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Sammandrag 

C-uppsats i Statsvetenskap av Omid Khodadadzadeh, VT – 15. Handledare: 

Stefan Lundborg.  

”Strategiska försvarsaktörer”- En studie av NATO och EU:s kompatibilitet i 

rollen som säkerhetspolitiska aktörer   

 

 Syftet med denna uppsats är att studera huruvida NATO och ESFP är kompatibla med 

varandra eller inte när det kommer till rollen som säkerhetspolitiskt aktör. Detta eftersom 

jag vill undersöka vad det finns för eventuell potential till politiska spänningar och 

intressekonflikter emellan dessa aktörer då de har en stor världsomfattande påverkan när 

det kommer till den globala säkerhetspolitiken. Den övergripande forskningsfrågan lyder:  

 Är den Europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP) och NATO kompatibla 

med varandra när det kommer till rollen som internationell säkerhetspolitisk aktör?  

Mitt tillvägagångssätt för att svara på min övergripande forskningsfråga har varit att studera 

aktörernas säkerhetspolitiska policydokument. Detta har jag gjort genom att göra en 

idéanalys av aktörernas respektive försvarsdokument. I denna uppsats används idealtyper 

från de teoretiska perspektiven liberalism och realism för att på så sätt operationalisera och 

undersöka min övergripande forskningsfråga.   

Uppsatsens slutsats visar att NATO och ESFP är kompatibla med varandra där båda 

aktörernas säkerhetsstrategier är präglade av liberala värderingar. Mycket lutar åt att 

samarbetet mellan aktörerna kan ses ett ömsesidigt beroende där respektive aktör 

kompletterar den andra. Dock finns det ett fåtal drag av realism kring NATO:s metoder för 

bemötandet av internationella hot där dessa i viss mån kan ses som stående till ESFP:s 

metoder kring samma bemötande. 
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Abstract 

 

This essay conducts a descriptive analysis of the ideas expressed by NATO´s official 

security strategy "Strategic Concept" from 2010 and the European Union’s security strategy 

"A Secure Europe in a Better World" from 2003. The purpose of this analysis is to examine 

whether the ESDP and NATO are compatible with each other when it comes to the role 

of security policy actor. To do so, I´ve chosen to analyse the actors' security strategies 

based on three dimensions. These dimensions are: Their view of the international scene, 

their views on cooperation and their views on how to reach security. As sorting tools I´ve 

used two different ideal types, based on the theoretical perspectives of liberalism and 

realism.  

The results show that ESDP and NATO are compatible with each other as both ESDP 

and NATO´s security strategies are characterised by liberal values. However, there are a 

few traits of realism regarding NATO's treatment of international threats which can be 

seen to some extent as being in opposition to the ESDP´s practices regarding the treatment 

of threats. 
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1. Inledning 

1.1 Problembild 

 

Idag har vi ett flertal olika organ som är verksamma inom den internationella 

säkerhetspolitiken. Dessa organ har någorlunda lika mål där fokus ligger på att bevara den 

internationella freden samt bistå med krishanteringen i världen. Dock har dessa organ olika 

sätt och metoder att operera på. Bland dessa ingår NATO, EU organet ESFP, FN:s 

säkerhetsråd, OSSE (organisationen för säkerhet och sammarbete i Europa) samt AU:s 

freds- och säkerhetsråd. NATO som organisation utvecklades 1948 och har sen dess varit 

en aktiv spelare inom den säkerhetspolitiska sfären. EU:s motsvarighet till att ha en 

gemensam säkerhetspolitisk organisation kan dock spåras tillbaka till 1970-talet. Under 

denna tid hette EU:s gemensamma utrikespolitiska organisation EPC (European Political 

Cooperation). EPC hade svårt att styra upp samordningen mellan medlemsstaterna under 

denna tid vilket i sin tur ledde till segdragna interna beslutsprocesser inom organisationen. 

Aktören kom dock med tiden att utvecklas till GUSP (EU:s gemensamma utrikes- 

säkerhetspolitik) för att sedan utvecklas till GSFP/ESFP så sent som år 2009. Eftersom 22 

av EU:s medlemsstater också är medlemar i NATO, blir det då intressant att granska 

organisationernas relation med varandra (Säkerhetspolitik, internationella organisationer, 

2013). Om NATO och EU inte har gemensamma intressen i en fråga måste de staterna 

med dubbelt medlemskap prioritera det ena nationella intresset framför det andra. Genom 

att göra så kan det därmed eventuellt skapa interna intressekonflikter för de enskilda 

medlemsstaterna. 

Även länder som saknar dubbelt medlemskap påverkas av de av diskussioner och beslut 

som förs och tas inom NATO. Dessa påverkar i sin tur staternas militära och civila försvar 

som då får följa nya utmaningar och krav beroende på hur den enskilda statens relation till 

EU och NATO ser ut (Lindström. M & Winnerstig. M, 2009 s. 3). Frågan om NATO:s 

och EU:s respektive kompatibilitet med varandra är därmed alltså inte bara relevant för de 

länder med dubbelt medlemskap, utan även för övriga länder. Detta eftersom det är två 

stora internationella aktörer vars rollfördelning ger ringar på vattnet vilka dock ändå blir 

störst för just de länder med dubbelt medlemskap.  
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Ett särskilt intressant spår i relation till min problembild finns bland tidigare 

undersökningar om NATO och EU:s säkerhetspolitik som har publicerats av 

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Där har institutets forskare Madelene Lindström 

och Mike Winnerstig bland annat granskat utvecklingen för NATO och EU:s 

gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (ESFP) från 2010-2030. I relation till detta har 

de diskuterat aktörernas framtida utvecklingslinjer när det aktörernas respektive uppgifter 

och utmaningar under en period av 40 år. Inom FOI-rapporten kom Lindström & 

Winnerstig fram till fyra möjliga utfall för aktörernas framtid. När det kommer till EU:s 

möjliga utfall kan FOI-rapporten sammanfatta dessa som att 1) EU med tiden blir allt 

svagare och splittrad ur ett globalt maktperspektiv, 2) EU utvecklas till att bli en 

internationell federation, 3) EU:s gemensamma säkerhetspolitik åternationaliseras 4) EU 

som aktör bibehåller ett oförändrat tillstånd när det kommer till dess säkerhetspolitiska 

strategi från 2009, där EU som säkerhetspolitisk aktör sakta blir allt starkare. De fyra tänkta 

scenarierna för NATO:s framtid ser ut som sådana att 1) NATO blir allt mer europeiserad, 

2) EU tar över efter NATO när det kommer till rollen som internationell säkerhetspolitisk 

aktör, 3) NATO blir allt mer global och världsomfattande med tiden eller 4) NATO går 

tillbaka till alliansens huvudsakliga kärnfrågor (Lindström. M & Winnerstig. M, 2009 s. 6-7).    

FOI-rapporten från 2009 skriven av Madelene Lindström och Mike Winnerstig tar upp 

vilka av dessa scenarier som de anser vara mest rimliga. Enligt Lindström & Winnerstig 

(2009) lär EU utvecklas enligt scenario fyra där de behåller ett slags ”status quo”. 

Dessutom menar de att det finns en stor sannolikhet att medlemsstaterna allt mer lär 

begränsa sitt försvarssamarbete till att istället hantera mer ”okontroversiella” punkter av 

EU:s gemensamma säkerhetspolitik. Detta då för att lämna ifrån sig ansvar rörande frågor 

som har med energisäkerhet och försvarsmaterialsamarbete att göra vilket oftast bidrar till 

dispyter emellan medlemsstaterna (Lindström. M & Winnerstig. M, 2009 s. 5). 

När det kommer till den undersökning som berör den framtida utvecklingen för NATO, 

tar Lindström och Winnerstig upp att sannolikheten är störst att scenario ett skall inträffa 

då NATO med tiden lär allt mer bli europeiserad. Med detta menar Lindström & 

Winnerstig att aktören kommer vara mer aktiv inom Europas gränser. Eftersom Frankrike 

återintegrerade sig 2009 i NATOS militära kommandostruktur lär de tidigare låsningarna de 

hade med EU/NATO avta med tiden. I och med denna process lär Frankrike med stor 

sannolikhet få ett alltmer ökat intresse då det finns en möjlighet att stärka den europeiska 

försvarsintegrationen inom NATO:s ramar. Slutligtvis är sannolikheten stor att att 



 
 

3 
 

aktörerna gör en arbetsfördelning mellan sig där NATO troligtvis blir den som primärt 

utför de olika militära uppdragen (Lindström. M & Winnerstig. M, 2009 s. 5).  

När det kommer till relationen mellan ESFP och NATO tycks det vara mest sannolikt att 

aktörerna kommer att vara kompatibla med varandra inom det säkerhetspolitiska området, 

om den givna situationen kommer att vara i form av en kombination av en status quo hos 

EU och europeisering hos NATO (Lindström. M & Winnerstig. M, 2009 s. 97).  Därmed 

tar Lindström & Winnerstig upp att det heller inte vore osannolikt om det i framtiden finns 

en informell eller formell uppdelning i olika regioner där NATO exempelvis täcker 

områden som Asien, Latinamerika samt Nordatlanten medan EU täcker områden som 

Mellanöstern och Afrika (Lindström. M & Winnerstig. M, 2009 s. 5).   

