvecklas än mer för att kunna klara av nya krav eller 

stagnera och se andra organisationer som EU ta över dess säkerhetspolitiska roll i 

Europa.  

 

Nationalstatens roll har också minskat i betydelse i Europa och om man tolkar 

strukturrealismen så kan det tyda på att inget europeiskt land är starkt nog att diktera 

den europeiska säkerhetspolitiken utan att det krävs en organisation för det. Vilken 

organisation det sedan krävs kan man fråga sig, det militära NATO eller det 

ekonomiska EU?  

 

NATO som system har dock visat sig ha en stark interaktion, kanske även starkare än 

EU där flera länder verkar vara medlemmar mer eller mindre motvilligt. Anarkin i det 

europeiska subsystemet (undantaget Balkan) kan mer och mer ifrågasättas då 

interaktionen genom EU och NATO blir allt djupare.  

 

5.2 Slutsatser 

Det finns andra alternativ än NATO i Europa om än inget fullgott än så länge. EU:s 

krishantering har inte fungerat tillfredsställande och OSSE har inte den kapaciteten. 

Tidigare så hade EG och NATO inte konkurrerat men efter 1991 så hade även EU en 

uttalad säkerhetspolitisk ambition. GUSP:s bildande kan vara en stark anledning till 

att NATO förändrade sig själv och anpassade sig till en ny säkerhetspolitisk 

omgivning. En stark drivkraft hos en organisation är att bevara sig själv. 

 

En möjlig utvidgning av NATO än längre österut än idag är också fullt möjlig, kanske 

till och med möjligheten att Ryssland blir medlem är fullt möjlig. 
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Ett Pax Americana är knappast bra för NATO:s trovärdighet, det skulle antagligen 

leda till ett ännu mer minskat europeiskt inflytande över alliansen och en tillbakagång 

till det något som liknar det NATO som fanns under kalla kriget. 

 

Även i NATO:s dokument är rollen något oklar även om en fortsatt utveckling mot 

krishantering, fredsbevarande och stabilitet kan skönjas. Krishantering utanför artikel 

6 område och utanför Europa kan också bli aktuellt om man tolkar dokumenten. Det 

står att NATO kan tvingas rycka in om alliansens intressen hotas var det då än må 

vara i världen. Men alliansens europeiska prägel framgår dock klart och tydligt. 
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6. Avslutande diskussion 

Har NATO förändrats från kalla krigets slut och till idag och i sådana fall hur? Svaret 

måste bli ja, NATO har förändrats och har dessutom klarat av omvandlingen från en 

mer eller mindre renodlad försvarsallians med invasionsförsvar som sin främsta 

uppgift till en allians annorlunda uppgifter som krishantering, stabilisering och 

fredsbevarande uppdrag förvånansvärt bra. I bakgrunden finns fortfarande alliansens 

försvarsgaranti kvar för medlemmarna men den har glidit mer och mer i bakgrunden. 

Interaktionen hos NATO som system och de gemensamma värderingarna har gjort att 

NATO har blivit världens långvarigaste allians. 

 

NATO har också genom sina interventioner i Bosnien och Kosovo under 1990-talet 

visat att alliansen behövs så länge det inte finns något fullgott alternativ. 

Interventionerna på Balkan visar också att alliansen har kunnat praktiskt använda sina 

nya strategier, krishantering, stabilisering och fredsbevarande och att dessa inte bara 

har varit en sorts ”regndans” som ser imponerande ut på pappret men inte fungerat i 

praktiken. Att sen alliansen fått utstå kritik för bägge interventionerna är sedan en 

annan sak. 

 

På frågan om det finns andra alternativ för den europeiska säkerhetspolitiken än 

NATO så är svaret mer osäkert. Det skulle möjligen vara om EU utvecklar både en 

försvarsgemenskap och en fungerande krishanteringsförmåga, CJTF-konceptet kan 

vara första steget till en sådan. Man kan även misstänka att NATO kände sig hotat av 

exempelvis EU och därför var tvungen att ändra inriktning från ett allt mer ifrågasatt 

invasionsförsvar till krishantering och stabilisering för att föregå EU. 

 

OSSE fungerar antagligen bäst som ett diskussionsforum och har många av FN:s 

svagheter exempelvis att alla länder måste vara överens för ett ingripande. 

 

 Att låta USA själv bestämma den europeiska säkerhetspolitiken skulle knappast vara 

ett bra alternativ då USA oftast bestämmer tid och plats själv för ett ingripande. Man 

skulle också kunna tänka sig att det inte ligger i USA:s intresse att få med Ryssland 

NATO. Ryssland som trots sin militära försvagning är världens näst största 
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kärnvapenmakt skulle kunna balansera USA:s dominans inom alliansen som inget 

annat land idag klarar av och på det sättet skulle USA:s inflytande minska. 

 

 För att undvika att NATO blir en amerikansk lydorganisation så måste NATO:s 

europeisering fortsätta och att artikel 6, det geografiska området, respekteras av 

NATO:s medlemmar. Ett ökat samarbete skulle kunna leda till att NATO kan sköta 

sina främsta uppgifter bättre. Krishantering, fredsbevarande och 

stabiliseringsuppgifter kräver att medlemmarna samarbetar, givetvis finns även det 

kollektiva försvaret kvar i bakgrunden. Skulle NATO utvecklas till någon sorts 

amerikansk lydorganisation så skulle det antagligen leda till att alliansens trovärdighet 

skulle minska drastiskt och därmed också skulle en av grunderna för det nya NATO 

försvinna. 

 

De fem punkter där man lättast ser skillnaden mellan det nya och gamla NATO är: 

6) Skillnaden mellan den bipolära värld som fanns före 1991 och den multipolära 

som finns nu. 

7)  Den militära sektorns tillbaka gång och den politiska sektorn uppgång. 

8)  Den transatlantiska gemenskapens försvagning och NATO:s ökade 

europeisering. 

9)  Kommandostrukturens omvandling från ett invasionsförsvar till insatsstyrkor 

och krishantering. 

10)  Invasionsförsvaret nedgång till ett försvar mer inriktat krishantering och 

fredsbevarande styrkor. 

Med dessa punkter kan vi också använda oss av både neorealismen och 

strukturrealismen för att jämföra de bägge rollerna. 

 

När vi nu har definierat NATO:s gamla roll som en försvarspakt riktad mot Sovjet och 

NATO:s nya som krishantering, samarbete för att uppnå säkerhet och stabilitet i 

Europa så kan vi se vad som skiljer dem åt. 

 

Varför föll då inte alliansen samman efter Kalla krigets slut som den borde ha gjort 

enligt neorealismen? Svaret kan kopplas till Waltz idéer om att en organisations 

främsta syfte är att bevara sig själv. NATO var en så pass tungrodd institution som 

inte var så enkel att avveckla som den betydligt lösare sammansatta WP.  
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