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Abstract

III-essay in political science by Christoffer Harnell, autumn -08. Supervisor: 
Malin Stegman-McCallion. 
”Nuclear Disarmament - USA and the Soviet Union 1960-2002” 

This essay is about USA and the former Soviet Union and their nuclear disarmament. The 

purpose is to explain why and when the two states begun their nuclear disarmament, as well 

as what caused the start of the process. The essay investigates how well the two states have 

followed the NPT-Treaty’s article of nuclear disarmament. The article says that the states who 

have signed the NPT-treaty shall work for an disarmament of their nuclear weapons.

          The arguments are that a state’s nuclear disarmament starts because of a previous action 

or happening, the new development of a disarmament-theory, the essay aims to proove this.

Both the United States of America and the Soviet Union show evidence that they have started 

their nuclear disarmament after a previous action. USA started their nuclear disarmament in 

the period 1966-70 because of the former American minister of security Robert McNamara 

and his U-turn in the aggressive war politic and the former president Nixon and his ambition 

to lower the heat between USA and the Soviet union by signin the ABM-Treaty.

          The Soviet Union started their nuclear disarmament many years later in the period of 

1986-1987, the cause of this, it is believed, is the nuclear explosion in Chernobyl and the 

former president of the Soviet Union Michail Gorbatjov’s ambitions to end the war in the 

world and disarm the nuclear weapons, not just between USA and the Soviet Union, but in all 

states.

          USA has followed the NPT-Treaty’s article of nuclear disarmament well, one reason for 

this is that, they started the disarmament before they signed the NPT-Treaty in 1968. The 

Soviet Union, however, has followed the NPT-treatys article of nuclear disarmament less well 

and did not start their nuclear disarmament until 1986-87, even though they signed up for the 

NPT-Treaty in 1968. 

          The NPT-Treaty will probably still be relevant in the future for the nuclear 

disarmament, but how well the world’s states will follow it, the future will tell. The nuclear 

disarmament in this two states has been caused by a previous action and the new developed 

disarmament-theory is avaliable for further disarmament research.
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1. Inledning

1.1 Ämnesval

År 1945 släppte USA den första atombomben över Hiroshima i Japan. Strax därefter släpptes 

ännu en till atombomb över Nagasaki. Det var ett agerande ifrån USA:s sida efter att Japan 

gett sig in i andra världskriget och attackerat den amerikanska flottbasen Pearl Harbour.1 

          Ända sen de första bomberna släpptes har kärnvapen ständigt varit ett hett 

diskussionsämne. Under kalla kriget handlade det om Sovjetunionens och USA:s så kallade 

kapprustning2 och idag (December 2008) är det ett stort fokus på Irans misstänkta ambition att 

skaffa kärnvapen. Tidigare var även Nordkorea och deras kärnkraftsprogram ett aktuellt 

samtalsämne, om än inte fortfarande.3 Varför är då kärnvapen ett så eftertraktat vapen? Varför 

är det så att visa stater väljer att skaffa dessa massförstörelsevapen? 

          1970 införlivades ett ickespridningsavtal av kärnvapen, det så kallade NPT-avtalet, där 

stater som anslöt sig till detta lovade att inte sprida vidare eller anskaffa kärnvapen samt att 

inte utge kunskap och teknologi om hur vapnen framställs. Långsiktigt verkar avtalet för en 

nedrustning av kärnvapen 4, men tveksamhet finns till vilken betydelse detta avtal har haft för 

världens alla kärnvapenstater och om ickespridningen av kärnvapen verkligen efterföljs? 

Nedrustar de staterna som undertecknat NPT-avtalet?

          Kärnvapen är ett problem som troligen aldrig kommer att försvinna, särskilt med tanke 

på kärnvapnets överlägsna effekter jämfört med andra krigsvapen. Vapnet skapar spänning 

mellan stater, ekonomiska utgifter och ett kärnvapenkrig vore katastrof, inte bara för 

regeringar och de drabbade staterna utan för hela mänskligheten. En anledning till att 

kärnvapen sprids utan kontroll är att stater skaffar kärnkraft, givetvis först och främst till 

fredliga syften, men ibland leder det till att staten ifråga utvecklar kärnvapen genom 

kärnkraftsreaktorn.5 Ett innehav av kärnvapen skapar en stor trygghet för den stat som innehar 

dessa vapen. Kärnvapen är ett respektingivande maktmedel på globala arenan och medför 
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1  Department of the navy  - Naval Historical center 1999, Japan Capitulates, August - September 1945, 

2 Miller D. The cold war: Military History ,Cambridge,The university press 1998 s. inledning

3 Dagens Nyheter 2008, Göran Rosengren, Irans Kärnvapen

4 International Atomic Energy Agency, TREATY ON THE NON-PROLIFERATION OF NUCLEAR WEAPONS, 
1970

5 Mian Z. Glaser A. A frightening nuclear legacy s.47



ökat politiskt inflytande. I boken Rustningens Drivkrafter av Wilhelm Agrell uttalar sig Agrell 

på detta vis: 

 “Sedan slutet av 1950-talet hade upprustningsprocesserna i världen betraktats som en av 

de mest iögonfallande strukturella globala problemen. De flesta ledande politiker och 

experter insåg att rustningsutvecklingen utgjorde en destruktiv kraft men ingen instans 

föreföll kunna göra någonting åt saken. “6

Detta uttalande speglar den historiska verkligheten och i slutet av 1950-talet fanns det, trots de 

ovan nämnda protesterna, bara ett mindre antal stater med kärnvapen eller med kärnvapen 

ambitioner. Idag har rustningsproblemet ännu inte lösts och nästan uppemot 20 stater har eller 

misstänks ha kärnvapen.7 Även Greenpeace har utryckt kärnvapen frågan på detta sätt:

“Gång på gång under de senaste femtio åren har skrupelfria regeringar i hemlighet satt 

upp militära program vid sidan om sina civila kärnkraftsprogram.”8

Vilka regeringar Greenpeace syftar till i det ovan nämnda citatet kan uttalandet endast 

spekuleras i eftersom någon information om vilka stater de menar framkommer inte.

          Varför ska då människor ens engagera sig i staters nedrustning? Håkan Wiberg som är 

konfliktforskare vid Lunds Universitet uttrycker det på detta sätt: han menar att nedrustningar 

är viktiga för att ju  mer vapen stater har, desto mer ökar risken för krig, liksom ökade 

militärutgifter leder till spekulationer om krig, ökade utgifter för vapenframställning leder till 

minskade resurser för annat, spänning ökar mellan stater ju mer vapen vissa stater skaffar sig 

och samarbete mellan stater försvåras. Detta är endast ett mindre antal relevanta anledningar 

till att omvärlden skall intressera sig för nedrustningar, oavsett om det gäller kärnvapen eller 

konventionella vapen.9

          I boken Rustningen Drivkrafter presenteras tre olika teorier om kärnvapenrustningens 

drivkrafter. Första teorin är Richardsons teori om ett aktions-reaktions mönster som innebär 

6

6   Agrell W. Rustninggens drivkrafter Lund, Studentlitteratur 2002 s. 5

7 Andersson P.  Axelsson A.  Goliath M.  Oliver L. Peterson J. Strömberg L-G. Waldenvik M. Wilhelmsen K.  
Wirstam J. Totalförsvarets forskningsinstitut rapport: Kärnvapen i världen 2004

8 Greenpeace 2008, Kärnkraft och kärnvapen

9 Wiberg H. Krig, rustningar och säkerhetspolitik Malmö, Zenit förlag 1982 s. 75



att stater skaffar kärnvapen som en reaktion på en tidigare händelse, ett tvåpartsspel där den 

ena staten försöker rusta snabbare gentemot den andra staten. Paralleller kan direkt dras till 

kalla kriget och rustningen mellan Sovjetunionen och USA. Den andra teorin är en blandning 

mellan aktions-reaktions mönster och interna händelser inom staten som driver rustningen 

framåt. Den tredje teorin är där kapprustningen beskrivs som enbart en inre egen dynamisk 

process som påverkas av den militära tekniska utveckling tillsammans med processer inom 

politiken och andra påtryckande krafter.10

          Uppsatsen handlar om USA och Sovjetunionens/Rysslands kärnvapen nedrustning och 

visar när den skedde och vilka orsaker som kan ligga bakom de båda staternas start på en 

nedrustning. Fokus riktas på NPT-avtalet artikel om nedrustning och uppsatsen ämnar att 

svara på om de båda staterna har efterföljt NPT:s nedrustningsartikel så som de skrivit under 

att de ska göra.

          Richardsons teori plus de andra två teorierna kommer att användas på en sådant sätt 

som kan visa att inte bara upprustning sker genom dessa rustningsteorier utan att de även kan 

appliceras på nedrustning. Alltså att nedrustning startar först som en reaktion på en tidigare 

aktion eller genom en inre dynamisk process t.ex, men att en enda teori inte kan förklara 

nedrustningsfenomenet och därför utvecklas en egen teori lämplig för undersökningen.

          Motivering till de valda ämnet är att kärnvapenfrågan har en mycket stor 

statsvetenskaplig relevans och att politik alltid är inblandat när man diskuterar både 

kärnvapen och kärnkraft. Valet av ämne är tidlöst och trots att NPT-avtalet började verka 

redan 1970 och arbetet kring att minska kärnvapenspridning nu pågått i nästan femtio år, så 

har kärnvapen staterna ökat och inte minskat.11 Då kan frågan ställas om NPT-avtalet 

verkligen har någon betydelse eller är det helt betydelselöst?

1.2 Syfte

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka om USA och Sovjetunionen/Ryssland har 

efterföljt NPT-avtalets artikel om nedrustning.
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10 Agrell W. Rustninggens drivkrafter Lund, Studentlitteratur 2002 s. 127

11Andersson P.  Axelsson A.  Goliath M.  Oliver L. Peterson J. Strömberg L-G. Waldenvik M. Wilhelmsen K.  
Wirstam J. Totalförsvarets forskningsinstitut rapport: Kärnvapen i världen 2004



1.3 Forskningsfrågor

Utifrån ämnesval och ur ovan nämnda problem har tre stycken forskningsfrågor konstruerats, 

som denna undersökning svarar på.  Dessa frågor är relevanta för dagens kärnvapensituation 

och avser att de ska ge en grund till vidare forskning kring ämnet. Eventuellt en liknande 

undersökning fast på andra stater som innehar kärnvapen.

          Den egna uppfattningen till vilken grad NPT-avtalet efterföljs är inte positiv. Avtalet 

efterföljs bristfälligt och inte enligt vad som står i avtalet. Kärnvapen är ett enormt problem 

och vem vet om de verkligen någonsin kommer att försvinna helt och hållet ifrån vår planet.             

          De tre forskningsfrågorna är utvecklade utifrån den ovan förda diskussionen:

- Har USA och Sovjetunionen efterföljt NPT-avtalet enligt artikeln VI som står för en 

nedrustning av kärnvapen? D.v.s  började staterna nedrusta 1970 då NPT-avtalet trädde i 

kraft?

- När började staterna att nedrusta?

- Vilka orsaker kan finnas till de två staternas nedrustning?                                                          

1.4 Definitioner

För att lättare förstå centrala begrepp och termer som flitigt används i uppsatsen krävs en 

noggrannare definitionsförklaring. Vissa begrepp kan ibland vara tvetydiga i sina 

sammanhang och här redogörs de definitioner som i uppsatsen används.

Stat - I boken Internationell politik från 1992 utrycks kriterierna på följande sätt: Staten ska 

vara ett geografisk landområde med en organisation som styr territoriet. I förhållande till 

andra stater ska den styrande makten vara suverän. Inom territoriet styr staten som högsta 

auktoritet dess medborgare. Diplomatiska förbindelser med andra statsmakter råder där staten 

hävdar sina intressen på den internationella arenan. En stat ska vara erkänd av andra stater för 

att officiellt bli accepterad som en stat.12
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12 Elgström, O. Jerneck, M. Jönsson, C. Internationell politik Lund, Studentlitteratur 1992 s. 19



Med Kalla kriget menas den situation som rådde efter andra världskrigets slut 1945, då 

spänningen mellan framförallt Sovjetunionen och USA var det mest aktuella, som genom 

ombud krigade mot varandra ända till och med 1989-90.13

Kärnvapen - Massförstörelsevapen i form av uran-, plutonium- eller väte som genom fusion 

eller fission bildar enorma sprängkrafter.14 Beteckning kärnvapen som används i uppsatsen 

handlar om kärnladdningar och inte kärnvapenbärarna som t.ex. olika strategiska missiler, 

långdistans missiler, kortdistans missiler o.s.v. utan själva laddningen där det radioaktiva 

ämnet finns.15 Så nedrustning i form av minskade missiler är inte det intressanta i denna 

undersökning, utan själva kärnvapenladdningarna och om en nedrustning av dessa har skett.