Samtidigt tar Goldgeier & M. James upp att många européer fruktar att NATO ses som ett 

verktyg för USA där ett utvidgat samarbete mellan NATO och EU endast ökar möjligheten 

för USA att få ett mer ökat inflytande inom den Europeiska unionen, och därmed få spela 

en större roll inom Europas gränser (Goldgeier & M. James, 2010 s. 16). EU-NATO 

samarbetet kommer att i framtiden också vara starkt beroende av USA:s förbindelser med 

EU. Av denna anledning är det viktigt för EU att också skapa ett närmare band mellan 

staber vid olika EU och NATO uppdrag i Bryssel där det för närvarande endast finns en 

representant från USA i EU, där denna är ansvarig för ett gemensamt försvarssamarbete 

med NATO (Goldgeier & M. James, 2010 s. 18).   

En rapport skriven av Peter Hughes (2007) hävdar istället att västvärlden inte har något 

intresse i att låta NATO och EU överlappa varandra och begränsa varandras potential. För 

att möta dagens framtida hot krävs det att de båda aktörerna effektiviserar EU-NATO 

samarbetet till den grad där de kan integrera den transatlantiska försvarskapaciteten 

ytterligare. Detta kan ses som nödvändigt fastän aktörerna kan hamna i tvister kring olika 

sakfrågor. Det gäller att hitta ett ömsesidigt beroende emellan varandra där Afghanistan 

kan ses som ett tydligt exempel på just interdependens enligt Hughes (Hughes, Peter, 2007 

s. 4) 

Uppgiften inom denna uppsats blir att jag gör en nulägesbedömning i förhållande till den 

tidigare framtidsbedömningen. I grunden blir det att jag som forskare undersöker den 

tidigare ställda hypotesen när det kommer till frågan om huruvida NATO och ESFP är 

kompatibla med varandra eller inte. Om inte måste vi då ta reda på var vi står idag i den 

frågan. Av denna anledning är denna undersökning viktig och av samhällsrelevans då det är 

betydelsefullt att avgöra vilka förutsättningar som finns för politiska spänningar såväl 
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mellan aktörerna (NATO och EU), som inom själva länderna som skall representera båda 

dessa intressen samtidigt.  

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om den tidigare förutsägelsen om huruvida 

ESFP och NATO är kompatibla med varandra när det kommer till rollen som 

säkerhetspolitisk aktör. Detta eftersom jag vill undersöka vad det finns för potential till 

politiska spänningar och intressekonflikter emellan dessa aktörer då de har en stor 

världsomfattande påverkan när det kommer till den globala säkerhetspolitiken, där de 

potentiella konsekvenserna också är störst hos aktörernas gemensamma medlemsstater.   

 

1.3 Övergripande forskningsfråga 

 

Utifrån den tidigare beskrivna problembilden ställs följande övergripande forskningsfråga 

som grund för att uppfylla studiens syfte. 

 

 Är den Europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP) och NATO kompatibla med 

varandra när det kommer till rollen som internationell säkerhetspolitisk aktör?  

 

1.4 Disposition 

Kapitel två beskriver den teoretiska ansats som utgör underlag för mitt angreppssätt. Där 

tar jag och beskriver Liberalism och Realism som IR-teorier samtidigt som jag tar och 

motiverar mina valda teorier. Kapitel tre tar upp mitt metodologiska tillvägagångssätt där 

jag förklarar hur jag gått tillväga för att finna svar på den övergripande forskningsfrågan jag 

valt. Inom detta kapitel klarlägger jag mitt forskningsmaterial, mina analysverktyg och ger 

en fördjupad bild av min valda undersökningsmetod. Kapitel fyra tar upp min analys där 

jag går igenom NATO:s och EU:s officiella policydokument och besvarar studiens 

frågeställningar. Vid kapitel fem binds mitt resultat samman till en heltäckande slutsats som 

relateras till uppsatsens syfte. Under kapitel fem har jag förutom min slutsats också en 

resultatsdiskussion som jag anser vara relevant för att knytta samman uppsatsen.     
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2. Bakgrund  
 

2.1 North Atlantic Treaty Organization (NATO) 

 

NATO kan beskrivas som en organisation som grundar sig i att ha en militär försvarsallians 

med 28 länder i Europa och Nordamerika, men som också samarbetar med ett stort antal 

icke-medlemsländer. Försvarsalliansen bygger på det Nordatlantiska fördraget (North 

Atlantic Treaty) som skrevs under av Kanada, USA och tio andra västeuropeiska länder 

den 4 april 1949 i Washington DC. Syftet med denna försvarsallians är att upprätta 

säkerhetsgarantier för länder på båda av sidorna av Atlanten där kärnan i försvarsalliansen 

vilar på organisationens  grundregel där ett angrepp på ett Natoland är ett angrepp på hela 

NATO som organisation. Med detta understrykes det att varje medlemsstat har ett 

gemensamt ansvar att skydda varandra, till och med, med militära medel om detta skulle 

krävas. Dock kan NATO:s medlemmar själva bestämma hur de vill ge sitt stöd till 

organisationen. Beslut som också tas inom organisationens råd kräver samstämmighet 

bland dess medlemsländer. Om ett Natoland attackeras behöver det inte betyda 

automatiskt att NATO:s medlemsländer automatiskt ska bli skyldiga att skicka sina 

militärmakter. I och med detta har organisationen förutom ett par radarflygplan inte egna 

militära styrkor vilket gör att NATO helt och hållet är beroende, av dess medlemsstaters 

militära kapacitet och vad de ställer till organisationens förfogande i form av militär 

kapacitet (Säkerhetspolitik, ”Internationella organisationer, NATO”, 2013).   

Idag är NATO en organisation som inte endast arbetar med militära insatser men som 

också har utvecklats i den mån att organisationen nu även består av militära 

krishanteringsinsatser och internationella fredsfrämjande operationer (Säkerhetspolitik, 

”Internationella organisationer, NATO”, 2013).   

2.2 Bildandet av NATO 

 

NATO som organisation och allians bildades efter andra världskriget där tiden efter 1945 

präglades av en maktkamp mellan väst och öst.  Vid denna tid utgjorde det kommunistiska 

Sovjetunionen med sin stora militära kapacitet ett nytt hot mot västeuropeiska länders 

säkerhet. Österut bildades Warszawapakten 1955, en Sovjetledd motsvarighet till NATO. 

Detta gjorde att östblocket stod mot västblocket och stormakterna USA och Sovjetunionen 
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med sina kärnvapenarsenaler var de nationer som stod i fokus under denna period (1945- 

1991). Under denna tid fungerade de båda sidors stora militära makt som en slags 

ömsesidig avskräckning där ingen av sidorna önskade att en våldsam konflikt skulle bryta 

ut. Av den anledningen var Europa en fredad region under denna period (Säkerhetspolitik, 

”Internationella organisationer, NATO”, 2013). När väl Sovjetunionen föll 1991 upplöstes 

också Warszawapakten och NATO:s fiende/rival existerade inte länge. Detta ledde till att 

NATO blev tvungen att reformera alliansen för att kunna anpassa sig till nyare strukturer 

och tider då organisationens största motiv till att ens existera, inte längre existerade i och 

med upplösningen av Sovjetunionen (Säkerhetspolitik, ”Internationella organisationer, 

NATO”, 2013).    

2.3 Organisationens samverkan  

 

NATO har efter kalla kriget (1991) allt mer och mer växt till sig i österled där stater som 

tidigare med i Warszawapakten istället gått med NATO. Ett tydligt exempel på detta kan 

vara att under 2000-talet gick tolv länder som tidigare var med i det forna östblocket till 

NATO och blev medlemmar. Vid 1991 skapade NATO ett nytt politisk organ North 

Atlantic Cooperation Council (NACC) och bjöd in alla före detta Warszawapaktsländer. 

Målet med denna inbjudan var att kunna samarbete med varandra inom både den civila 

sektionen och den militära.  Detta kom att senare att utvecklas till samarbetesprogramet 

Partnerskap för fred (PFF) som arbetade med demokrati- och förtroendeskapande insatser 

i Centralasien och på Balkan. Idag består PFF av 50  europeiska, centralasiatiska och 

sydkaukasiska länder där 28 av dessa räknas som Natoländer och 22 som partnerländer. 

Skillnaden mellan partnerländerna och de länder som ses som fullvärdiga medlemmar i 

NATO är att den kollektiva försvarsprincipen inte gäller för partnerstaterna 

(Säkerhetspolitik, ”Internationella organisationer, NATO”, 2013).   

Inom PFF genomförs det varje år ett antal gemensamma militärövningar vars syfte är att 

förbättra sammarbetet mellan olika förband från de olika länderna. Detta då av den 

anledningen att gemensamma fredsfrämjande insatserna ska bli så effektiv som möjligt. 

NATO skapade även 1997 det Euroatlantiska partnerskapsrådet EAPR där ramverket hade 

som syfte att underlätta den politiska processen kring PFF:s praktiska avdelning. I och med 

genomförs de varje år gemensamma utrikes och försvarsministermöten (Säkerhetspolitik, 

”Internationella organisationer, NATO”, 2013).   
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EU och NATO har stora samarbeten med varandra då båda aktörerna delar 22 

medlemsländer med varandra. Ett av de stora samarbetena har med Berlin Plus-avtalet att 

göra där avtalet går ut på att ge EU möjligheten att använda sig av NATO:s militära 

kapacitet i sina egna krishanteringsinsatser (Säkerhetspolitik, ”Internationella 

organisationer, NATO”, 2013).   

2.4 EU:s säkerhets- och försvarspolitik (ESFP) 

 

ESFP är ett politikområde inom den Europeiska Unionen som skapades i samband med 

Amsterdamfördraget 1999 och innehåller en del unionens gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitik (GUSP). ESFP består i helhet i av två delar, en militär del och en civil del. 

Den civila delen innefattar insatser där EU exempelvis kan under en period hjälpa en 

stat/region med att stärka eller bygga upp en offentlig förvaltning, gränsövervakning, polis- 

och rättsväsende inom den drabbade regionen. Den militära delen inom ESFP har ett 

utvidgat krishanteringssamarbete med bland annat NATO som sker i överenskommelse 

med FN-stadgan. Inom den militära delen har EU också speciella snabbinsatsstyrkor som 

kan i princip sättas in vart som helst i världen. Dock är det viktigt att förstå att EU inte har 

en egen armé och är heller ingen militärallians (Säkerhetspolitik, ”Internationella 

organisationer, Europeisk säkerhet”, 2013).   

 

Bakgrunden till just varför ESFP från första början tog form var av den anledningen att när 

krigen på Balkan under 1990-talet startade, saknade EU förmågan över att ha en konkret 

planering för militära insatser och krishantering.  Av den anledningen fick EU en 

begränsande roll  under den tiden då NATO och USA istället tog över som 

säkerhetspolitisk aktör på den internationella arenan (Säkerhetspolitik, ”Internationella 

organisationer, Europeisk säkerhet”, 2013).   

Alla resurser som unionen idag använder sig av kommer från unionens egna medlemsstater 

där de själva framför resurser till EU:s förfogande.  ESFP går ut på att ge unionen 

instrument och resurser för att de aktivt ska kunna verka inom den internationella 

krishanteringen som kan vara i form av polis, militär, räddningstjänst och andra insatser i 

ett krisområde. EU har som grundprincip är att ju mer aktörer samarbetar med varandra 

desto mer säkerhet får de i världen. Av den anledningen bör samarbete inom alla politiska 

områden ske. Dessutom är EU:s medlemsländer skyldiga enligt EU-fördraget att hjälpa 
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varandra i händelse av en terroristattack, katastrof eller väpnad konflikt. Detta har gjort att 

många medlemsländer kan nu genom ESFP verka i många utrikes- och säkerhetspolitiska 

frågor i form av gemensamma uttalanden eller gemensamma positioner i organisationer 

som OSSE och FN där de kan delta i olika former av militära och civila fredsfrämjande 

insatser (Säkerhetspolitik, ”Internationella organisationer, Europeisk säkerhet”, 2013).   
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3. Teoretiska ansatser  
 

Uppsatsens teoretiska perspektiv utgår från IR-teorierna liberalism och liberalism, eftersom 

de ses som något av motpoler mot varandra när det kommer till synen på internationella 

relationer och utrikespolitik. Då min uppsats ska analysera om huruvida NATO respektive 

ESFP är kompatibla med varandra när det kommer till rollen som säkerhetspolitisk aktör, 

är syftet då att kunna urskilja de olika teoretiska dimensionerna som belyser vilken karaktär 

som kännetecknar aktörernas respektive försvarspolitik.  Eftersom de valda teorierna skall 

användas för att hitta uttryck för olika perspektiv, väljer jag att undersöka och jämföra de 

dimensioner inom teorierna som anses ha tydliga åsiktsskiljaktigheter när det kommer till 

liberalismen och realismen. De valda dimensionerna skiljer sig starkt ifrån varandra av den 

anledningen att varje teori väljer att lägga sin fokus på olika aspekter, och för att de bygger 

på olika världsbilder. Detta visar sig tydligt när det kommer till teoriernas respektive 

argumentationer och motiveringar till hur de internationella problemen egentligen bör 

lösas. I och med detta visar de valda dimensionerna sin roll när det kommer aktörernas 

strategier som berör internationell politik. Därav anses de dimensioner som jag väljer att 

undersöka inom teorierna vara viktiga och relevanta för min uppsats.   

Valet av det liberala perspektivet berodde dels på att termen samarbete anses vara en viktig 

beståndsdel och spelar därmed en stor roll. Eftersom NATO och ESFP är två aktörer där 

synen på samarbete är central för organisationernas relationer på den internationella arenan, 

anser jag därmed att liberalism som ett teoretiskt perspektiv kan vara till hjälp för att 

besvara på min övergripande forskningsfråga. Detta eftersom perspektivet också ser 

samarbete som ett ”normalt tillstånd” då det är något som vi alla borde sträva efter och ha 

som mål att uppnå. Andra orsaker till mitt val när det kommer till det liberala perspektivet 

är att teorin understryker grundläggande faktorer som anses vara nödvändiga för att kunna 

vara en liberal aktör. Faktorer som formella och informella handelsmönster, integration 

emellan staterna samt att fred skapar tillit emellan staterna, är faktorer som också stöds av 

stora aktörer som EU och NATO:s relation till varandra (Ödalen, 2013 s. 20).  

Mitt andra val av teori har med realismen som IR-teori att göra där idésystemet tar upp att 

den internationella politiken ses som ett evigt maktspel mellan olika stater, där målet är att 

försäkra sin överlevnad, främst genom militära medel. Då mina valda aktörer (NATO och 

ESFP) är verksamma inom det säkerhetspolitiska området ansåg jag därför att denna teori 

föll ihop bra med mitt ämnesval. Dessutom tar den upp att den enda aktören som har 
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någon makt är stater samt att internationella organisationer anses vara irrelevanta och 

speglar endast de internationella relationerna mellan staterna (Ödalen, 2013 s. 11). Dessa 

faktorer står i motsättning till det liberala perspektivet vilket ökar mina möjligheter till att 

göra jämförelser av de likheter och skillnader som finns emellan dessa två teorier. Detta av 

den anledningen att de teorier som jag kommer att förhålla mig till också ligger långt ifrån 

varandra. De beskrivningar av liberalismen och realismen som jag lyfter fram behöver 

heller inte nödvändigtvis gälla för alla varianter av perspektiven- dock illustrerar de kärnan 

inom respektive teori/perspektiv.  

3.1 Liberalism 

Liberalism som ett teoretiskt perspektiv lägger sitt fokus på den fria, jämställda och 

rationella människan där människan tillsammans med andra individer skapar institutioner 

som ligger i linje med deras gemensamma intressen. När det kommer till staten och dess 

roll i samhället har den som uppgift att försöka organisera dessa individer och se till att 

samhällsavtal hålls där den kollektiva nyttan tillsammans med den individuella nyttan slås 

ihop och maximeras (Burchill, 2009 s. 57). Med detta menas att det finns ett så kallat 

kollektivt ansvar över alla människor och inte endast de som räknas in i den egna staten.  I 

och med detta har inte staten i sig något egenvärde utan är skapad av den anledningen för 

att skydda människors frihet (Ödalen, 2013 s. 17).   

 

Den internationella arenan ses enligt det liberala perspektivet som ett självreglerande 

system baserad på samarbete där det finns många betydelsefulla och inflytelserika aktörer 

där även icke-statliga aktörer har en stor betydande roll på den internationella arenan. 

Dessa aktörer kan vara i strukturer av exempelvis organisationer, företag, stater och 

individer. Perspektivet talar om att det inte endast går att  isolera staten som de avgörande 

aktörerna då dessa stater också består av individer som lever i ett samhälle och driver 

exempelvis organisationer eller företag (Burchill, 2099 s. 84). Precis som stater/länder 

driver också dessa individer inom dessa företag eller organisationer sin egen enskilda 

internationella agenda, som i hög grad kan påverka den politiska utvecklingen. Det finns 

betydligt fler faktorer som styr den globala politiken och fler möjligheter för att uppnå 

transnationella samarbeten än om det enbart skulle se stater som aktörer (Säkerhetspolitik, 

”det internationella systemet”, 2013).   
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 I och med detta kan det konstateras att det finns ett flertal faktorer som exempelvis 

formella och informella handelsmönster, integration mellan staterna samt att fred kan styra 

den internationella arenan och politiken. Den globala politiken utvecklas i takt med 

aktörernas förenade intressen och deras mål att försöka maximera sina egna möjligheter 

genom att samverka med andra aktörer med liknande mål och agenda. Ur en ekonomsikt 

synpunkt kan vi redan idag se exempel på vad som menas med gemensamma intressen 

(Grieco, 1993 s. 117). Att länder bedriver handel med varandra och samarbetar inom olika 

politiska områden på ett strukturerat sätt är ett tydligt exempel på termen 

”interdependens”. Termen beskriver att stater alltid är ömsesidigt beroende av varandra där 

detta beroende kan vara allt från kulturellt, ekonomiskt eller politiskt (Säkerhetspolitik, ”det 

internationella systemet”, 2013). Detta gör att processen institutionaliseras. När väl detta 

sker blir det en integration mellan staterna. Integrationsprocessen kan i många fall leda till 

att staterna blir så pass sammankopplade med varandra att de inom en gemensam 

organisation uppnår någon sorts aktörskap på den internationella arenan (Mikaelsson, 2010 

s. 34). Exempel på sådana organisationer finns både inom politik och ekonomi där FN, 

IMF, och WTO kan ses som sådana aktörer som har betydande inflytande på stater där de 

också skapar plattformar för bland annat fredsbevaring, säkerhet och handel. Vid detta 

förlopp är krigsföring inom den gemensamma organisationen något som skadar deras 

gemensamma intressen (Mikaelsson, 2010 s. 37).  