Kapprustning - i uppsatsen används Agrells definition som beskriver kapprustningen som ett 

skeende där olika parter rustar i konkurrens med varandra för att uppnå något slags mål, en 

rustningstävlan där det gäller för parterna att av, olika skäl, hålla en i praktiken högre takt än 

motståndaren eller alternativt hinna ifatt och hålla jämna steg med denne.16

NPT-avtalet - Står för Nuclear Non-Proliferation Treaty och innebär att de stater som 

undertecknat avtalet förbinder sig till att nedrusta sina kärnvapen och inte sprida dessa eller 

kunskap om hur de framställs vidare. De stater som inte innehar kärnvapen lovar att inte 

införskaffa dessa. I det svenska språket benämns NPT-avtalet som ickespridningsavtalet.17 I 

uppsatsen kommer avtalet att ha benämningen NPT-avtalet. 
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13 Miller D. The cold war: Military History ,Cambridge,The university press 1998 s. inledning ff.

14 Arbman G, Hultstrand B. Larsson T. Kärnvapenkrig - ett scenario för vår tid Vällingby, Bokförlaget Prisma 
1983 s.21ff

15 Wallin B. L. Strategiska Kärnvapen 1945-1983 Uddevalla, Centralförbundet folk och försvar 1984 s.14f

16 Agrell W. Rustninggens drivkrafter Lund, Studentlitteratur 2002 s. 55

17 International Atomic Energy Agency, TREATY ON THE NON-PROLIFERATION OF NUCLEAR WEAPONS, 
1970



Kärnvapenstater - I uppsatsen definieras kärnvapenstater som de stater med kärnvapen i 

form av kärnladdningar och eller missiler i sin vapenarsenal. Alltså menas inte bara de fem 

stater som hade kärnvapen innan 1968.18

1.5 Tidigare forskning i ämnet

För att tydligare belysa kärnvapenfrågan presenteras här tre artiklar som rör kärnvapen och 

NPT-avtalet. Tidigare forskning inom kärnvapennedrustning har eftersökts, dock tyvärr utan 

resultat.

          Tanken är att artiklarna ska ge läsaren en djupare inblick i problemet samt visa vilken 

global diskussion som pågår kring kärnvapen. De tre artiklarna behandlar kärnvapenfrågan, 

kärnkraft samt NPT-avtalet. Författarna kommer med blandad kritik kring kärnvapen och 

vilka eventuella ageranden som krävs för att få bukt med kärnvapen, hur de skall begränsas 

samt kontrolleras. 

          Sara Olsson ansvarig för kärnvapenfrågor på svenskafreds, som är en förening som 

arbetar med att minska kriget och våldet i världen, skrev i en artikel publicerad 10 juni 1998  

att efterföljningen av NPT-avtalet är bristande. Särskilt den artikeln i avtalet som gäller 

nedrustningen. Sara Olsson säger att USA ändrade sin policy när det gäller kärnvapenanfall 

och att USA numera påstår sig att även kunna attackera med kärnvapen mot 

ickekärnvapenstater.19

          Olsson säger att Ryssland med president Boris Jeltsin i spetsen var 1995 nära på att 

avfyra en kärnvapenmissil emot USA i tron om att USA hade avfyrat en emot dom. Det 

uppkom strax innan avfyrning att missilen var en forskningsraket uppskickad av NASA ifrån 

norskt territorium.20

          Olsson påpekar in sin artikel att dagens kärnvapeninnehav kan på bara några minuter 

förinta världen flera gånger om. Risken för att en olycka eller att ovan nämnda missförstånd 

sker igen ökar dag för dag samt att kunskaperna i hur man tillverkar kärnvapen inte längre är 

så hemliga eller svåra att finna, utan går enkelt att komma åt på närmaste bibliotek.21
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18 Andersson P.  Axelsson A.  Goliath M.  Oliver L. Peterson J. Strömberg L-G. Waldenvik M. Wilhelmsen K.  
Wirstam J. Totalförsvarets forskningsinstitut rapport: Kärnvapen i världen 2004

19 Svenskafreds, Sara Olsson 2004, Risken för olycka ökar

20 ibid. 

21 ibid. 



          Olsson menar att en nedrustning bland de ledande kärnvapenstaterna och minskad 

beredskapsnivå skulle minska spänningen mellan kärnvapenstaterna och att förhandlingar 

kring en nedrustning skulle kunna underlättas. Ett utvecklande av NPT-avtalet skulle vara 

positivt samt att kärnvapenstaterna skulle bli tvungna att uppfylla sina skyldigheter gentemot 

avtalet. Det är den enda utvägen ur kärnvapenrustningen. 22

          I The End of the NPT Regime? en artikel skriven av Joseph F. Pilat kritiserar han NPT-

avtalets minskade betydelse i världen. Pilat som är teknisk forskare i NPT:s 

forskningsdivision belägen i Los Alamos National Laboratorium, Kalifornien USA 23, kallar 

de tre stater som inte har undertecknat NPT-avtalet Pakistan, Israel och Nordkorea för ett 

problem. Han kritiserar särskilt Nordkoreas utträde ur NPT-avtalet, han påpekar dock att är 

enligt avtalet tillåtet.24 

          Frågan han ställer sig i artikeln, The End of the NPT Regime? är om NPT-avtalet 

fortfarande är relevant och har styrka att kontrollera kärnvapenspridningen. Avtalet är 

gammalt och det är en modernare värld nu. Dock så påpekar han att en ny institution inte 

troligen hade kunnat kontrollera kärnvapenspridningen bättre än den nuvarande. Problem som 

måste kontrolleras är: nya vapenstater, fortsatta kärnvapentester, NPT:s relevans för ickestats 

aktörer och svarta marknaden.25

          Istället för att byta ut NPT-avtalet så säger Pilat att en reformering och en förnyelse är 

det bästa alternativet. Förslag kom ifrån president Bush februari 2004 att en bättre kontroll på 

staters utveckling av kärnvapenteknologi och ett fortsatt arbete för en förstärkning av 

exportkontrollen av teknologi krävs.26

          NPT-avtalet måste även stärka sina så kallade kryphål som finns i avtalet. Det gäller 

artiklarna IV och X. Där det står att stater kan producera kärnkraft i fredligt syfte, dock så är 

detta svårt att kontrollera och många stater väljer att bygga kärnvapen med kärnkraft som en 

fasad. Artikeln måste stärkas. Den andra artikeln låter stater som undertecknad NPT-avtalet att 

frånträda det utan konsekvenser och det måste ändras säger Pilat.27
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22 Svenskafreds, Sara Olsson 2004, Risken för olycka ökar

23 Los Alamos National Laboratory 2008-09, about us

24  Pilat J.F. The end of the NPT regime? s.470ff

25 Pilat J.F. The end of the NPT regime? s.473ff

26 Ibid.

27 ibid.



          Han säger att USA:s kärnvapeninnehav inte längre påverkas i samma grad av Rysslands 

innehav, som det gjorde under det kalla kriget. De båda staterna arbetar för att lägga kalla 

krigets osämja bakom sig och sträva mot en framtida god relation. De båda staterna har olika 

behov och kärnvapenstrategier.28 USA och Ryssland har varit varit väldigt framgångsrika i 

deras nedrustningsprocesser enligt Pilat. Mycket pengar har spenderats för att minska 

innehavet av ballistiska missiler, strategiska bomber, kärnvapen ubåtar och över 6000 stycken 

kärnstridsspetsar har blivit avaktiverade. Ryssland har gjort sig av med över 250 ton 

höganrikat uran för användning i  USA:s kärnreaktorer och USA gjorde sig av med 174 ton 

höganrikat uran redan 1994 samt fler avtal har undertecknats för den fortsatta nedrustningen.29 

          Mohammed I. Shaker och Curt Gasteyger skriver i en artikel med titeln “Is NPT’s 

Assumption of a Finite Number of Nuclear-weapons States Realistic?” om hur en tro på att 

kärnvapeninnehavet skulle minska eller försvinna helt inte är troligt. De diskuterar de fem 

“kärnvapenstaterna” och hoppas på att inga fler stater kommer in i fem-manna klubben, men 

tanken är inte trolig. Med fem-manna klubben menas de fem stater som Enligt artikel IX 

innehade kärnvapen innan 1 januari 1967. De är betecknade som kärnvapenstater och de 

andra betecknade som icke-kärnvapenstater.30 

          De menar att världen förändras och den internationella säkerheten likaså. Detta leder till 

att stater, även om det har undertecknat NPT-avtalet, blir allt mer frestade eller kanske till och 

med tvungna att skaffa kärnvapen. Samtidigt som de redan existerande kärnvapenstaterna har 

gjort mycket lite för att försöka minska sitt innehav.31 

          Vissa kärnvapenstater har inte avsagt sig rätten att inte anfalla med kärnvapen först, 

vilken i sin tur leder till att andra stater kan känna sig tvungna att införskaffa kärnvapen. De 

frågar sig hur man ska kunna upprätthålla innebörden och styrkan i NPT-avtalet efter sådana 

här ageranden.32    

          Shaker och Gasteyger påpekar också att teknologin om hur framställning av kärnvapen 

går till inte längre är en hemlighet. Världen är i en ständig globalisering och att 

införskaffandet av vapen är inte längre bara är en nödvändighet utan de använder ordet 
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28 Pilat J.F. The end of the NPT regime? s.478

29 Pilat J.F. The end of the NPT regime? s.479
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smittsam. Stater dras mot att skaffa kärnvapen just bara för att de har råd och för att de har 

möjligheten.33

          Många trodde att när NPT-avtalet skapades skulle detta leda till ett första steg mot en 

nedrustning av de redan befintliga kärnvapenstaterna. Frågan är vilka som är kärnvapenstater 

numera. De fem som hade kärnvapen innan 1967 eller är det fler? De refererar en japansk 

representant i FN att för att skilja mellan en kärnvapen stat och en icke kärnvapenstat kräver 

det att alla staters kärnvapen arsenaler elimineras helt från den nationella militära styrkan.34

   

1.6 Metod och material

1.6.1 Metod

Metoden som har använts i undersökningen har bestått utav en textanalys, närmare bestämt 

innehållsanalys. Genom metoden undersöks USA:s och Sovjetunionens kärnvapeninnehav 

kvantitativt under åren 1960-2002, Sovjetunionen är lika med Ryssland i denna uppsats. Den 

valda metoden är den mest lämpade för att studera förändring över tid.35 Undersökningen är 

ingen komparativ studie då den inte ämnar att jämföra de båda staterna för att på något sätt 

säga att den ena staten är bättre än den andra utan de två staterna används för att styrka den 

teori som i undersökningen används, teorin presenteras längre fram i uppsatsen. Givetvis 

kommer en skillnad mellan de två staterna att kunna utläsas, men detta redovisas först i 

uppsatsens analyskapitel.  

          Undersökningsämnet valdes först och främst efter eget intresse för 

kärnvapenproblemet, men de två staterna som har legat i fokus för undersökningen valdes av 

den anledning att de är de två stater i världen som har haft kärnvapen längst36. Staterna är 

också bland de mest omtalade i texter om kärnvapen och liknande, antingen som förebilder till 

de mindre kärnvapenstaterna eller som hemska supermakter. Med förebilder menas att 

nedrustar USA och Ryssland så kan det hända att även andra stater följer efter. Hur som helst 

så är både USA och före detta Sovjetunionen de två stora inom kärnvapen och för de flesta 

människor allmänt kända som två supermakter. 
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          Undersökning grundar sig i tidigare diskussioner om kärnvapnets och NPT-avtalets 

betydelse,  bakgrundsbeskrivning av kärnvapnets tillkomst, kärnvapnets egenskaper samt 

NPT-avtalets bildande.

          Genom att ge en tydlig grund och förklaring för undersökningen så har den gått till på 

detta vis. För att undersöka om Sovjet och USA har nedrustat och efterföljt NPT-avtalets 

artikel om nedrustning, så fick NPT-avtalets innebörd först redogöras och sedan hittades 

lämplig information om de båda staternas nedrustning på Natural Resources Defense Council. 

Sedan knöts nedrustningen till de flera nedrustningsavtal som staterna undertecknade under 

kalla kriget för att visa det historiska händelseförloppet och sedan redogöra vilka orsaker som 

kan ha lett till varför en nedrustning startade de året som datan visar.