Liberalismen förespråkar att människor kommer att samarbeta med varandra om de får 

möjligheten att se vad de kan få ut av det i form av positiv avkastning. Då länder består av 

människor bör länder också förr eller senare ha som mål att försöka samarbeta med 

varandra. Det är just av den anledningen som demokrati anses vara betydelsefullt när det 

kommer till den internationella arenan och världsfreden (Burchill, 2009 s. 60). På så sätt 

kan alla vara delaktiga när det kommer till hur länder skall styra sitt land vilket i sin tur gör 

att landet öppnar upp sig för omvälden. Att ha detta som mål gör att det också utvecklas 

olika internationella institutioner som har som mål att främja internationellt samarbete 

mellan länderna och stabilisera världen (Säkerhetspolitik, ”det internationella systemet”, 

2013). Detta i sin tur gör att själva idésystemet fokuserar på att maximera de absoluta 

fördelarna där de genom att samarbeta når en slags konsensus där båda parterna samtidigt 

kan vinna på samarbetet. Det är just detta liberalismen är beroende av, då processen också i 

sin tur leder till en sorts demokratisk fred (Powell, 1993 s. 209).  
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Vidare anser det liberala idésystemet att genom samarbete åstadkommer det en ökad 

gemensam nytta för alla, där denna nytta är grundad på en slags rationell förståelse om ett 

ömsesidigt beroende. När det kommer till den internationella freden kan detta endast ske 

genom inre frihet hos medborgare (individualism) och yttre samarbete emellan staterna. 

Därmed ses stater som rationella aktörer som kan anpassa sina relationer till andra aktörer 

för att på så sätt öka sin egna samt gemensamma nytta i en värld präglad av ett ömsesidigt 

beroende till varandra (Mikaelsson, 2010 s. 37).  

Eftersom temat inom denna uppsats är baserad på säkerhetspolitik blir det då viktigt att 

försöka urskilja vad de olika teorierna fastställer när det kommer till synen på vad säkerhet 

är. Det liberala perspektivet menar att liberala stater alltid skapar sin egen säkerhet och fred 

bland dem själva. Eftersom demokratiska stater på den internationella arenan delar samma 

värderingar samt uppfattningar om exempelvis demokrati, individuell frihet, äganderätt och 

liberal kapitalism, blir det också lättare att skapa säkerhet och gemensamma institutioner 

mellan dessa stater. Detta eftersom värderingarna ses som universella för de liberala 

staterna (Burchill, 2009 s. 84). För att kunna bevara ett liberalt säkerhetspolitiskt läge 

mellan staterna krävs det internationella lagar samt frihandel mellan staterna. Detta leder till 

ett positivt säkerhetspolitiskt läge mellan staterna vilket i sin tur leder till fred bland dessa. 

Slutsatsen blir att det skapas säkerhet för liberala stater och samarbeten genom att skydda 

sig från intervention, våld och hot från icke-liberala stater och andra aktörer som inte delar 

samma liberala värderingar. I helhet förespråkar det liberala perspektivet att säkerhet skapas 

genom att ha ett samarbete med stater och andra aktörer (Nisses, 2012 s. 11-12).  

3.2 Realism 

 

Realismen som teoretiskt perspektiv är baserad på maktpolitik där de har en relativt 

skeptisk syn på mänskliga relationer och politik. Teorin tar bland annat upp att vi 

människor måste se världen för vad den är och inte för vad den bör vara.  Teorin 

förespråkar det objektiva, rationella och icke-emotionella. Dessutom tar den upp att 

möjligheten är liten att utifrån insikt och en ökad förståelse nå några slags moraliska 

framsteg när det kommer till det mänskliga samspelet. Det som i grund och botten präglar 

hela teorin i sig är att staten är den mest betydelsefulla, rationella och enhetliga enheten 

med mest makt som alltid agerar på bästa möjliga sätt. Detta eftersom det endast är staten 

som vet vad som är bäst för staten där alla val som aktören gör är baserade på att framställa 

mest nytta för sig själv. Staten är den enda enheten inom realismen som bör studeras när 

det kommer till internationella relationer. Andra internationella aktörer är av liten betydelse 
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då dessa endast ses som ett utökat medel för stater att kunna använda sig av för att 

maximalt kunna komma åt sina egna intressen (Donnelly, 2009 s. 32). Dessutom tänker alla 

de individer som är ledare för olika stater endast i termer av makt och intresse. Intresse är 

lika med makt och ses därför som en universell princip som alltid kommer gälla över tid 

och rum. Definitionen av makt är kontroll över en annan aktör. Eftersom politik handlar 

om moral kan det därmed finnas en kontrast mellan framgångsrik politik och moral.  

Teorin talar om för oss att det inte finns någon sorts universell moral. Den understrycker 

att den ena statens moral inte behöver vara densamma som den andra statens moral 

(Mikaelsson, 2010 s. 6, 9).  

Eftersom staten är den aktör som har all makt i samhället, har den också alla slags medel 

som krävs för att starta stora krig. I och med detta kan staten både skapa och förstöra 

internationella samarbeten som finns och samtidigt ha en direkt inverkan på andra stater. 

Det absolut viktigaste inom realismen har med nationell säkerhet att göra. Då teorin och 

dess primära fokus handlar om statens överlevnad måste de alltid sträva efter att försäkra 

sin egen stats säkerhet då vi lever i en anarkistisk värld där makt är den enda betydande 

faktorn (Säkerhetspolitik, ”det internationella systemet”, 2013).  

 

Då realismen finner att det finns en sorts anarki mellan länderna och inom det 

internationella systemet då en suverän saknas, är det i själva verket endast de starkaste 

staterna som har makten nog att bestämma utvecklingen i världen. Om staterna hamnar i 

en intressekonflikt med varandra är det den stat med mest makt som kommer att bekämpa 

och vinna över den svagaste statens intressen (Donnelly, 2009 s. 33).  Eftersom det 

internationella systemet fungerar på detta vis enligt realismen leder detta också till att stater 

ständigt vill rusta upp sig militärt. Detta eftersom de centrala faktorerna inom realismen 

också har med säkerhet, makt och överlevnad att göra då dessa går in i varandra. Den stora 

anledningen till detta är då för att kunna försvara sig själva i ett internationellt anarkistisk 

system där världen anses vara en osäker plats där alla stater endast har som mål att få allt 

mer makt och ökad säkerhet. Genom ett sådant tankesätt bidrar det till att stater endast 

bryr sig om huruvida mäktig en stat är i förhållande till andra stater (Axelrod & Keohane, 

1993 s. 85). 

 

 



 
 

14 
 

Den så kallade säkerheten inom teorin innefattar statens egna medborgare och har som mål 

att minska de eventuella hot som finns mot den egna statens normer, värden och resurser 

från andra konkurrerande stater. Enligt realisterna kan full säkerhet endast uppnå när alla 

tänkbara fiender har avlägsnats eller blivit underordnade av den vinnande staten (Donnelly, 

2009 s. 43).  Det som teorin tar upp med säkerhet har med statens överlevnad att göra. 

Eftersom staten är den primära enheten inom realismen måste också endast staten skydda 

sig själv till fullo från våld och invadering från andra konkurrerade stater. Detta genom att 

använda sig av militära medel till den grad att det huvudsakliga målet elimineras. Endast då 

har säkerhet skapats. Att skapa säkerhet har med avskräckning att göra enligt realismen i 

form av militär makt. På detta vis skapas det osäkerhet mellan staterna och konflikter 

utesluts då de inte är beredda att ta riskerna vid ett eventuell utbrytande av ett krig (Nisses, 

2012 s. 10-11).  Militära resurser anses inte enbart vara defensiva utan fungerar också som 

offensiva, där en stats ökande säkerhet bidrar till att säkerheten bland andra stater minskar. 

Individuell säkerhet är just det de vill ha då det leder till kollektiv osäkerhet. Det är just 

detta som realisterna anser skapar fred då stater blir avskräckta av en sådan strategi. Olika 

slags överenskommelser och avtal inom den säkerhetspolitiska sfären anses ha en 

begränsande effekt vilket ses som en osäker taktik. Om det skulle råda en stabil maktbalans 

på den internationella arenan där staters militära resurser balanseras mot varandra, skulle 

detta leda till en säkrare värld (Mikaelsson, 2010 s. 19-20).  