          Metoden för att få reda på vilka händelser som kan vara orsaker till en nedrustning 

användes på det sättet att genom visa vilka årtal som de båda staterna började nedrusta och 

sedan undersöka vilka relevanta händelser för nedrustningen som skedde under dessa årtal i 

de två staterna, interna, externa samt mellanstatliga.

          I analysen och slutsatsen tas den utvecklade nedrustningsterorin, som presenteras längre 

fram, upp igen genom att med denna visa att även nedrustning sker genom någon typ av 

tidigare händelse eller aktion, antingen en intern, extern eller en mellanstatlig aktion.

1.6.2 Material och angreppsätt

Staterna är angripna ur ett institutionellt perspektiv som en homogen aktör och min avsikt är 

att enbart se staten som en helhet med fokus på deras kvantitativa innehav av kärnladdningar.

          Problemet har angripits genom att titta på NPT-avtalet när det trädde i kraft för att se 

om  de valda staterna började nedrusta så som de enligt avtalet åtagit sig att göra. De andra 

diverse nedrustningsavtalen som de två parterna slöt under kalla kriget används snarare som 

ett sätt att visa händelseförloppet under kalla kriget och på hur deras kärnvapenarsenal har 

förändrats fram till idag och för att på det sättet kunna utläsa om NPT-avtalet har efterföljts 

eller inte. När det gäller redogörelsen för de orsaker som kan ha påverkat de två staternas 

nedrustning så undersöks även individuella prestationer och alltså inte bara staten som helhet.

          Materialet består utav av data ifrån SIPRI, Stockholm International Peace Research 

Institute och svenska försvarets forskningsinstitut, FOI. För att kunna redovisa staternas 

kvantitativa kärnvapeninnehav har information ifrån Natural Recources Defense Council varit 

till mycket stor hjälp. 
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          Till bakgrunds beskrivningarna har information ifrån svenskafreds, diverse historisk 

litteratur samt fysik och naturvetenskaplig text använts för att förklara begreppet kärnvapen. 

För att belysa och tydligare förklara problemet har diverse tidningsartiklar och rapporter 

relevanta inom ämnet referats. 

          De teorier som har använt i uppsatsen är hämtade ifrån Agrells bok Rustningens 

drivkrafter som används som ett slags undersökningsverktyg och bakgrund till arbetet och för 

att få en djupare förståelse om varför stater ens väljer att skaffa kärnvapen.

1.6.3 Variabler

Variablerna kan enklast förstås genom två variabelmodeller. En är om en minskning av 

kärnvapen verkligen skett, d.v.s. den oberoende variabeln blir efterföljning av NPT-avtalet 

som beror på den beroende variabeln mängden kärnvapen arsenal.

Den andra variabelmodellen blir staternas nedrustning och vilken orsak som kan ligga bakom 

en nedrustningsbörjan. Nedrustning som blir den beroende variabeln beror på orsaker till 

nedrustning i form av de oberoende variablerna en extern, en intern eller en mellanstatlig 

händelse.

          Med minskning av kärnvapen menas den kvantitativa mängden kärnvapenladdningar 

och om den har minskat hos de valda undersökningsobjekten eller ej. Med nedrustningsorsak 

menas då som ovan nämnt någon typ av aktion som lett till en nedrustning som en reaktion på 

aktionen. 

1.6.4 Operationalisering

För att se hur väl USA och Sovjet har efterföljt NPT-avtalet undersöks deras 

kärnvapenarsenaler tidsmässigt ifrån 1960 - 2002 och detta utförs genom att granska deras 

kvantitativa mängd lagrade kärnvapenladdningar.

          Undersökningsproblemet operationaliseras genom att med NPT-avtalet som används 

som den oberoende variabeln, undersöka Natural Rescources Defense Council:s data  

gällande USA och Sovjets kärnvapenarsenaler och se hur deras kärnvapen har minskat eller 

ökat ända sen NPT-avtalet skrevs under. I NPT-avtalet står det inte bara att man inte ska sprida 

kärnvapen eller kunskap gällande utveckling vidare utan även att man ska arbeta för en 

nedrustning. Genom att finna orsaker till en en nedrustning så undersöks detta genom att 

knyta an händelser av olika slag till nedrustningsåret som kan ha påverkat nedrustningen. Det 
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kan vara oroligheter inom landet, påtryckningar ifrån andra stater eller individuella 

prestationer.

1.6.5 Validitet och Reliabilitet

Validitet och reliabilitet är mycket ofta problematiskt när det gäller globala undersökningar. 

Frågor som genast kommer upp är: mäts det som uppsatsen ämnar att mäta? Hur noggrann har 

forskaren i fråga varit? Svaret på dessa frågor när det gäller den här uppsatsen är positiva. 

          Validiteten när det gäller USA:s och Sovjets kärnvapennedrustning är god. Källor som 

framförallt har används är Natural Rescources Defense Council (NRDC) som är en säker 

källa. Källan är säker just för att organisationen har varit verksam ända sedan 1970 med över 

tre hundra personer anställda, alltifrån vetenskapsmän till advokater, och är en seriös 

organisation. Organisationen arbetar för att skydda jordens miljö och har bland annat försett 

tidigare nämnda SIPRI med data. 37 Kvantitativa data som tydligt illustrerar de båda staternas 

kärnvapen innehav ända sedan 1945 har använts och dessa är hämtade från NRDC som delvis 

i sin tur är hämtade ifrån SIPRI och den amerikanska regeringen. Några fel i mätningen har 

inte heller skett därav den positiva inställningen till undersökningens goda validitet och 

reliabilitet.

          Validiteten när det gäller undersökningar som dessa, d.v.s. undersökningar som gäller 

världsliga problem är många gånger problematisk. Den är problematisk eftersom 

uppsatsskrivaren som person aldrig kan vara säker på att fakta man läser i böcker, rapporter 

o.s.v. verkligen är sann. Så länge undersökaren själv inte varit närvarande vid historiska 

händelser kan fakta givetvis alltid ifrågasättas. Detta tänkande är oerhört extremt, men 

samtidigt sätter det en gräns för hur mycket kritik man verkligen kan rikta när det gäller 

validitet och reliabilitet.

          När det gäller förklaringar till varför staterna valde att nedrusta just det år som de 

gjorde är validiten absolut mer problematisk, men som ordspråket säger, historien skrivs utav 

vinnaren, då kan förklaringarna bli mer acceptabla. Givetvis måste motiveringarna och 

resonemangen vara hållbara, vilket de är och resonemangen är logiskt grundade i viktiga och 

stora händelser som utan tvekan påverkat staterna mer eller mindre.

          Undersökningens reliabilitet hänger på hur flitigt och noggrann mätningen har varit. 

Uppsatsen ska dock motsvara endast tio veckors arbete och givetvis påverkar det på hur 

noggrann och hur väl man mäter och undersöker sina problem. Mycket av uppsatsen handlar 
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om staternas kärnvapen kvantitet och gällande förklaringar till varför staterna började 

nedrusta kan givetvis göras längre, men p.g.a. den begränsade tiden har fokus riktats på större 

händelser samt begränsats till att behandla ett mindre antal händelser. Givetvis med särskilt 

vikt och anknytning till nedrustningen.

1.6.6 Disposition

Teori Kapitel 2 där diskuterar olika rustningsteorier samt den utvecklade nedrustningsteorin, 

Kärnvapen och dess begynnelse Kapitel 3 där bakgrund och historik tillsammans med en 

definition av NPT-avtalet redovisas, Nedrustning Kapitel 4 där undersökningens empiriska 

data presenteras, Analys Kapitel 5 där diskuteras och analyseras undersöknings resultat, 

Slutsats Kapitel 6 där diskuteras framtida eventuell forskning och den utvecklade teorin kring 

nedrustning.

1.7 Avgränsning och källkritik

1.7.1 Avgränsning

Undersökningen är inriktad på två stater. Möjligheten till att finna information och data om 

mindre kärnvapenstater har varit avgörande till undersökningsobjekten.

          Liknande framtida studier är välkommet och medför en ytterligare möjlighet att kunna 

generalisera resultatet. Den externa valditeten38 kan bli lidande eftersom det bara är ett mindre 

antal kärnvapenstater som undersöks. Dock så kräver en undersökning av alla stater som 

innehar kärnvapen mycket mer tid och pålitligt information om vissa stater kan vara väldigt 

begränsad.

          Avsikten med undersökningen är att endast undersöka de stater som innehar radioaktivt 

material i form av kärnvapen, så de stater som innehar kärnkraft eller där spekulation i att 

staten i fråga har kärnvapen är inte intressanta i denna undersökningen eftersom det blir svårt i 

att undersöka en stats kärnvapen anskaffning om inte riktiga belägg finns för att staten ifråga 

verkligen har kärnvapen i sin vapenarsenal. 

          USA och Sovjetunionen blev valet av stater eftersom de var de första staterna att 

införskaffa kärnvapen samt att de bland allmänheten är kända för att vara stora 

kärnvapenmakter.
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          Richardsons aktions-reaktions teori som menar att kärnvapenstater rustar som en 

reaktion på en tidigare aktion, används i uppsatsen fast en vinkling eller rent ut sagt en 

utveckling av teorin sker för att bättre passa i uppsatsen. Richardssons teori samt två andra 

rustningsteorier används för att kunna konstruera en passande teori. Detta leder automatiskt 

till att öka möjligheterna för att kunna generalisera resultatet. Stämmer den utvecklade teorin 

på dessa två stater finns det stora chanser till att den även stämmer in på andra stater. Detta 

lämnas dock till framtida studier.                    

          Kärnvapen i form av kärnladdningar är det som undersöks och alltså inte missiler eller 

strategiska kärnvapen av olika slag utan det totala kärnvapeninnehavet är det som ligger i 

fokus. Detta kan vara lite problematiskt att förstå. Med det menas att både USA och Sovjet 

kan ha efterföljt vissa nedrustningsavtal i form av diverse minskade missiler o.s.v. men det är 

inte det uppsatsen handlar om utan den handlar om kärnladdningar. Ett undersökningsproblem 

som  tar nedrustningen ett steg längre. Visst kan stater nedrusta sina missiler, men har de 

fortfarande kvar sina kärnladdningar så har de ju inte nedrustat på “riktigt”, d.v.s. efter NPT-

avtalet.

          När det gäller förklaringar till varför staterna valde att starta en nedrustning ett visst år, 

så begränsar uppsatsen sig till att ge exempel på ett mindre antal orsaker, cirka  två-tre 

stycken. Även här skulle det krävas mer tid och resurser för att verkligen behandla alla olika 

händelser i världen under ett visst årtal. Samt att möjligheten till att verkligen komma åt all 

nödvändig information ständigt är ett problem. Fokus riktas mot ett antal större och viktiga 

händelser som kan ha påverkat en nedrustning. Givetvis med en logisk koppling och relevans. 

De orsaker som inte behandlas i uppsatsen är antingen av inte särskilt stor betydelse till de två 

staternas nedrustning eller att informationen är så begränsad. 

1.7.2 Källkritik

De empiriska källor som används i uppsatsen är pålitliga. Både SIPRI och FOI är stora och 

väletablerade forskningsinstitut och särskilt SIPRI är väl refererade i många rapporter, böcker 

och artiklar om kärnvapen och visar styrka i sina fakta. I det mesta av materialet finns det 

direkta kopplingar till SIPRI. I t.ex. Agrells bok rustningens drivkrafter refereras SIPRI flitigt 

och även FOI använder SIPRI som källa. 

          Natural Resources Defense Council är en väletablerad institution och att data därifrån 

skulle vara missvisande är tveksamt. Även NRDC använder SIPRI som källa och även den 

amerikanska regeringen. Valet blir att helt enkelt lita på de fakta som arbetats fram. Dock är 
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kärnvapen oavsett om det gäller USA eller forna Sovjet ett hett samtalsämne och det kan vara 

svårt att verkligen veta säkert när det gäller staters innehav och utveckling angående dessa 

vapen. 

          Den bakgrund som i uppsatsen presenteras är historiska fakta och allmänt kända. Kritik 

som dock kan riktas, i allmänhet, är hur starka data kring kärnvapen verkligen är. Det är ett 

ämne som är väldigt omtalad och diskretion kring kärnvapen är mycket vanligt. Även kritik 

mot svenskafreds som är en flitigt använd källa i uppsatsen, är att de troligen inte är opartiska 

i deras ställning kring kärnvapen. Deras data stämmer dock väl med de andra källorna som 

används i uppsatsen.
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2. Teori

2.1 Richardsons rustningsteori

Lewis F. Richardsons aktions-reaktionsmodell förklarar den dynamik som ligger bakom 

rustningen som ett pågående spel mellan olika parter på det internationella planet.  

Richardsons modell kan uttryckas i matematiska former på detta sätt R= A(kap) x A(int) som 

menar att rustningsåtgärderna (R) styrs genom att motparten rustar i förhållande till hur den 

andra parten (partens kapacitet, Akap) rustar multiplicerat med partens intention (Aint).39

          Aktions-reaktionsmodellen tar inte hänsyn till interna angelägenheter utan ser parterna 

(staten) som en homogen aktör. 40

          Richardsons kapprustningsmodell har fått mycket kritik för att modellen inte tar 

tillräcklig hänsyn till störande element inom stater t.ex. ekonomi eller politiska utspel och att 

man inte ser till framtiden utan endast fokuserar på nuvarande rustningsnivåer samt att de 

stater som rustar aldrig kan vara helt säkra på hur den andra staten rustar och därför blir 

kapprustningen en spekulation kantad av antaganden för att kunna driva rustningsprocessen 

vidare. Svårigheterna för staten att göra rationella val blir genast mycket svårare och modellen 

kräver mycket rena och tydliga beslutssituationer, dock är det inte alltid så i verkligheten.  

Agrell skriver i boken Rustningens drivkrafter om att de rustande parterna målar upp varandra 

i så kallade djävulsbilder för att på det sättet ha en anledningen till att rustningen fortskrider. 

Modellen tar inte heller hänsyn till tekniska innovationer som förbättrade vapen utan ser först 

och främst på den kvantitativa rustningen. 41

          Modellen påstås dock att stämma ganska väl i vissa situationer medan den i andra 

situationer inte stämmer alls. Särskilt de situationer där de faktorer som Richardson ej tar 

hänsyn till är av särskild betydelse 42, men eftersom denna teori inte enbart kommer att 

användas, så är de faktorer som Richardson inte tar hänsyn till inte något problem. De andra 

teorier som kommer redogöras längre ner tar hänsyn till de andra faktorerna och på det sättet 

påverkar inte detta undersökningen.
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2.2  Militär-industriella komplex (MIK-teorin)

MIK-teorin menar inte att rustningsdrivkrafterna endast kan förklaras genom mellanstatliga 

relationer utan menar att även inomstatliga processer är av vikt när man vill förklara  

rustningsdynamiken. 43

          Teorin är utvecklat från 1945. Det år då de första kärnvapnen användes. Det bildades 

intressegrupper som gynnades av den internationella spänningen och kontinuerliga rustningar. 

Grupperna är alltifrån militärer, finans- och industrimän, statsbyråkrater och politiker. Dessa 

grupper finns inom institutioner som ur ett oregelbundet mönster driver på rustningen. Denna 

teori gäller inte enbart inom USA utan den är utav samhället en uppbygd apparatur som driver 

rustningen framåt per automatik.  Företag och människor tjänar pengar på rustningen. Det kan 

vara militära organisationer, militära forskningsinstitut, teknologiska 

utvecklingsorganisationer, Industrier, men även samhällsekonomiska faktorer påverkar, som 

politik, valuta, export och import.44

          Militära organisationer och militära forsknings- och industriinstitut är de som framhålls 

mest i MIK-teorin. Dessa institutioner och organisationer har ofta en väletablerad och 

inflytelserik position i samhället. De drivs dock av ekonomiska intressen och påverkas positivt 

vid militära rustningar, men inte enbart utav kärnvapenrustningar utan av vapenrustningar i 

allmänhet.45

 2.3 Aktion-reaktion och Militär industriella komplex

Som den sista teorin i rustningstrion finns de de som menar att rustningen drivs av en 

blandningen mellan ett aktions-reaktionsmönster och inomstatliga dynamiska processer. 

Teorin säger att rustningsdrivkrafterna inte enbart kan förklaras genom varken MIK-teorin 

eller aktions-reaktionsmodellen utan att man måste ta hänsyn till de båda. 46

          Teorin ser till den militära tekniken och den tekniska fronten som en helhet tillsammans 

med yttre faktorer som påverkar rustningen. Teorin säger att inte endast civila förhållanden 
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kan förklara rustningen utan att även militära skeenden påverkar. Alla aktioner sker 

integrerade med varandra i en så kallad växelverkan.47

2.4 Egen teori

För att kunna förklara nedrustning så har en nedrustningsteori utvecklats utifrån de ovan 

presenterade rustningsteorierna. Efter mycket sökande har ingen nedrustningsteori hittats 

vilket har resulterat i att en nedrustningsteori, lämplig för undersökningsämnet, utvecklats.

          Alla de ovan nämnda teorierna passar in i vissa sammanhang. Dock så kan inte en enda 

teori förklara varför stater väljer att kärnvapenrusta. Teorierna behandlar även upprustning 

och det som kommer att behandlas i denna uppsats fokuserar på nedrustning.

          Teorierna kommer alltså att användas omvänt d.v.s. att att en nedrustning drivs av till 

exempel en extern händelse eller ett inomstatlig skeende. Det som den här utvecklande teorin 

ämnar att förklara är att stater väljer att nedrusta som en reaktion på en tidigare händelse. 

Händelsen kan vara inomstatlig, utomstatlig eller mellanstatlig. Det kan handla om 

påtryckningar ifrån intressegrupper, individuella ageranden, påtryckningar ifrån andra stater, 

ekonomiska orsaker eller någon annan typ av händelse. Teorin säger huvudsakligen att 

nedrustningen sker som en reaktion på en tidigare aktion. Väldigt nära Richardsons 

resonemang, men teorin säger att aktionen inte behöver vara någon tvåpartssituation och inte 

heller behöver vara utomstatlig utan att aktionen kan vara i stort sett vad som helst med någon 

relation till en påtryckning för en nedrustning.

          Likt MIK-teorin kan den omvända teorin användas med att förklara nedrustning på det 

sättet att inomstatliga organisationer, istället för att kämpa för en upprustning, kämpar för en 

nedrustning. Det kan vara miljöorganisationer, politiska partier eller andra diverse 

grupperingar.
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3. Kärnvapen och dess begynnelse 

3.1 Kalla kriget

Militär styrka i dagens värld spelar en stor roll för världens stater. Vapenutveckling är ständigt 

i fokus och målet att finna starkare smartare och mer förödande krigsutrustning driver 

utveckling framåt. Idag har många stater krigsutrustning för framtida oroligheter, vissa har fler 

vapen  än andra medan vissa har kraftfullare vapen. 

          Bland stora militära makter idag finns en del i Europa; Frankrike, Storbritannien och 

Ryssland, men även USA, Indien, Kina och Pakistan är stora militära makter. När dessa stater 

nämns menas inte militära makter i form av mest stridsvagnar eller mest krigsdugliga soldater 

utan om Kärnvapen. Dessa sju ovan nämnda stater har officiellt erkänt att de har kärnvapen i 

sin arsenal. Till dessa sju finns ytterligare nio stater som har kärnvapen, misstänks tillverka 

kärnvapen eller har en ambition att införskaffa kärnvapen. Dessa nio länder är 

Israel,Nordkorea, Algeriet, Egypten, Irak, Iran, Libyen, Saudiarabien och Syrien.48

          År 1945 släppte USA de första atombomberna över Hiroshima och Nagasaki i Japan, 

efter att Japan gett sig in i andra världskriget. Flera  hundra tusen  människor uppskattas ha 

dött efter bombningarna och direkt kom krav på att kärnvapen skulle avskaffas.49 År 1946 

skapade FN en grupp som skulle leda arbetet mot att avveckla alla staters kärnvapen 

arsenaler, men istället provsprängde Sovjetunionen sina första kärnvapen 1949 och det blev 

starten på en kärnvapen kapprustning under det kalla krigets år.50

          Syftet med kärnvapenrustningen under kalla kriget var att USA skulle avskräcka 

Sovjetunionen från att attackera och Sovjetunionen i sin tur avskräckte USA från att attackera. 

Det talades om världsordningen och under kalla kriget mellan USA och Sovjetunionen så 

vilade världsordningen på USA:s och Sovjetunionens kapacitet till ömsesidig förintelse 

(MAD, Mutually Assured Destruction). 51
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3.2 Kärnvapen

För att läsaren enklare ska förstå varför kärnvapen är ett så omtalat ämne, så presenteras här 

ett kapitel om kärnvapen och dess verkningar. Kapitlet ämnar att redogöra översiktligt för 

kärnvapen, hur de fungerar och vilka effekter de har.

          Kärnvapen kan delas upp i två grupper: Atom- och vätekärnvapen. När det gäller 

atomvapen så utgörs sprängkraften i form av fission d.v.s. där atomkärnor klyvs, vanligtvis av 

grundämnena uran (U) eller plutonium (Pu). Vätebomben frigör energi istället genom fusion 

och det innebär att atomkärnor slås ihop och vid sammanslagningen frigörs energi. 

Grundämnet som används är väte (H) och vätebomben har en egenskap som gör att bombens 

sprängkraft i teorin kan bli hur stor som helst jämfört med atombomben, dock så blir vapnen 

allt besvärligare att hantera och detonera ju mer sprängkraft man vill ha.52

          Kärnvapen genererar inte bara en stor sprängkraft som vid nedslaget förstör det mesta 

inom sin räckvidd utan kärnvapen avger även strålning så kallad joniserande initialstrålning 

som leder till strålsjuka. Vapnet avger en elektromagnetisk puls som förstör all elektronisk 

utrustning. När en kärnvapenbomb har detonerat kommer sedan radioaktivt nedfall som gör 

områden där bomber har detonerat obeboeliga och farliga att vistas i många år framöver.53

          Kärnvapnets effekter kan delas upp i fem delar: initialstrålning, värmestrålning, 

elektromagnetisk puls, tryckvåg och radioaktivt nedfall. Initialstrålningen är osynlig och är 

den första effekten som kommer vid en kärnvapendetonation. Strålningen skadar människor, 

miljö, elektronik och djur. Elektromagnetisk puls förstör all elektronik i sin framfart och 

orsakar störningar på telefonlinjer och antenner m.m. Värmestrålningen orsakar brännskador 

på människor, miljö och leder till bränder vid detonation. Tryckvågen som drar fram snabbare 

än värmestrålning och till en början snabbare än ljudet orsakar att miljö och människor 

krossas i den enorma kraften som bildas. Det som ofta förknippas med kärnvapen är det 

radioaktiva nedfallet. Och som ovan nämnt gör strålningen områden där en atombomb 

detonerat mycket ogästvänliga och obeboeliga.54 

De ovan nämnda effekter som presenterats har en del gemensamt med andra vapen, men dock 

inte i lika stor omfattning. Det mest omtalade med kärnvapen är det smygande och lömska 
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radioaktiva nedfallet som inte går att se, men som förstör människor och miljö i stora 

områden och en lång tid efter en kärnvapen explosion. Radioaktivt nedfall är de partiklar som 

utsöndras, kondenseras och senare faller till marken efter en kärnvapen explosion. Det 

radioaktiva nedfallet delas upp i tre former lokalt, intermediärt och globalt nedfall.55

          När det lokala nedfallet sprids faller det till marken inom ett dygn efter explosionen och 

kan döda människor direkt som en följd av för höga doser av nedfallet. Det intermediära 

nedfallet kretsar kring jorden några varv innan det faller till marken. Proceduren kan ta upp 

till många veckor innan nedfallet hamnar på jorden. Nedfallet i denna form kan leda till 

genetiska skador på människor och leda till en ökning av cancerfall. Det globala nedfallet är 

det nedfall som anses orsaka minst skada i och med att detta nedfall sprids till atmosfärens 

övre lager, så kallade stratosfären, medan det intermediära nedfallet hamnar i troposfären 

(atmosfärens undre lager). Det tar lång tid innan nedfallet från stratosfären hamnar på jorden. 

Det kan ta upp till många år och vid det laget så har den radioaktiva effekten minskat så 

mycket att faran anses vara minimal. Dock så kan skada uppkomma på människor genom 

intag av smittat mat eller inandning av luft som innehåller radioaktiva partiklar.56

          NPT-avtalet, Non Profileration Threaty, är ett resultat av världens staters oro gällande 

kärnvapen och hur det skulle bli om dessa hemska vapen kunde spridas helt utan villkor. Här 

nedan presenteras hur avtalet kom till och vad det står för.