Det enda sättet att uppnå internationell fred enligt realismen är genom maktbalans via 

militär avskräckning. Rädsla är det som håller ihop världen och staternas militära förmågar 

är den enda faktorn som gör att stater inte går i krig. Samarbete är inget att föredra då stater 

eller aktörer aldrig kan lita på andra stater Det är just detta tankesätt som gör att det 

anarkistiska systemet är byggt på osäkerhet, där konflikter och hot alltid är närvarande i en 

sådan värld. Dock är det just dessa omständigheter som enligt realisterna gör att länder inte 

väljer att kriga med varandra vilket i sig resulterar till internationell fred (Säkerhetspolitik, 

”det internationella systemet”, 2013). 

 

 

 

 



 
 

15 
 

4. Metodologiskt tillvägagångssätt 

4.1 Undersökningsmetod 

Denna uppsats bygger på en idéanalys med en inriktning på dimensionsanalys. Metoden 

lägger stort fokus på att möjliggöra för forskaren att studera vilken mening och innebörd 

som ryms inom olika texter, samt att uttolka en idealtyp att tyda verkligheten ifrån. 

Bergström & Boreús (2005) menar att idealtypsanalysen utgår ifrån ”en föreställning om 

verkligheten, som en värdering av företeelser eller en föreställning om hur man bör handla” (Bergström & 

Boreús, 2005, s. 149). Analysmetoden utgår från olika slags dimensioner som utgångsläge 

inom sitt teoretiska ramverk. Dimensionerna används i detta fall som analytiska instrument 

för att kunna tala om huruvida organisationerna har ett realistiskt synsätt på det 

internationella systemet eller ett liberalistiskt. Fördelen med just en sådan metod är att 

idealtypsanalysen går ut på att kunna undersöka de idéer som uttrycks av texterna. Genom 

att utgå från en sådan metod skapas ett bredare perspektiv av sitt material då det latenta 

innehållet kan analyseras på en djupare nivå. Idealtypsanalysen används också av den 

anledningen att min studie präglas av en mer strukturerad process där min inledande 

kodning bygger på tidigare forskning inom det säkerhetspolitiska fältet, där jag senare 

kommer diskutera mina resultat utifrån två olika idésystem. 

 

Vidare är en idealtypsanalys en bred samhällsvetenskaplig metod som har till uppgift att 

framställa och analysera information ur texter som har en framtoning på politik. Med detta 

är syftet med metoden att analysera de politiska budskap som framhävs i olika texter. Det 

finns dock ingen given mall för att kunna göra en idealtypsanalys då forskaren under sin 

studieprocess istället utvecklar sitt eget analysverktyg i form av dimensioner eller idealtyper. 

Dessa behöver dock helst hållas isär.  Målet inom denna metod är att kunna beskriva och 

tolka innebörden i olika politiska budskap och samtidigt förklara uppkomsten av dessa 

budskap (Bergström & Boreús, 2005, s. 172).  

Dimensionerna används inom denna metod av den orsaken att det ska forma en slags 

tankekonstruktion där dessa dimensioner tar upp allmänt hållna beståndsdelar i en viss 

politisk teori. Detta för att på så sätt kunna framlägga bevis för vissa drag hos det utvalda 

studiematerialet. Genom att använda sig av en sådan metod skapas möjligheten till att 

kategorisera sitt material från olika dimensionerna och från en viss politik-teoretisk 

referensram var och än för sig, vilket kan i sin tur förlätta analysprocessen. I samband med 
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detta kan citat väljas ut från de texter som analyserats för att på så sätt lyfta fram vissa 

budskap för läsaren (Bergström & Boreús, 2005, s. 161-162). På så sätt blir resultatet som 

en sorts helhetsbild av analysmaterialet. Detta stärker därmed uppsatsens intersubjektivitet 

samtidigt som det blir lättare för läsaren att följa forskarens argument och samband. 

Fördelen med en strukturerad metod av denna typ är att den underlättar systematiska 

undersökningar och beskrivningar av studiens material då underlaget tolkas och 

kategoriserars. Detta gäller särskilt om materialet är omfattande (Bergström & Boreús, 

2005, s. 171).  

 

4.2 Material 

Uppsatsen baseras främst på två olika dokument där dessa dokument kommer behandlas 

utifrån analysverktygen. Dessa dokument utgör en stor del av studiens stoff där dessa 

primärt berör ESFP:s och NATO:s försvarsstrategier. De två dokument som jag kommer 

analysera är NATO:s ”Strategic Concept” (2010) och EU:s gemensamma säkerhets- och 

försvarsplan (ESFP) ”ESS – European Security Strategy” (2003). Dessa dokument identifierar 

aktörernas respektive syn och strategi på säkerhet samtidigt som de tar upp aktörernas 

framtida utvecklingsmöjligheter och deras förutsättningar på den internationella arenan. 

Dessa två dokument kommer jag att förhålla mig till och behandla när jag använder mig av 

mitt analysverktyg för att besvara min övergripande forskningsfråga.  

 

4.3 Analysverktyg 

 

Mitt analysverktyg utgår från två olika teorier, nämligen realism och liberalism där båda av 

dessa har olika perspektiv när det kommer till internationella relationer. Dessa perspektiv 

kommer undersöka tre olika dimensioner som berör teoriernas helhetssyn när det kommer 

till internationell politik. De dimensioner jag har valt att utgå ifrån är perspektivens syn på 

den internationella arenan, synen på samarbete samt synen på hur säkerhet uppnås.  Dessa 

dimensioner är något som särskiljer dessa perspektiv vilket i sin tur genererar tydliga 

skillnader mellan perspektiven. Genom att använda dessa dimensioner blir det också lättare 

för mig att kunna få en tydlig analys samt resultat av min undersökning där jag kan 

generalisera vissa anstrykningar baserad på mina dimensioner.   
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Det som följer är härledningar av mina valda dimensioner.  

 

4.3.1 Synen på den internationella arenan 

Enligt Liberalismen finns det en mångfald av aktörer där varje aktör har sin egen stora 

betydelse på den internationella arenan. I och med detta har varje aktör också sin egen 

politiska agenda att följa vilket i sin tur gör att aktörernas respektive påverkningsfaktor 

förstärks (Säkerhetspolitik, ”det internationella systemet”, 2013). Realismen anser dock att 

staten är den enda aktören i världen som har störst betydelse på den internationella arenan. 

Vidare menar realisterna att det råder anarki inom den politiska arenan där stater i grunden 

tävlar mot varandra om att erhålla mest makt (Mikaelsson, 2010 s. 6, 9).  

4.3.2 Synen på samarbete 

 

När det kommer till samarbete tar liberalerna upp att det finns ett självreglerande system 

baserat på samarbete. Denna tanke gör att det utvecklas en interdependens där aktörerna 

på den internationella arenan blir ömsesidigt beroende av varandra där samarbetsfaktorn 

gör att alla inblandande aktörer är tänkbara vinnare och skapar därmed absoluta fördelar 

(Säkerhetspolitik, ”det internationella systemet”, 2013). Realisterna förklarar att samarbete 

är endast möjligt om den egna staten endast vinner mest på det. Vinsten är relativ och att 

förlita sig på andra parter bidrar till att den egna staten blir svagare (Säkerhetspolitik, ”det 

internationella systemet”, 2013).  

4.3.3 Synen på hur man skapar säkerhet 

 

Liberalismen tar upp att säkerhet har med att liberala stater utvecklar sin egen säkerhet då 

det enklaste sättet att skapa säkerhet sker med andra liberala stater som delar samma 

liberala värderingar. Det är också på detta sätt liberala stater kan utveckla gemensamma 

institutioner (Nisses, 2012 s. 11-12).  När det kommer till hur säkerhet uppnås har 

realisterna dock som mål att minska de hot som finns mot dess egen stat, normer, värden 

och resurser genom avskräckning gentemot andra konkurrerande stater (Säkerhetspolitik, 

”det internationella systemet”, 2013). Full säkerhet enligt realismen kan endast nås då 

resterande motståndare är besegrade eller underordnade av den ”vinnande staten”. Detta 

sker då oftast också genom militära medel (Mikaelsson, 2010 s. 19-20).  
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4.4 Operationaliseringar 

 

Min valda övergripande forskningsfråga har operationaliseras till tre preciserade 

frågeställningar, som härleds ur studiens teoretiska och metodologiska ramverk. Denna 

koppling placeras i uppsatsens analysschema som en del av mitt analysverktyg och tar 

därmed upp: 

1. Hur placerar sig NATO respektive ESFP på skalan: Mångfald av aktörer kontra 

Statlig dominans 

2. Hur placerar sig NATO respektive ESFP på skalan: Interdependens kontra 

Konkurrens  

3. Hur placerar sig NATO respektive ESFP på skalan: Delade värderingar kontra Militär 

styrka 

 

Mitt analysschema (se figur 2 s. 19) är kopplad till mitt tolkningsschema (se figur 1 

s.19). På så sätt mäter jag aktörernas kompatibilitet med varandra utifrån mina 

valda teorier och dimensioner. Detta gör i sin tur att jag kan besvara på mina 

underfrågor genom att operationalisera min övergripande forskningsfråga på detta 

sätt. Genom att jag väljer ut citat från aktörernas policydokument som passar in i 

mina valda idealtyper kan jag därmed placera in aktörerna under mina respektive 

dimensioner. På så sätt blir det också tydligt för läsaren att följa mitt resonemang 

och slutsatser då jag i slutet av mitt analyskapitel tar upp mitt analysschema och 

bedömer kompatibiliteten mellan NATO och EU baserad på de citat jag har 

analyserat.   
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Figur 1. Tolkningsschema för idealtyper 

 

Figur 2. Analysschema för mina operationaliseringar 

 

 

Analysverktyg 

Synen på den 

internationella arenan 

Synen på 

samarbete 

Synen på hur man skapar säkerhet 

Liberalism Mångfald av aktörer 

Dessa aktörer har egna 

internationella agendor som i hög 

grand påverkar den politiska 

utvecklingen. Det internationella 

systemet är självreglerande genom 

samarbete och konsensus. Det finns 

många inflytelserika aktörer och 

icke statliga aktörer (företag, 

organisationer, stater mm.). 