3.3 NPT - avtalet

Efter USA:s atombombningar skaffade även Sovjetunionen, Storbritannien, Frankrike och 

Kina kärnvapen. Dessa fem stater är de officiella kärnvapenstaterna som enligt NPT-avtalet, 

skaffade kärnvapen före den 1 januari 1967.57

          Frank Aiken, Irlands utrikesminister, var den person som år 1958 kom med förslaget 

om att reglera spridningen av kärnvapen. Redan 1968 öppnades avtalet för underskrifter och 

många länder skrev under, även Sverige. 1970 trädde avtalet i kraft, men inte för förrän 1992 

hade alla de fem kärnvapenstaterna skrivit under avtalet.58
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Idag (December 2008) har alla länder som både innehar och inte innehar kärnvapen skrivit 

under, förutom Pakistan, Israel och Nordkorea. Alla tre tros även inneha kärnvapen och de tre 

uppmanas att ge upp sina kärnvapenprogram och ansluta sig till NPT, men har än inte gjort 

detta. Nordkorea drog sig ur NPT-avtalet 2003, vilket avtalet ger medlemsstater rätt att göra, 

dock med tre månaders varsel.59

          1995 möttes de stater som är medlemmar i avtalet och bestämde om avtalet skulle 

förlängas för en viss period eller för en obestämd framtid. Det bestämdes att avtalet skulle 

förlängas för en obestämd framtid.60   

          Det stater som har skrivit under NPT-avtalet har lovat att följa dessa tre så kallade 

grundpelare:

 
- Förhindra spridning av kärnvapen till nya aktörer 

-  Nedrustning av existerande arsenaler 

- Alla länders rätt till ”fredlig användning”, dvs. kärnkraft 

De olika medlemsländerna har olika åsikter när det gäller hur NPT-avtalet ska efterföljas. De 

stater som redan innehar kärnvapen fokuserar på frågor kring hur avtalet ska verka för att 

andra stater inte skaffar kärnvapen och framhåller deras egna ambitioner för att nedrusta. 

Medan icke kärnvapenstater å andra sidan framhåller frågor rörande de stater som innehar 

kärnvapen och att de ska arbeta mer intensivt för att minska sina kärnvapenarsenaler och att 

spänningarna mellan stater skulle minska betydligt om kärnvapnen minskade i kvantitet.61

          Mycket kritik riktas även mot artikel tre eller den så kallade tredje pelaren. Som innebär 

att stater får skaffa kärnkraftanläggningar för fredligt syfte, men att det även går att framställa 

kärnvapen ur dessa också. IAEA, som är en organisation som försöker kontrollera kärnvapen 

och kärnkraftsspridningen i världen, sköter kontrollen kring dessa fredliga kärnvapenreaktorer 

medan några kontroller inte görs hos de redan befintliga kärnvapenstaterna.62

Artikeln som denna uppsats delvis grundar sig på kan förstås genom att de stater som 

undertecknat NPT-avtalet har bundit sig till att verka för en nedrustning under internationellt 

kontrollerade former.
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ARTICLE VI  
Each of the Parties to the Treaty undertakes to pursue negotiations in good faith on effective 
measures relating to cessation of the nuclear arms race at an early date and to nuclear 
disarmament, and on a treaty on general and complete disarmament under strict and effective 
international control.63 

För att se om Sovjet och USA har efterföljt NPT-avtalets artikel VI om nedrustning 

presenteras i nästa kapitel ett historiskt händelseförlopp där USA:s och Sovjets lagrade 

kärnladdningar presenteras i flera linjediagram. För att enklara visa om de två staterna har 

nedrustat eller inte och tydligare få en bild över händelseförloppet presenteras 

kärnvapeninnehaven tillsammans med ett antal av de nedrustningsavtal som Sovjet och USA 

undertecknade under kalla kriget. Notera dock än en gång att de avtal som presenteras avser 

nedrustning i form av diverse missiler och inte kärnladdningar. Men samtidigt bör ju givetvis 

nedrustning i form av kärnladdningar även minska om missilantalet minskar.
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4. Nedrustning

4.1 Nedrustning: USA och Sovjetunionen

Endast ett antal av de diverse nedrustningsavtal som Sovjet och USA undertecknade under 

kalla kriget kommer att presenteras här. De avtal som redogörs i undersökning är de avtal som 

är bland de större och mest relevanta. Med större och relevanta avtal, menas de som vanligtvis 

nämns i historisk litteratur om kalla kriget och som vanligtvis refereras till när det talas om 

kalla kriget och USA:s och Sovjets kärnvapennedrustning. 

          Kapitlet avser att ge en bild om hur de två staternas kärnvapenrustning och nedrustning 

såg ut under kalla kriget och avtalen används för att ge ett tydligare helhets- och 

tidsperspektiv

          Den 5 augusti 1963 undertecknades ett provstopsavtal som innebar att 

provsprängningar av kärnvapen i atmosfären, i yttre rymden och under vattnet förbjöds. 64 

Både USA och Sovjet ökade under den tiden sitt kärnvapeninnehav, se diagram 3.1. 
                 Fem år senare, den 27 Januari 1967 undertecknade både Sovjetunionen och USA 

avtalet om fredlig användning av yttre rymden vilket innebar att den yttre delen av rymden 

skall hållas fri ifrån kärnvapen. Förbud mot vapenprov på månen och på andra himlakroppar 

beslutades också.65 

          Både USA och Sovjet undertecknade det så kallade NPT-avtalet 1968 som senare trädde 

i kraft 1970.66 Avtalet som ska verka som grundstenen i nedrustningen och kärnvapen 

begränsningen, inte bara för USA och Sovjet utan för alla världens stater. Vid det tillfället 

hade Sovjetunionen 9399 kärnladdningar och USA 28884 stycken, se diagram 3.1
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    USA och Sovjetunionens innehav av kärnladdningar åren 1960-72. 
diagram 4.1                                                                                                                                 Källa: nrdc2008

I början av 1960-talet började de två stora supermakterna USA och Sovjet gå mot en 
gemensam nedrustningsplan för att på något sätt minska kärnvapenspridningen i världen. 

Strategic Arms Limitation Talks (SALT 1) innebar att Sovjet och USA närmade sig varandra i 
och med förhandlingarna. Förhandlingarna startade november 1969 och varade till maj 1972.                 

          Avtalet innebar att de båda staterna anslöt sig att följa ett tak för antalet strategiska 
vapenbärare, begränsningar i antal missilbärande ubåtar och begränsningar för 

interkontinentala missiler. 67 I diagrammet ovan kan observeras att Sovjetunionen fortsatte att 
producera kärnvapenladdningar medan USA:s kärnvapeninnehav låg marginellt stilla.

          I Maj 1972 slöts även ABM-avtalet mellan staterna. Detta avtal innebar ett totalt förbud 
mot anti-missilvapen, förutom kring ländernas huvudstäder och en annan valfri plats.68 År 

1973 fortsatte Sovjet att öka sina kärnvapen som tydligt kan utläsas i diagram 4.2. USA 
däremot låg på ungefär samma nivå som tidigare för att senare fortsätta att nedrusta.
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 USA och Sovjetunionens innehav av kärnladdningar åren 1973-1978.
diagram 4.2                                                                                                                                 Källa: nrdc2008

 

SALT 2 var ett uppföljande avtal ifrån föregångaren som slöts 1979.  Avtalet hade lika 

karaktär som det första, men med mer detaljerade begränsningar. Som det första SALT-

avtalet, blev SALT 2 en ytterligare spelplan vilken de två staterna fick förhålla sig inom. Det 

innebar en maximering av antalet kärnvapenbärare. Räckvidden och vissa begränsningar inom 

vapnens prestanda infördes och ett förbud för utveckling och test för vissa vapensystem 

undertecknades.69
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USA och Sovjetunionens innehav av kärnladdningar åren 1979-1986.

diagram 4.3                                                                                                                                      Källa: nrdc 2008

Sovjet fortsatte att producera fler kärnladdningar ända till och med år 1986. År 1987 började 

en minskning av kärnladdningar att ske. USA:s kärnvapeninnehav stagnerade i stort sett under 

hela 80-talet och låg marginellt stilla. Se diagram 4.3.

          INF-avtalet som slöts 1987 förbjöd markbaserade missiler med räckvidden 500-5500 

km.70

          Avtalet START 1 undertecknades strax innan Sovjetunionens fall i juli 1991. 

Kärnvapenbärare skulle med detta avtal minskas. Även en gräns om hur mycket stridsspetsar 

varje stat fick utrustas med begränsades. Avtalet trädde i kraft först 1994 p.g.a. Kazakstans, 

Urkainas och Vitrysslands motvilja till att skrota sina kärnvapen. Dessa lyckades dock att 

övertala och avtalet fick verka kraft.71

          Från och med 1986 så nedrustar  både Sovjet/ Ryssland och USA. Något som kan 

noteras i diagram 4.4. är att Sovjet 1987 hade nästan dubbelt så många kärnladdningar än vad 

USA hade. 
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USA och Sovjetunionens innehav av kärnladdningar åren 1987-2002.

diagram 4.4                                                                                                                                      Källa: nrdc 2008

START 2, det efterföljande avtalet till START 1 började planeras (1993) redan strax efter 

START 1 avtalet. Avtalet ratificerades av Ryssland först i slutet på 1990-talet. Detta avtal 

innebar att alla multipla stridsspetsar skulle avlägsnas från de landbaserade interkontinentala 

missiler före 2007.72                     

          I slutet på 1990-talet hade de båda makterna ungefär lika antal kärnladdningar ända till 

och med 2000. Där nedrustar Ryssland ytterligare och 2002 har staten något mindre antal 

kärnladdningar än vad USA har. Se diagram 4.4.

          För att tydligt illustrera hur hela kärnvapeninnehavet såg ut under kalla kriget visas 

detta i diagram 4.5 nedan. Där finns USA:s och Sovjets kärnvapeninnehav ända sedan 1945 

till och med 2002.

          Det syns tydligt hur Sovjet upprustade ända till och med 1986-87 för att sedan börja 

minska sitt innehav av kärnladdningar medan USA hade sin topp 1966-70. USA och Sovjet 

hade runt 1977-78 ungefär lika många kärnladdningar innan Sovjet gick om och nådde sin 

högsta punkt 1986-87 för att sedan börja en nedrustning. 
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USA och Sovjetunionens innehav av kärnladdningar åren 1945-2002.

diagram 4.5                                                                                                                                Källa: nrdc 2008

4.2 USA - Nedrustning 1966-70

Då USA verkligen började med sin kärnvapennedrustning 1966-70 (diagram 4.5) fanns det tre 

händelser som var av särskilt vikt. Dessa tre faktorer som potentiellt kan ha påverkat USA:s 

nedrustning är Vietnamkriget (1965), Nyvalda Presidenten Nixon (1968) och det bilaterala 

nedrustningsavtal som USA och Sovjet började diskutera (1969) d.v.s. ABM-avtalet.

• Vietnamkriget (1965)

• Presidentvalet, Nixon (1968)

• ABM-avtalet (1969-72)

Försvarsministern Robert McNamara förklarade sig i ett tal den 18 maj 1966 om USA:s 

utrikes- och säkerhetspolitik, att USA varken borde eller kunde titulera sig med titeln 

världspolis. Han menade att interna konflikter borde handskas i första hand av den berörda 

befolkningen och att istället för att ständigt fokusera på statens vapensystem som den 

huvudsakliga säkerhetspolitikens grundsten menade han istället att politiska, ekonomiska och 

sociala framsteg både i världen och i USA var av betydligt större vikt.73
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McNamara som framställs som USA:s hjärna bakom statens säkerhetspolitik baserad på 

kalkyler och analyser menade att han hade utvecklat den perfekta krigsmaskinen. 

Efter talet den 18 maj som var mycket uppmärksammat spekulerades det i om McNamara 

hade ändrat tankebana krings USA:s krigshetsning. Mycket pekade på att så var fallet.74

          Spekulationer kring McNamaras ståndpunkt i Vietnamkriget fick fart efter talet och 

McNamara som låg bakom en stor del av strategin i Vietnamkriget började nu att tvivla. Hans 

tal var ett diskret stöd till de människor i USA som kritiserade regeringens agerande i 

Vietnamkonflikten, men redan innan McNamaras tal fanns det en opposition i senaten som 

varnade för en upptrappning i kriget. Trots denna opposition så fortsatte kriget i många år 

framöver.75

          Kritik som ofta riktades mot regeringen var att de riskerade den så kallade världsfreden. 

Vietnamkriget som enklare kan beskrivas som ett krig mellan Syd- och Nordvietnam var 

komplicerat eftersom USA stödde Sydvietnam medan Sovjet stödde Nordvietnam. Rädsla 

fanns för att Sovjet aktivt skulle ge sig in i kriget och att även Kina skulle göra detta. Under 

samma period utalade sig Sovjets regeringen flera gånger att USA:s politik i Vietnam skapade 

problem mellan USA och Sovjets avspänningspolitik.76

          Trots Sovjets utalanden så var både USA och Sovjet intresserade av att hålla konflikten 

mellan de två staterna på en låg nivå. Ett exempel på detta är att de båda staterna strategiskt 

undvek att attackera vissa områden i Vietnam där de visste att amerikanska eller sovjetiska 

soldater befann sig. De båda staterna var även intressarade av att så snabbt som möjligt få till 

stånd ett förbud mot fortsatt spridning av kärnvapen.77

          I november 1968 valdes Richard Nixon till USA:s president.78 Samma år skriver USA 

också under NPT-avtalet. Nixon protesterade mot att USA och Sovjetunionen skulle likställas 

på kärnvapenområdet. Han ville att de militära utgifterna skulle öka innan de kunde minska. 

Han sade också att USA åter måste bygga upp sin styrka för att senare eventuellt kunna 
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förhandla med Sovjet, dock så börjar USA att diskutera det avtal som senare kom att kallas 

ABM-avtalet med Sovjet 1969.79

          ABM-avtalet som började att diskuteras mellan Sovjet och USA innebar att de båda 

staterna skulle förbjuda anti-missil vapen förutom kring de båda staternas huvudstäder. Det 

fanns vissa punkter som ansågs vara positiva med en gemensamt nedrustningsplan med 

Sovjet. Ett undertecknande av avtalet skulle leda till att de båda staternas strategiska relation 

skulle frysas, de skulle bli jämställda, nervositeten kring de båda staternas strategiska vapen 

skulle minska och en budgetbesparing skulle ske.80 Vilket också skedde, budgetåret 1974-75 

upptog försvarskostnaderna endast 30 procent av de federala anslagen.81

4.3 Sovjetunionen - Nedrustning 1986-87

Sovjetunionen började att nedrusta mellan åren 1986-87 , se diagram 4.5, efter att agressivt 

har upprustat ända sedan kärnvapeninskaffandet. De finns två händelser i Sovjets historia som 

kan förklara Sovjets ambition till att nedrusta. De två händelserna är kärnkraftsolyckan i 

Tjernobyl 1986 och Sovjets president Michail Gorbatjovs politiska utspel 1987.

• Tjernobylolyckan (1986)

• Michail Gorbatjovs politiska ambitioner (1987)

Den 26 april 1986 exploderade en kärnreaktor i kärnkraftsverket Tjernobyl i närheten av den 

Ukrainska staden Pripjat i dåvarande Sovjetunionen. Stadens invånarantal var cirka 45000 och 

låg 12 mil norr om Kiev.82

          Vad som försegick exakt på anläggning är oklart, men ett prov i reaktor fyra som gick 

snett är det som påstås ha legat bakom händelsen. Vid provet, hade man i motsägelse till vad 

säkerhetsföreskrifterna säger, stängt av några av de automatiska säkerhetssystemen i vissa av 

reaktorerna. Detta för att underlätta provet. Agerandet visade sig vara ett misstag och inom 

några få sekunder tappade operatörerna kontrollen över reaktorn där provet pågick och hög 

värme utvecklades som sedan ledde till att reaktorn sprängdes sönder inifrån. Strålning spreds 
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inom de närmsta områdena, men moln med radioaktiva pratiklar spreds även över stora delar 

av Europa83

          Tjernobylolyckan är den värsta kärnkraftsolyckan i historien och efter tiden 

uppskattades siffran för människor som mer eller mindre utsatts för strålning och liknande 

konsekvenser till över fem miljoner i Vitryssland, Ukraina och Ryssland. Barn som insjuknar i 

sköldkörtelcancer och leukemi är en av de vanligaste cancerformerna. Dock så finns det 

svårigheter i att verkligen veta om cancern är till följd av olyckan i vissa fall.84

          De människor som blev mest utsatta för strålning var de som jobbade för att röja upp 

efter olyckan inom det kontaminerade området, befolkning som levde i närheten av området, 

men som evakuerades samt även de som inte evakuerades.85 De ekonomiska kostnaderna för 

Tjernobyl olyckan är omfattande. Inte bara för de tre staterna som direkt var mer eller mindre 

berörda, men även för en del av de skandinaviska staterna samt andra europeiska stater.86 

          Direkta kostnader för de regeringar som blev direkt påverkade av händelsen handlar 

om: uppröjningsarbete, nyetablering av det människor som blev tvungna att evakuera, ökade 

sociala utgifter samt sjukvård, undersökning av de kontaminerade områdena samt 

matproduktion. Indirekta kostnader är uteblivna intäkter ifrån skog, odlingsmark o.s.v. samt 

energiförlust för den uteblivna energin som rektorn hade kunnat producera om den inte gick 

sönder.87 Den ekonomiska förlusten som de tre störst drabbade länderna fick utstå kan det 

endast spekuleras om, men siffror runt flera hundra miljarder dollar nämns. Till exempel 

Vitryssland uppskattar deras ekonomiska skada till 235 miljarder dollar.88

          Michail Gorbatjov framlade den 15 januari 1987 i en deklaration, att världens säkerhet 

inte ska garanteras med hjälp av vapen utan med gemensamma prestationer och politiska 

medel.                     
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Han deklarerar att det inte finns någon logik i mänskligehetens självförintelse och att han är 

medveten om sitt stora ansvar för världens framtid, Sovjetunionen måste bidraga till 

skapandet av en värld utan kärnvapen.89

          En nukleär nedrustning är inom realistiska ramar påstår Gorbatjov och att ett avtal om 

att mededistansrobotarna i Europa skall nedrustas kommer i kraft. Avtalet gäller att USA och 

Sovjetunionen likviderar sina medeldistansrobotar i Europa och minskar antalet till 100 

stycken på sina egna territorium. Ögonen ligger på Sovjet och både europeerna samt 

människor runt om i världen förväntar sig att Sovjet ska lyckas med detta. Sovjetunionen har 

en ambition att lyckas med att lösa frågan om den nukleära nedrustningen och Gorbatjov 

anser att alla stater ska ha lika säkerhet.90

          Gorbatjov införde ett nytt tänkande i Sovjetunionen, men även i världen. Fyra principer 

ligger bakom hans tankesätt: säkerheten ska vara universell och ömsesidig, politiska medel är 

de enda som kan uppnå säkerhet, avrustning är enda garantin mot den globala säkerheten och 

alla krig oavsett om det är mellan eller inom stater måste avstyras.91

          I en rapport i mars 1986 framförde Gorbatjov fyra sfärer som en grund i den nya 

internationella säkerhetssystemet. Dessa handlar om att kärnvapenmakterna ska förbinda sig 

till att inte använda kärnvapen eller andra vapen mot varandra eller mot något annan stat. 

Kärnvapenprov ska förbjudas och kapprustning i rymden avslutas. Alla typer av 

massförsterlsevapen ska likvideras och även biologiska vapen, en noggrannare kontroll av alla 

världens staters vapeninnehav ska införas som ska leda till att den militära arsenalen skall 

minskas. Militära allianser ska inte längre upprättas och redan nuvarande ska gå mot en 

upplösning.92

          Inte bara Gorbatjovs egna inställning till krig låg bakom hans ambition till nedrustning. 

Sovjetiska kommentatorer påstod att kärnvapenkapprustningen upptog stora ekonomiska 

kostnader och att Sovjet hade svårt att hänga med utveckling i väst. Något som mycket väl 

kan ha pressat Gorbatjov mot en kärnvapennedrustning.93
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Gorbatjov lade fram en mycket noggrann nedrustningsplan för USA och Sovjetunionen 1987. 

Den innebar att inom 5-8 år så skulle de båda staternas strategiska kärnvapen halveras och 

efter detta skulle ingen av staterna ha fler än 6000 stridsspetsar kvar. Det andra stadiet som 

skulle påbörjas 1990, så skulle de strategiska vapnen förstöras helt och hållet och därtill även 

de taktiska vapnen med en räckvid på 1000 km. Denna fas skulle även dra in de andra 

kärnvapenmakterna och till sist var planen att 1995 skulle alla de resterande kärnvapnen 

förstöras.94 

          Kärnvapnen i världen är långt ifrån förstörda och Gorbatjovs plan har inte varit lyckat.95

I kapitel fyra presenteras undersökningens resultat i kort form för att i kapitel fem ge en 

närmare diskussion och analys.

4.4 Resultat

Båda USA och före detta Sovjetunionen är två väldigt olika stater med olika historia bakom 

sig. 

          USA har efterföljt NPT-avtalets artikel VI om nedrustning på ett bra sätt. NPT-avtalet 

undertecknades 1968 och trädde senare i kraft 1970. USA började att minska sitt 

kärnvapeninnehav under perioden 1966-70. Även om USA marginellt, efter denna perioden, 

har ökat sitt kärnvapeninnehav, så är den ökningen i sammanhanget väldigt liten. USA har 

efter 1966 aldrig ökat antalet kärnvapen med någon större mängd utan antingen har innehavet 

stagnerat eller ökat väldigt lite, men för att sedan återgå till en minskning. 

          Orsakerna som kan ha lett till att USA började minska sina kärnladdningar under 

perioden1966-70, så finns det tre potentiella händelser som i undersökning valts att 

presenteras, vilka de alla tre kan ha legat bakom nedrustningen. De tre händelserna är 

Vietnamkriget 1965, President Nixon som valdes 1968 och det bilaterala ABM-avtalet som 

slöts mellan USA och Sovjet 1972.

          När det gäller Sovjet har staten inte lyckats att efterfölja NPT-avtalet lika väl. Även 

Sovjet undertecknade NPT-avtalet 1968, men minskade inte sina kärnvapen förrän nästan 

tjugo år senare, närmare bestämt åren 1986-87. Sovjet har alltså ökat sina kärnvapen trots att 

avtalet skrevs under 1968. Sovjet har inte efterföljt NPT-avtalets artikel om nedrustning.
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          När det gäller orsaker som kan ha påverkat Sovjetunionens nedrustnig så har två 

poteniella orsaker kunnat redovisas. Dessa två orsaker är kärnkraftsolyckan i Tjernobyl i den 

före detta sovjetrepubliken Ukraina samt Sovjets dåvarande president Michail Gorbatjov som 

1987 deklarerade sina ambitioner om en kärnvapennedrustning och hans förkastande av krig 

och konflikter.
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5. Analys

5.1 Variabler

USA ökade sitt innehav av kärnladdningar ända till och med 1966 för att sedan börja minska 

antalet i en period mellan 1966-70. Efter denna period ökade sedan aldrig USA sitt 

kärnvapeninnehav något anmärkningsvärt utan efter denna topp så gick deras antal 

kärnladdningar till största del nedåt. Det finns dock något mindre antal perdioder då USA:s 

kärnvapeninnehav stagnerade eller att de skedde en liten ökning, men som ovan nämnt efter 

nedrustningsperioden 1966-70 så har en tydlig nedrustning skett.

          Sovjet däremot började inte minska sina kärnvapen förrän perioden 1986-87 då Sovjet 

nådde sin kärnvapentopp för att sedan plötsligt minska sina kärnvapen. I diagram 4.5 

illustreras tydligt hur Sovjet upprustar med kärnladdningar för att 1986-87 helt plötsligt vända 

trenden och minska sina kärnvapen.

          I samma diagram 4.5 kan även USA:s kärnvapeninnehav utläsas och där syns tydligt 

hur USA till skillnad från Sovjet minskade sina kärnvapen i en mer ojämn takt. USA hade 

visserligen sin topp som även Sovjet hade, men till skillnade ifrån Sovjet som upprustade och 

sedan bara vände och istället började nedrusta, så var USA:s nedrustning inte lika snabb utan 

deras nedrustning skedde under en längre och en mer ojämn period.

För att kuna diskutera de variabler som diskuteras i uppsatsinledningen, så tydliggörs dessa i 

tabell 5.1.          

Stater NPT 
efterföljning - 
mycket dålig

NPT 
efterföljning - 
dålig

NPT 
efterföljning - 
bra

NPT 
efterföljning - 
mycket bra

USA X

Sovjetunionen X

tabell 5.1                                  De två staternas efterföljning av NPT-avtalet.