Interdependens  

Det ömsesidiga beroendet 

anses leda till fred och 

samarbete där detta är ett 

spel där alla inblandade 

parter är tänkbara vinnare 

(absoluta fördelar).  

 

Gemensamma värderingar 

Liberala stater skapar sin egen säkerhet bland 

dem själva. Det är lättare att skapa fred bland de 

stater som delar samma liberala värderingar. 

Detta kan vara i form av att utveckla 

gemensamma institutioner emellan dessa stater.  

Realism Statlig dominans  

Staten är den enda aktören i världen 

som har en riktig betydelse på den 

internationella arenan. Systemet är 

baserat på maktpolitik och det råder 

anarki inom den internationella 

arenan. 

Konkurrens 

Samarbete används enbart 

i egenintresse. Vinsten är 

relativ och att lita på andra 

parter gör att den egna 

staten försvagas. 

Militär styrka 

Mål är att minska de hot som finns mot den egna 

statens normer, värden och resurser från andra 

konkurrerande stater. Full säkerhet erhålls 

genom användandet av militära medel. Denna 

säkerhet innefattar också endast statens egna 

medborgare och ska fungera som avskräckande 

faktor 

Analysschema EU NATO Kompatibilitet 

Hur placerar sig NATO respektive ESFP på 

skalan: Mångfald av aktörer kontra Statlig 

dominans 

   

Hur placerar sig NATO respektive ESFP på 

skalan: Interdependens kontra Konkurrens 

   

Hur placerar sig NATO respektive ESFP på 

skalan: Delade värderingar kontra Militär styrka 
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 4.5 Validitet & reliabilitet  

Att jag använder mig av idealtyper och dimensioner gör att jag lättare kan hålla borta 

felaktigheter och skevheter. Detta har gjort att jag därmed kan analysera mina 

policydokument på ett så konsekvent sätt som möjligt. Valet av dimensioner som mitt 

analysverktyg är avgörande för att jag ska nå en så god validitet så möjligt.  För jag skall 

kunna utföra en idealtypsanalys med en tillämplig operationalisering krävs det att de 

dimensioner som mitt analysverktyg tar sig an på, är väsentliga för uppsatsens övergripande 

frågeställning. Med detta menar jag att forskaren ständigt ska undersöka de fenomen som 

de säger sig ska undersökas. Av denna anledning valde jag att göra mitt eget 

tolkningsschema och analysschema för att nå så god validetet så möjligt.  

 

Jag har använd mig av en förhandsdefinierad angreppssätt där jag under min tidiga 

forskningsprocess valde ut relevanta idealtyper och dimensioner som passar min 

forskningsfråga. Detta gjorde att jag blev tvungen att välja ut idealtyper och dimensioner 

som kan ses som ömsesidigt uteslutande och relevanta för studieobjektet. Vid en 

idealtypsanalys är det vanligt att använda sig av citat för att för att förtydliga analysen. 

Genom att citera ur de två utvalda  policydokumenten hoppas jag kunna underlätta läsarens 

förståelse i hopp om att få en mer transparant bild av mitt valda material (Bergström & 

Boréus 2012, s. 154). Dessutom är min förhoppning att stärka läsarens förståelse mellan 

kopplingen av mitt teori- och analyskapitel. Aktörernas policydokument Strategic Concept 

2010 och ESS – European Security Strategy 2003 präglas av väldigt tydliga och entydiga 

argument. Detta har genererat väldigt tillförlitliga resultat av min analys. 

För att jag ska öka uppsatsens reliabilitet har jag även analyserat och studerat mitt material 

ett flertal gånger och även försökt att vara så tydlig som möjligt genom hela min studie. 

Detta har gjort att jag har haft som mål att sträva efter intersubjektivitet då jag försökt att 

vara så öppen och distinkt så möjligt med mitt metodiska tillvägagångsätt där jag tydligt går 

igenom min undersökningsmetod, mitt material och mitt analysvetyg som består av ett 

tolkningsschema av mina idealtyper och analysschema som går igenom mina 

operationaliseringar.  

Jag anser att jag har uppnått en så god reliabilitet, validetet och intersubjektivitet så möjligt 

av den anledningen att om någon annan skulle studera samma studieobjekt utifrån samma 

teoretiska perspektiv, skulle de få fram samma resultat som mig.   
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5. Analys  

Här nedan följer analysen av mitt valda material där aktörernas officiella försvarsdokument 

sorteras och analyseras utifrån mina valda dimensioner och idealtyper. 

 

5.1 NATO – Strategic Concept 2010 

5.1.1 Synen på den internationella arenan 

 

Världen består enligt NATO av olika aktörer där dessa aktörer har stor påverkan på det 

internationella systemet. Därmed menar organisationen att det är viktigt att ha en öppen 

dialog med dessa aktörer då de har stor påverkan när det kommer till internationell politik. 

En öppen dialog med både stater och andra organisationer bidrar till ett säkrare Europa då 

en gemensam agenda kan skapas. Enligt liberalismen är det just dessa faktorer som 

karaktäriserar en liberal syn på internationella relationer vilket passar in på NATO:s 

principer som lyder:   

“The Alliance is affected by, and can affect, political and security developments beyond its borders. The 

Alliance will engage actively to enhance international security, through partnership with relevant countries 

and other international organisations; by contributing actively to arms control, non- proliferation and 

disarmament; and by keeping the door to membership in the Alliance open to all European democracies 

that meet NATO’s standard” (Strategic Concept, 2010 s. 8). 

NATO tar även upp vikten av att ha en nära relation med andra relevanta aktörer vilket i 

sin tur gör att deras argumentation stärker en liberal syn på den internationella arenan. 

Deras citat i deras policydokument lyder:  

“Even when conflict comes to an end, the international community must often provide continued support, to 

create the conditions for lasting stability. NATO will be prepared and capable to contribute to stabilisation 

and reconstruction, in close cooperation and consultation wherever possible with other relevant 

international actors” (Strategic concept, 2010 s. 20) 
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5.1.2 Synen på samarbete    

 

Enligt NATO är främjandet av gemensam internationell säkerhet något som gynnar alla 

stater då detta bidrar till en bredare utsträckning av global säkerhet till världens alla hörn. 

Att samarbeta med länder som delar samma värderingar och mål som NATO kan endast 

ses som en fördel inom den internationella arenan då samarbete är en faktor där alla 

inblandade parter kan ses som tänkbara vinnare. 

 

”NATO’s enlargement has contributed substantially to the security of Allies; the prospect of further 

enlargement and the spirit of cooperative security have advanced stability in Europe more broadly .Our 

goal of a Europe whole and free, and sharing common values, would be best served 

by the eventual integration of all European countries that so desire into Euro-

Atlantic structures” (Strategic Concept, 2010 s. 25). 

Den sista meningen i citatet ovan kan tolkas som sådan att NATO har som mål att först 

och främst få andra länder i Europa att följa euro-atlantiska strukturer när det kommer till 

internationell säkerhetspolitik. Dock diskuteras det inte vidare i deras policydokument 

huruvida konsekvenserna kan vara för de länder som vill samarbete med NATO fast inte 

genom euro-atlantiska strukturer.  

Partnerskap för fred (PFF) är ett NATO-projekt vars mål och syfte är att skapa ett brett 

förtroende mellan NATO och andra stater och organisationer i Europa som inte är med i 

NATO. PFF-avtalet går ut på att EU får tillgång till NATO:s strategiska ledning och 

planeringskapacitet, samtidigt som EU får tillgång till andra av NATO:s resurser. I och 

med detta kan EU-ledda operationer ledas med NATO-resurser där en del av NATO:s 

försvarstrategier också gör om för att inkludera samarbetet med EU. Genom att ha ett 

brett nätverk av aktörer när det kommer till den internationella säkerhetspolitiken, menar 

NATO att de blir lättare att verka för ett säkrare och stabilare Europa genom ett inriktat 

samarbetsprogram. Detta program innehåller både en militär del såväl som ett civilt. 