Tabellen visar USA:s och Sovjets efterföljning av NPT-avtalet. Tidigare i analys kapitlet har 

diskussion kring hur de båda staternas kärnvapen nedrustning har sett ut och här ska en 
diskussion kring hur bra de båda staterna har efterföljt NPT-avtalets artikel om 

kärnvapennedrustning ske. 
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Som tidigare presenterats i uppsatsen, så undertecknade de båda staterna NPT-avtalet 1968 för 

att sedan låta det träda i kraft 1970. Det som skiljer de båda staterna åt, nämnvärt, är att deras 

nedrustning är väldigt olik varandras. USA, som tidigare nämnts, började att nedrusta 

1966-70. Det var under denna perioden som USA fick se slutet på sin kärnvapenupprustning. 

Sovjet å andra sidan upprustade aggressivt ända till och med 1986-87. Lika snabb som deras 

upprustning var, så blev även deras nedrustning det. 

          Tabellen säger att USA har efterföljt NPT-avtalets artikel om nedrustning bra. Och 

varför “bra”? Jo, USA började att minska sina kärnladdningar innan avtalet skrevs under. 

Visserligen, som ovan nämnt, så ökade de även sina kärnvapen periodvis, men som även sagt 

och visats så var den ökning väldigt liten och knappt märkbar. Resultaten i kapitel 4 visar att 

USA visade god vilja till en nedrustning och försökte fakiskt att efterfölja NPT-avtalets 

nedrustningsartikel och har lyckats bra med detta. För att USA skulle få placering mycket bra 

skulle de ha varit tvungna till att har haft en mer jämnare nedrustningstakt utan deras små 

uppgångar. 

          Sovjet har efterföljt avtalet sämre. Trots att Sovjet likt USA skrev under avtalet samma 

år, så började staten inte att nedrusta förrän 1986-87. Inte heller skedde någon stagnation i 

deras kärnvapeninnehav utan istället skedde ända till och med ovan nämnda period en mycket 

aggressiv upprustning. Dock så var Sovjets nedrustning mycket imponerande. Staten gjorde 

en häpnadsväckande vändning i deras kärnvapeninnehav när de åren 1986-87 helt plötsligt 

vände sina upprustning till en starkt nedrustning. De data som i uppsatsen har presenterats 

visar att Sovjet inte har efterföljt NPT-avtalets artikel om nedrustning särskilt väl. Dock, som 

ovan nämnt, så stod staten för imponerade kärnvapennedrsutning när den väl startade. 

          Varför skedde en nedrustning 1966-70 och 1986-87? De båda staternas orsaker till en 

nedrustning är varierande. När det gäller USA:s tänkbara anledningar kan tre orsaker nämnas 

och dessa är Vietnamkriget och hur det påverkade USA samt presidenten Nixon som 1968 

valdes och ett av de bilateral avtal som Sovjet och USA undertecknade under kalla kriget, 

nämligen ABM-avtalet.

          Tänkbara förklaringar till varför Sovjet började nedrusta 1986-87 är två orsaker. 

Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl som riktade världens ögon emot staten och den dåvarande 

presidenten Michail Gorbatjov och hur hans agerande påverkade Sovjets kärnvapeninnehav.

          Vietnamkriget som USA var delaktiga under 1960- och 1970-talet är troligen en stor 

anledning till USA:s nedrustning. En av de större orsakerna är USA:s dåvarande 

försvarsminister Robert McNamaras uttalanden och ändrade inställning till krig och USA:s 
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position på världsarenan. McNamara som var känd som hjärnan bakom Vietnamkriget 

chockade USA när han i ett tal förklarade att USA inte ska vara världspolis och minska sitt 

fokus på vapen och säkerhet och istället fokusera på ekonomi och sociala framsteg.

          McNamara kan mycket väl ha ändrat USA:s vilja och inställning till krig och 

kärnvapen. Givetvis kan detta omöjligen har förändrat USA på en dag, men samtidigt kan 

detta ha lett USA in på en ny väg och en väg mot en kärnvapennedrustning.

          Nixon som blev vald till USA:s president 1968 och kom till makten 1969 verkade inte 

direkt för en nedrustning enligt de dokument som i undersökning har granskats, dock så var 

det under Nixons tid som president, ABM-avtalet slöts med Sovjet.

          Avtalet diskuterades under perioden 1969-72 och under denna period skedde en ganska 

så ordentlig reducering av USA:s kärnladdningar. Nixon och ABM-avtalet går hand i hand i 

nedrustningsfrågan eftersom Nixon enligt de rapporter som har undersökts, visat att han inte 

var för en nedrustning utan snarare för en förstärkning av försvaret. Detta är ju givetvis 

tvetydigt eftersom han och hans stab samtidigt gick med på ABM-avtalet och visade sig vara 

positiva till en mindre spänd relation mellan Sovjet och USA. Vilket givetvis påverkade de 

båda staterna positivt och i USA:s fall till en nedrustning.

          I hemligstämplade dokument som framkommit från perioden då ABM-avtalet 

diskuterades går det tydligt att utläsa hur Nixon dock påstår sig att vara positiv till ABM-

avtalet och att avtalet skulle, som ovan nämnt, minska spänningen mellan de två 

supermakterna och samtidigt minska ekonomiska utgifter. Vilket det också gjorde.

          Kan Nixon och ABM-avtalet vara orsaken till att USA började dra ner på sina 

kärnladdningar? Frågan är svår att svara på men mycket tyder dock på att ABM-avtalet som 

USA undertecknade med Nixon som president verkligen startade en nedrustning för USA. 

          När det gäller orsaker till Sovjets nedrustning är den dåvarande presidenten Michail 

Gorbatjov en stor anledning till deras nedrustning. Han verkade för en global nedrustning och 

han såg krig och vapen som mycket stora problem. Han presenterade en plan som skulle leda 

de båda supermakterna till en kärnvapenfri arsenal. Planen var uppdelad i olika steg och vid 

det sista steget ville han även ha med sig de andra kärnvapenstaterna. Oavsett planen eller inte 

så började Sovjet att minska sina kärnladdningar 1986-87. Det är ingen hemlighet att 

Gorbatjov var en stor motor i nedrustningsprocessen samt att i de rapporter och i Gorbatjovs 

egna deklaration som undersökts, framkommer det mycket tydligt om vilka intentioner 

Gorbatjov hade. 
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En annan orsak till Sovjets nedrustning är den hemska kärnkraftolyckan i Tjernobyl. Det var i 

April som en kärnreaktor gick sönder och strålning spreds  över stora landområden. Både 

Ryssland, Ukraina och Vitryssland drabbades hårt och många hundratusentals människor blev 

drabbade. 

          Är Tjernobylolyckan en orsak till att Sovjet började nedrusta runt de åren som olyckan 

skedde eller är det bara en ren tillfällighet? Det finns möjligheter till olyckan kan ha bidragit 

till att en nedrustning startade. Kärnvapenolyckan drabbade inte bara människor utan den 

ledde även till stora ekonomiska kostnader bl.a. i form av skog, odlingsmarker och 

naturområden som blev kontanimerade samt till stora hälsokostnader.

          Det går inte att komma ifrån till att olyckan verkligen visade vad ett kärnvapenanfall 

skulle kunna åstadkomma. Nu var det givetvis inget kärnvapenanfall, men vissa av effekterna 

som olyckan drog med sig kan mycket väl liknas ett kärnvapenanfall. Utifrån det 

resonemanget kan olyckan ha bidragit till att Sovjet började att nedrusta. Människor fick se 

vad dessa hemska ämnen kan åstadkomma och det kan ha drivit på nedrustningen. De 

ekonomiska kostnaderna var enormt stora och kostnaderna vid en kärnvapenkrig hade kunnat 

bli ännu större. Något som Sovjets regering säkerligen tänkte på. 

          Ögonen riktades emot Sovjetunionen nästan samtidigt som den nya presidenten 

deklarerade att en minskning av världens kärnvapen var eftersträvansvärt. Det kan mycket väl 

vara så att olyckan drivit på Gorbatjov till att visa att Sovjet ville minska sina kärnvapen. Det 

kan ha varit en rekation på olyckan för att på något sätt kompensera det hemska som hände i 

Tjernobyl.

          Både Sovjets och USA:s nedrustning drevs på utav mellanstatliga händelser, men 

Ryssland påverkades även utav en intern händelse. Sovjets nedrustning drevs på utav den 

dåvarande presidenten Gorbatjovs initiativ, som delvis även kan ha påverkats av de 

ekonomiska kostnader som kärnvapenrustningen upptog. 

          Kärnkraftsolyckan Tjernobyl kan även ha påverkat Sovjet till en nedrustning med tanke 

på den stora omfattning som olyckan hade.

          USA:s nedrustning som startade 1966-70 visar att ABM-avtalet som undertecknades 

under Nixons tid är den stora orsaken till en nedrustning för USA samt Vietnamkriget och 

McNamaras utalanden. ABM-avtalet är en mellanstalig uppgörelse mellan USA och Sovjet 

som delvis startade USA:s nedrustning.
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          Vietnam är en extern händelse, men samtidigt som McNamaras agerande givetvis är en 

intern händelse. Dock så är McNamaras agerande en reaktion på Vietnamkriget och därav blir 

McNamara och Vietnamkriget en extern händelse.

USA: Vietnamkriget - extern händelse, Nixon och ABM-avtalet - mellanstatlig händelse.

Sovjetunionen: Tjernobylolyckan - intern händelse, Gorbatjov - mellanstatlig händelse.

Stater Extern händelse Intern händelse Mellanstatlig 
händelse

USA x x

Ryssland x x

tabell 5.2                                      Orsak till nedrustning.

5.2 Teori
Som ovan visats har den båda staterna drivits utav olika aktioner som lett till deras 

nedrustning utav kärnladdningar. Richardsons teori om ett aktions-reaktions mönster kan 
knappast visa att Sovjet och USA nedrustade i ett aktions-reaktions mönster. De båda staterna 

började att minska sina kärnladdningar med nästan 20 års mellanrum. Dock så fungerar hans 
resonemang om att en aktion leder till en reaktion. Resultaten visar att nedrustning i de båda 

fallen USA och Sovjet har varit en reaktion på en tidigare aktion eller agerande. USA började 
nedrusta som en reaktion på ABM-avtalets undertecknande samt McNamara och 

Vietnamkrigets effekter medan Sovjet började nedrusta som en reaktion på Gorbatjovs 
agerande och Tjernobylolyckan.

          Alltså kan varken Richardsons teori och ett aktions-reaktions mönster förklara de båda 
staternas nedrustning, men inte heller kan militära industriella komplex, den så kallade MIK-

teorin förklara de båda staternas nedrustning. Givetvis kan intresseorganisationer inom de 
båda staterna ha drivit på deras nedrustning. Men inga indikationer på detta har upptäckts. 

          Deras nedrustning beror på en blandning utav olika aktioner som sedan lett till en 
reaktion i form av staternas nedrustning. Moral och psykolgi kan blandas in i spekulationerna 

i varför staterna började att nedrusta. Resonemang kan föras med att enskilda personer 
började nedrustningen för att de själva tyckte att kärnvapen var något i sin helhet dåligt och 

med fruktansvärda verkningar. Om det hela handlar om en enda individ är också oerhört svårt 
att svara på, om kanske inte till och med omöjligt. Både Nixon och McNamara har 

presenterats som orsaker till USA:s nedrustning och i Sovjet har Gorbatjov presenterats som 
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en påtryckande kraft till Sovjets nedrustning. Givetvis har dessa tre personer påverkat 

nedrustningen i respektive land, men om deras agerande var avgörande för nedrustningen och 

om det var enbart på grund av dem som nedrustningen startade, det är en svårare fråga att 

svara på. Eventuellt kan ytterligare undersökningar svara på den frågan.

          Den utvecklade teorin säger att stater nedrustar som en reaktion på en extern, intern 

eller mellanstatlig aktion och det innebär att staten vet sitt eget bästa i en nedrustning. Genom 

att nedrusta minskar spänningen emellan stater och underlättar konversation och samarbete 

stater emellan.

          Den utvecklade teorin säger att stater nedrustar som en reaktion på en tidigare aktion. I 

dessa två fall: USA och Sovjet styrks teorin genom att de båda staterna faktiskt började 

nedrusta som en reaktion på en tidigare aktion. Snarare var det flera aktioner istället för bara 

en och aktionerna var också spridda till olika tillfällen samt att alla drev på nedrustningen på 

sina egna olika sätt.