Programmet är inriktat på samarbete som berör går vad en stat vid en förfrågan skall kunna 

bidra med i form av resurser vid en eventuell händelse/aktivitet. Dessa resurser kan 

exempelvis inrymma expertkompetens, räddningsmaterial och militära förband. I deras 

policydokument skriver de: 
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”The promotion of Euro-Atlantic security is best assured through a wide network of partner relationships 

with countries and organisations around the globe. These partnerships make a concrete and valued 

contribution to the success of NATO’s fundamental tasks.” (Strategic Concept, 2010 s. 26).  

För att världen ska bli en så säker plats som möjligt är det nödvändigt för NATO att ha bra 

relationer med andra stater och organisationer. Genom att utveckla en bredare dialog med 

andra aktörer som delar samma grundtankar som NATO fast utanför organisationen, 

minskar riskerna för eventuella internationella konflikter. NATO är beredd på att nå ut till 

en bredare publik då de inom deras officiella strategidokument skriver:  

“We will enhance our partnerships through flexible formats that bring NATO and partners together – 

across and beyond existing frameworks. We are prepared to develop political dialogue and practical 

cooperation with any nations and relevant organisations across the globe that shares our interest in peaceful 

international relations” (Strategic Concept, 2010 s.26). 

 

Enligt liberalismen skapar människan tillsammans med andra aktörer och individer 

gemensamma institutioner som ligger i linje med deras gemensamma intressen. Dessa 

aktörer kan därmed hjälpa varandra för att nå samma mål. I NATO:s försvarsstrategi från 

2010 finner jag just ett sådant tydligt exempel där aktörer som EU och FN spelar en stor 

roll. EU har fått den rollen som den aktör NATO kommer närma sig mer, vid 

säkerhetspolitiska frågor. NATO:s relation till EU ska ses som ett sätt att komplettera 

varandra inom det säkerhetspolitiska området där det ska finnas en öppen dialog samtidigt 

som information ska delas med varandra samt visa respekt för respektive organisation och 

dess sätt att handla i olika situationer. NATO själv beskiver denna relation inom deras 

strategidokument som sådan att:  

“NATO and the EU can and should play complementary and mutually reinforcing roles in supporting 

international peace and security. We are determined to make our contribution to create more favorable 

circumstances through which we will: fully strengthen the strategic partnership with the EU, in the spirit of 

full mutual openness, transparency, complementarity and respect for the autonomy and institutional integrity 

of both organisations“(Strategic Concept, 2010 s. 28). 

Vidare tar NATO upp igen hur pass betydelsefullt det är att ha ett sammarbete med FN 

och dess organisationer. NATO vill därmed fortsätta att få en allt mer bättre och mer 

praktisk relation med FN genom att ha en mer öppen dialog med varandra vid 
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krissituationer och konflikter. Detta är något som ses som kritiskt för NATO:s framtid då 

FN också utgör fler medlemsstater än NATO och EU. NATO: s citat angående detta lyder: 

“Cooperation between NATO and the United Nations continues to make a substantial contribution to 

security in operations around the world. The Alliance aims to deepen political dialogue and practical 

cooperation with the UN” (Strategic Concept, 2010 s. 28). 

Liberalismen anser att det internationella systemet regleras av samarbete och konsensus. 

NATO använder sig av samma grundprincip där alla de nationella beslut som tas inom 

NATO fattas i enhällighet bland organisationens alla 22 medlemmar (Homepage NATO, 

2015 Activities). Detta eftersom alla stater har samma värde då det inte råder någon 

maktpolitik inom organisationen. NATO beskriver detta inom deras försvarsdokument 

som att:  

National decisions regarding arms control and disarmament may have an impact on the security of all 

Alliance members. We are committed to maintain, and develop as necessary, appropriate consultations 

among all Allies on these issues (Strategic Concept, 2010 s. 25). 

I NATO:s Strategic Concept från 2010 finns det ett stort kapitel som berör NATO:s  

betydelsefulla samarbete med EU. Styrkan bakom detta kapitel tar upp det interdependens 

mellan dessa två stora aktörer och deras roll på den internationella säkerhetspolitiken. Att 

NATO väljer att lägga stor fokus och en strategisk plan för ett utvecklat samarbete med 

EU är något som visar hur pass essentiellt det är med en utvecklad EU- NATO relation. I 

deras policydokument skriver de: 

“An active and effective European Union contributes to the overall security of the Euro-Atlantic area. 

Therefore the EU is a unique and essential partner for NATO. The two organisations share a majority of 

members, and all members of both organisations share common values. NATO recognizes the importance of 

a stronger and more capable European defence. We welcome the entry into force of the Lisbon Treaty, which 

provides a framework for strengthening the EU’s capacities to address common security challenges. Non 

EU Allies make a significant contribution to these efforts. For the strategic partnership between NATO 

and the EU, their fullest involvement in these efforts is essential. NATO and the EU can and should play 

complementary and mutually reinforcing roles in supporting international peace and security. We are 

determined to make our contribution to create more favourable circumstances” (Strategic Concept, 2010 

s. 28). 
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5.1.3 Synen på hur man uppnår säkerhet 

Nato tar upp att de ska ha en så kallad strategisk avskräckningsförmåga där denna ska vara 

byggd på konventionella vapen och kärnvapen. Användingen av kärnvapen skall enligt 

NATO:s policydokument vara extremt osannolik dock tar organisationen upp att denna 

avskräckningsförmåga upprätthålls eftersom andra länder innehar kärnvapen. Realism som 

IR-teori tar upp hur alla tänkbara fiender kan avlägsnats genom användandet av militära 

medel då dessa medel fungerar som en avskräckande faktor, faktorer som NATO också tar 

upp i sin strategi. Citatet inom deras policydokument lyder:    

“The supreme guarantee of the security of the Allies is provided by the strategic nuclear forces of the 

Alliance, particularly those of the United States; the independent strategic nuclear forces of the United 

Kingdom and France, which have a deterrent role of their own, contribute to the overall deterrence and 

security of the Allies” (Strategic Concept, 2010 s.14). 

En fördjupande beskrivning av NATO:s föregående citat finns i deras försvarsdokument 

där citatet speglar realismens grundidéer av vad säkerhet är. Citatet lyder: 

“We will ensure that NATO has the full range of capabilities necessary to deter and defend against any 

threat to the safety and security of our populations. Therefore, we will maintain an appropriate mix of 

nuclear and conventional forces” (Strategic Concept, 2010 s.15). 

 

Realismen beskriver också tydligt hur de hot som finns mot den egna statens normer och 

resurser från andra konkurrerande stater ska minska. Teorin tar upp vikten av militära 

medel då full säkerhet kan endast nås av att aktörer agerar aggressivt vid hot. NATO har 

även här en någorlunda liknande bild som delar realismens tankar om hur de ska agera vid 

eventuella hothierarkier. Samtidigt tar NATO upp att den fulla säkerheten innefattar 

alliansens befolkning och dess territorium. I organisations policydokument skriver de:  

“Crises and conflicts beyond NATO’s borders can pose a direct threat to the security of Alliance territory 

and populations. NATO will therefore engage, where possible and when necessary, to prevent crises, manage 

crises, stabilize post-conflict situations and support reconstruction” (Strategic Concept, 2010 s.19). 
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Samtidigt tar NATO upp vikten av att ha en stark militär styrka där organisationen alltid 

kommer vara en kärnvapenallians så länge det finns kärnvapen i världen. En tydlig 

värdering i deras policydokument lyder: 

“It commits NATO to the goal of creating the conditions for a world without nuclear weapons – but 

reconfirms that, as long as there are nuclear weapons in the world, NATO will remain a nuclear Alliance” 

(Strategic Concept, 2010 s.5). 
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5.2 ESS – European security strategy 2003 

5.2.1 Synen på internationella arenan 

EU tar upp vikten av att ha många aktörer på den internationella arenan då detta bidrar till 

en säkrare värld. Att ha flertal aktörer stärker samtidigt ett globalt system vilket i sin tur gör 

den gemensamma säkerhetspolitiken effektiviseras bland medlemsstaterna inom EU. Hur 

detta görs beskrivs i EU:s policydokument där de skriver:      

”Vi vill att internationella organisationer, ordningar och fördrag skall vara effektiva för att möta hotet mot 

internationell fred och säkerhet och måste därför vara beredda att agera när deras regler överträds” 

(European Security Strategy, 2003 s.9). 

Vidare tar de också upp: ”Utvecklingen av ett starkare internationellt samfund, väl fungerande 

internationella institutioner och en reglerad internationell ordning är vår målsättning” (European 

Security Strategy, 2003 s.9).  

Att ha en mångfald av aktörer gör att dessa aktörer i hög grad kan påverka den politiska 

utvecklingen. Det är just dessa faktorer som är avgörande i en värld präglad av globalisering 

där starka aktörer har stora avgörande roller när det kommer till internationell politik. I 

EU:s policydokument skriver de: 

”Regionala organisationer stärker även det ett globalt system. För Europeiska unionen är det särskilt 

viktigt att OSSE och Europarådet är starka och effektiva. Andra regionala organisationer som Asean, 

Mercosur och Afrikanska unionen utgör ett viktigt bidrag till en mer välordnad värld” (European 

Security Strategy, 2003 s.9.). 