          Det går inte att säga att en nedrustning endast drivs på genom något typ av mönster 

eller genom enbart interna händelser eller motsvarande externa händelser. Undersökning har 

visat att olika händelser vare sig de är interna, externa eller mellanstaliga, så påverkar de alla 

på olika sätt. Därför visar undersökningen att en stats nedrustning startar som en reaktion på 

en tidigare aktion eller händelse.

          Det vore intressant att se den utvecklade teorin användas på fler stater än bara de som 

undersöks i denna uppsats. Framtida undersökningar är välkommet och vore bra för att rikta 

allt mer fokus på just staters nedrustning.
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6. Slutsats             

Angående NPT-avtalets betydelse för nedrustning är bevisen delade. Givetvis har NPT-avtalet 

betydelse, men bara ibland. Stater försöker eventuellt att följa avtalet i vissa situationer och 

vissa artiklar inom NPT-avtalet. Många gånger säkerligen för att skydda sina egna intressen. 

Än en gång ska de påpekas att undersökningen syftar till att undesöka NPT-avtalets artikel om 

nedrustning och inget annat. 

          Om man ser till den artikeln om nedrustning så har USA efterföljt den och NPT-avtalet 

har ur den synvikeln faktiskt varit relevant och lyckat. I Sovjets fall så har artikeln efterföljts 

mycket sämre och inte mycket vikt har lagts till artikelns betydelse. Varför de olika staterna 

har efterföljt NPT-avtalet olika är en komplicerad fråga och kanske eventuellt ett framtida 

forskningstema och att säga att den ena staten är bättre än den andra är inte berättigat. 

Förhoppningsvis hade de sina olika orsaker till deras agerande.

          Ett konstaterande kan dock göras, de båda staterna har idag nästan lika många 

kärnladdningar vilket tyder på de båda har lyckats att nedrusta, dock i olika takt.

          Hur framtiden för NPT-avtalet ser ut är svårt att svara på. Troligen kommer inte avtalet 

att försvinna för det har dock en viss betydelse. Det skapar, om kanske det enda, i allafall en 

diskussion kring kärnvapen. 

          Problemet med kärnvapen lär troligen inte heller försvinna inom de närmaste åren därav 

är vikten av ett fungerande NPT-avtal stort. Frågan är om avtalet kommer att försämras eller 

förbättras. Kärnvapen är alldeles för kraftfullt vapen för att vissa stater skulle välja att ge upp 

vapnet. Kärnvapen är ett maktmedel bland stater och som tidigare nämnts respektingivande. 

Det kan kan användas som påtryckningsmedel i politiska diskussioner och lär inte försvinna 

förrrän alla stater med kärnvapen gemensamt och vid samma tidpunkt under stor kontroll 

väljer att nedrusta alla sina kärnvapen.

          Till hur resultaten kan användas till framtida studier är om en liknande undersökning 

utförs på några andra stater eller om även andra nedrustningsorsaker undersöks. 

          När det gäller den utvecklande nedrustningsteorin som utvecklades ur redan befintliga 

rustningsteorier så stämmer teorin i dessa två fall bra. Teorin kan som sagt användas för att 

undersöka andra stater där en nedrustning har skett och att detta förhoppningsvis leder till en 

utveckling och givetivs även kritik mot den utvecklade nedrustningsteorin.

Slutligen kan det nämnas att undersökning producerat ett positivt resultat och har stärkt 

nedrustningsteorin och ser gärna att fler liknande undersökningar kommer att ske i framtiden.

     

46



Källförteckning

Litteratur

Agrell W. Rustninggens drivkrafter Lund, Studentlitteratur 2002 

Arbman G, Hultstrand B. Larsson T. Kärnvapenkrig - ett scenario för vår tid Vällingby, Bokförlaget Prisma 
1983 

Bergström G. Boreus K. Textens mening och makt Danmark, Studentlitteratur 2008 

Elgström, O. Jerneck, M. Jönsson, C. Internationell politik Lund, Studentlitteratur 1992 s. 19

Esaiasson P. Gilljam M. Oscarsson H. Wängnerud L. Metodpraktikan - konsten att studera samhälle, individ och 
marknad, Norstedts Juridik 2007

Hettne B.Från Pax Romana till Pax Americana Stockholm, Santerus förlag 

Miller D. The cold war: Military History ,Cambridge,The university press 1998 

Wallin B. L. Strategiska Kärnvapen 1945-1983 Uddevalla, Centralförbundet folk och försvar 1984 

Wiberg H. Krig, rustningar och säkerhetspolitik Malmö, Zenit förlag 1982 

Rapporter

Andersson P.  Axelsson A.  Goliath M.  Oliver L. Peterson J. Strömberg L-G. Waldenvik M. Wilhelmsen K.  
Wirstam J. Totalförsvarets forskningsinstitut rapport: Kärnvapen i världen 2004

Dahlberg H. Vart går USA under Nixon? Almqvist & Wiksell förlag, 1969

Rapport, Holm E. Stormaktspolitiken 1966-1967, 1968 Stockholm Utrikespolitiska institutet 

Rapport, Lider J. Gorbatjov och säkerheten, 1987 Utrikespolitiska institutet

Deklaration - Michail Gorbatjov, Att omedelbart sluta ett avtal om likvidering av Sovjetunionens och USA:s 
medeldistansrobotar i Europa,  28 feb. 1987

Memorandum från Henry A, Kissinger till  president Nixon maj 1969 

Henry Kissinger to President Nixon, "Analysis of Strategic Arms Limitation Proposals," 23 May 1969, with 
attachment "Comments on Strategic Exchange Analysis NSSM 28," Top Secret

Ds1 1986:11, Efter Tjernobyl: Konsekvenser för energipolitik, kärnsäkerhet, strålskydd och miljöskyddd 

International Atomic Energy Agency, Chernobyl’s Legacy: Health, Environmental and Socio-
Economic Impacts and Recommendations to the Governments of Belarus, the Russian 
Federation and Ukraine, Printed by the IAEA in Austria, April 2006

47



Artiklar

Is NPT’s assumption of a finite number of nuclear-weapons states realistic? Mohammed I. Shaker och Curt 
Gasteyger

A frightening nuclear legacy By Zia Mian & Alexander Glaser

The end of the NPT regime? Josep F. Pilat 

Internetkällor

Dagens Nyheter, Göran Rosengren 2008 “Irans Kärnvapen” http://www.dn.se/DNet/jsp/
polopoly.jsp?d=578&a=814417 Dagens Nyheter (2008-12-18)

Department of the navy  - Naval Historical center 1999 “Japan Capitulates, August - 
September 1945”  http://www.history.navy.mil/photos/events/wwii-pac/japansur/japansur.htm 
(2008-12-18)

Department of state 1997-2008 “Arms control association” http://armscontrol.org/documents/
salt (a) (2008-12-18)

Department of state 1997-2008 “Arms control association” http://armscontrol.org/documents/
salt2 (b) (2008-12-18)

Department of state 1997-2008 “Arms control association” http://www.state.gov/www/global/
arms/starthtm/start/treatytc.html#TREATYTOC (c) (2008-12-18)

Department of state 1997-2008 “Arms control association” http://www.state.gov/www/global/
arms/starthtm/start2/stiitoc.html# (d) (2008-12-18)

Department of state 1997-2008 “Arms control association” http://www.state.gov/www/global/
arms/treaties/abm/abm2.html (2008-12-18)

disarmament.un “NPT in alphabetical order” http://disarmament.un.org/TreatyStatus.nsf/NPT
%20(in%20alphabetical%20order)?OpenView&Start=1.145 (2008-12-18)

Greenpeace 2008 “Kärnkraft och kärnvapen” http://www.greenpeace.org/sweden/kampanjer/
karnkraft/karnkraft-och-karnvapen (2008-12-18)

International Atomic Energy Agency 1970 “TREATY ON THE NON-PROLIFERATION OF 
NUCLEAR WEAPONS”  www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/
infcirc140.pdf
(2008-12-18)

Los Alamos National Laboratory 2008-09 “about us” http://www.lanl.gov/ (2008-12-18)

Nationalencyklopedin 2008 “kalla kriget” http://0-www.ne.se.biblos.kau.se:80/artikel/120127  
(2008-12-18)

Natural Resources Defense Council 2008 “about us” http://www.nrdc.org/about/ (2008-12-18)

48

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=578&a=814417
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=578&a=814417
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=578&a=814417
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=578&a=814417
http://www.history.navy.mil/photos/events/wwii-pac/japansur/japansur.htm
http://www.history.navy.mil/photos/events/wwii-pac/japansur/japansur.htm
http://armscontrol.org/documents/salt
http://armscontrol.org/documents/salt
http://armscontrol.org/documents/salt
http://armscontrol.org/documents/salt
http://armscontrol.org/documents/salt2
http://armscontrol.org/documents/salt2
http://armscontrol.org/documents/salt2
http://armscontrol.org/documents/salt2
http://armscontrol.org/node/2493
http://armscontrol.org/node/2493
http://armscontrol.org/node/2493
http://armscontrol.org/node/2493
http://www.state.gov/www/global/arms/starthtm/start2/stiitoc.html#
http://www.state.gov/www/global/arms/starthtm/start2/stiitoc.html#
http://www.state.gov/www/global/arms/starthtm/start2/stiitoc.html#
http://www.state.gov/www/global/arms/starthtm/start2/stiitoc.html#
http://www.state.gov/www/global/arms/treaties/abm/abm2.html
http://www.state.gov/www/global/arms/treaties/abm/abm2.html
http://www.state.gov/www/global/arms/treaties/abm/abm2.html
http://www.state.gov/www/global/arms/treaties/abm/abm2.html
http://disarmament.un.org/TreatyStatus.nsf/NPT%20(in%20alphabetical%20order)?OpenView&Start=1.145
http://disarmament.un.org/TreatyStatus.nsf/NPT%20(in%20alphabetical%20order)?OpenView&Start=1.145
http://disarmament.un.org/TreatyStatus.nsf/NPT%20(in%20alphabetical%20order)?OpenView&Start=1.145
http://disarmament.un.org/TreatyStatus.nsf/NPT%20(in%20alphabetical%20order)?OpenView&Start=1.145
http://www.greenpeace.org/sweden/kampanjer/karnkraft/karnkraft-och-karnvapen
http://www.greenpeace.org/sweden/kampanjer/karnkraft/karnkraft-och-karnvapen
http://www.greenpeace.org/sweden/kampanjer/karnkraft/karnkraft-och-karnvapen
http://www.greenpeace.org/sweden/kampanjer/karnkraft/karnkraft-och-karnvapen
http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/infcirc140.pdf
http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/infcirc140.pdf
http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/infcirc140.pdf
http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/infcirc140.pdf
http://www.lanl.gov
http://www.lanl.gov
http://0-www.ne.se.biblos.kau.se:80/artikel/120127
http://0-www.ne.se.biblos.kau.se:80/artikel/120127
http://www.nrdc.org/about/
http://www.nrdc.org/about/


Natural Resources Defense Council  2008 “Archive of Nuclear Data” http://www.nrdc.org/
nuclear/nudb/datab19.asp (2008-12-18)

Stockholm International Peace Research Institute 2008” databas” http://first.sipri.org/
index.php?page=step3&compact=true (2008-12-18)

Svenskafreds 2008 “Lär om kärnvapen” http://www.svenskafreds.se/karnvapen/larom/
index.shtml (2008-12-18)

Svenskafreds, Sara Olsson 2004 “Risken för olycka ökar” http://www.svenskafreds.se/press/
19980610.shtml  (2008-12-18)

49

http://www.nrdc.org/nuclear/nudb/datab19.asp
http://www.nrdc.org/nuclear/nudb/datab19.asp
http://www.nrdc.org/nuclear/nudb/datab19.asp
http://www.nrdc.org/nuclear/nudb/datab19.asp
http://first.sipri.org/index.php?page=step3&compact=true
http://first.sipri.org/index.php?page=step3&compact=true
http://first.sipri.org/index.php?page=step3&compact=true
http://first.sipri.org/index.php?page=step3&compact=true
http://www.svenskafreds.se/karnvapen/larom/index.shtml
http://www.svenskafreds.se/karnvapen/larom/index.shtml
http://www.svenskafreds.se/karnvapen/larom/index.shtml
http://www.svenskafreds.se/karnvapen/larom/index.shtml
http://www.svenskafreds.se/press/19980610.shtml
http://www.svenskafreds.se/press/19980610.shtml
http://www.svenskafreds.se/press/19980610.shtml
http://www.svenskafreds.se/press/19980610.shtml