EU:s syn på den internationella arenan argumenteras fram även vid nästa citat som lyder:  

”Internationellt samarbete är nödvändigt. Vi måste fullfölja våra mål både genom multilateralt samarbete i 

internationella organisationer och genom partnerskap med viktiga aktörer” (European Security 

Strategy, 2003 s. 13) 

Citatet ovan stärker därmed argumentationen om att EU anses ha en liberal syn när det 

kommer till den internationella arenan där internationell politik präglas av en mångfald av 

aktörer. 
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 5.2.2 Synen på samarbete  

 

I EU:s officiella säkerhetspolicy beskrivs samarbete som något nödvändigt för att kunna 

bemöta framtida hot. Det europeiska samarbetet är oersättligt och spelar en avgörande roll 

för hur framtida hot ska hanteras. EU tar upp att det ömsesidiga beroendet vi har emellan 

olika aktörer är det som gör att alla inblandade parter kan ses som tänkbara vinnare nä det 

kommer till den globala säkerheten (absoluta fördelar). Detta eftersom det leder till en sorts 

institutionalisering där denna process leder till en stark integrering emellan aktörerna där de 

som gemensam aktör kan ta sig an framtida hot tillsammans. I EU:s policydokument tar de 

upp att ”Poängen med den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken är att vi är starkare när vi 

handlar tillsammans” (European Security Strategy, 2003 s. 13). En fördjupad beskrivning av 

EU:s :s citat ovan lyder: 

Det finns inte många, om ens några, problem som vi kan hantera på egen hand… Internationellt 

samarbete är nödvändigt. Vi måste fullfölja våra mål både genom multilateralt samarbete i internationella 

organisationer och genom partnerskap med viktiga aktörer (European Security Strategy, 2003 s. 13). 

EU tar samtidigt upp att de i framtiden kommer vilja se ett utökat samarbete med NATO, 

då EU:s försvarskapacitet ökar i och med närmandet av en militärallians som NATO. 

Samtidigt underlättar det för båda av aktörerna att ha varandra på samma planhalva då 

risken för en intressekonflikt minskar. Även här kan båda av aktörerna ses som vinnare där 

NATO får ta del av EU:s diplomatiska förmåga medan EU kan ta del av NATO:s militära 

kapacitet.   I EU:s policydokument skriver de:  

”De permanenta arrangemangen mellan EU och Nato, särskilt Berlin plus-arrangemangen, ökar EU:s 

operativa kapacitet och bildar ramen för det strategiska partnerskapet mellan de båda organisationerna i 

fråga om krishantering. Detta återspeglar vår gemensamma beslutsamhet att möta det nya århundradets 

utmaningar” (European Security Strategy, 2003 s. 12). 

Det europeiska systemet är baserat på att ha ett omfattande samarbete med ett flertal olika 

aktörer på den internationella arenan. Detta gäller inte minst när det kommer till 

internationell säkerhetspolitik då EU är beroende av bland annat NATO, FN, OSSE och 

andra regionala aktörer som ASEAN, AU. Detta eftersom alla dessa organisationer har ett 

inflytande på den internationella politiken (Security Strategy, 2003 s. 9). Grundpelararen 

inom liberalismen när det kommer till det internationella samarbetet är densamma som 
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EU:s. Det är ett system baserad på samarbete och konsensus. I EU:s strategidokument 

skriver de:  

”I en värld med globala hot, globala marknader och globala medier är vår säkerhet och vårt välstånd 

alltmer beroende av ett effektivt multilateralt system. Utvecklingen av ett starkare internationellt 

samfund, väl fungerande internationella institutioner och en reglerad internationell ordning är vår 

målsättning” (European Security Strategy, 2003 s. 9). 

5.2.3 Synen på hur man uppnår säkerhet  

Liberalismen tar upp att liberala stater skapar sin egen säkerhet bland sig själva då det är 

lättare att skapa säkerhet bland de stater som delar samma värderingar och mål. Europa har 

enligt EU aldrig tidigare varit så välmående, så säkert och så fritt som nu (European 

Security Strategy, 2003 s. 1). Detta stämmer in där EU menar att de som aktör på den 

internationella arenan har spelat en stor faktor för den stabilitet som vi finner idag, fastän 

det inte finns en EU-armé inom den Europeiska unionen. I deras policydokument skriver 

de: 

”Skapandet av Europeiska unionen har varit centralt för denna utveckling. Det har förvandlat 

förbindelserna mellan våra stater liksom våra medborgares liv. Länderna i Europa har åtagit sig att 

fredligt lösa tvister och att samarbeta inom ramen för gemensamma institutioner. Under denna tid har 

rättsstatsprincipen och demokratin vunnit terräng och diktaturer omvandlats till 

stabila och dynamiska demokratier. Successiva utvidgningar förverkligar visionen om en enad och 

fredlig kontinent” (European Security Strategy, 2003 s. 1). 

NATO anses också stärka det internationella samfundet då de menar att organisationen har 

en stor global påverkan på stater utanför EU-området när det kommer till den 

internationella säkerhetspolitiska debatten. I samband med detta är det viktigt att veta att 

EU och NATO har idag stora samarbeten emellan sig då de i EU:s policydokument också 

skriver:  

”En av de viktigaste aspekterna inom det internationella systemet är de transatlantiska förbindelserna. 

Detta ligger inte endast i vårt bilaterala intresse utan stärker även hela det internationella samfundet. Nato 

är ett viktigt uttryck för dessa förbindelser” (European Security Strategy, 2003 s. 9). 

På ett övergripande plan går det att utläsa att EU har en ganska liberal syn på hur de skapar 

säkerhet och fred. Att de utvidgar sitt internationella samarbete med andra demokratiska 

stater är något som är nödvändigt för att skapa säkerhet. Att integrera nya medlemsstater är 
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något som enligt EU “förverkligar visionen om en enad och fredlig kontinent”( European Security 

Strategy 2003, s. 1) och “ökar vår säkerhet, men för samtidigt EU närmare oroliga områden” 

(European Security Strategy 2003, s. 8).    

Att ha ordningar och effektiva internationella organisationer är något som måste prioriteras 

och eftersträvas då EU måste vara beredda att aktivt ingripa när deras regler kränks. Detta 

för att kunna “möta hotet mot internationell fred och säkerhet” (European Security Strategy, 2003 

s. 9). EU har också som mål att utveckla “ett starkare internationellt samfund, väl fungerande 

internationella institutioner och en reglerad internationell ordning” (Ibid). “Det bästa skyddet för vår 

säkerhet är en värld med välstyrda demokratiska stater.” (European Security Strategy 2003, s. 10). 

För att då förstärka den internationella ordningen bör aktörer “sprida normer för goda 

styrelseformer, stödja sociala och politiska reformer, ta itu med korruption och maktmissbruk, etablera 

rättsstatsprincipen och skydda mänskliga rättigheter.”(ibid) De medel som nämns i 

policydokumentet för att kunna främja olika slags reformer har med utvecklings- och 

handelspolitik att göra (ibid).  

Föregående citat ger oss en bild av att EU använder sig av metoder och har ett synsätt som 

är tagna ur den liberala idealtypen där faktorer som internationellt samarbete, liberala 

aktörer och en spridning av liberala normer utgör EU:s grundbas.   

Det enda inslaget inom EU:s säkerhetspolicy som kan anses vara en realistisk idealtyp är att 

militära medel till en viss del bör kunna användas för bekämpning av regionala konflikter, 

terrorism och att stater löses upp. Dock tas det också upp att alla dessa nya hot kan inte 

enbart bara bekämpas med militära medel (European Security Strategy, 2003 s. 7). 

EU tar upp ett flertal gånger i sin säkerhetspolicy hur viktigt det är att skapa gemensamma 

strategiska plattformar med andra länder och aktörer som delar samma värderingar och mål 

som dem själva. Detta med länder som ligger utanför EU:s gränser. Liberalismens tar bland 

annat upp hur viktigt det är att just skapa gemensamma plattformar/institutioner med 

andra individer/stater som ligger i linje med varandras gemensamma intressen. Faktorer 

som EU nu beskriver är att de gärna vill sträva efter att bygga bra och strategiska relationer 

utanför Europas gränser då de ser detta som en viktig tillgång. Citatet nedan beskiver EU:s 

syn på just detta och lyder: 

”Vår historia, vår geografi och våra kulturella band förbinder oss med världens alla delar: med våra 

grannar i Mellanöstern, våra partner i Afrika, Latinamerika och Asien. Dessa förbindelser är en viktig 

tillgång att bygga vidare på. Framför allt bör vi sträva efter att bygga upp strategiska partnerskap, med 
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Japan, Kina, Kanada och Indien samt med alla dem som delar våra mål och värderingar och är beredda att 

agera till stöd för dem” (European Security Strategy, 2003 s. 14). 

 

Analysschema med aktörernas respektive placering 

 Figur 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysschema EU NATO Kompatibilitet 

Hur placerar sig NATO respektive ESFP på skalan: 

Mångfald av aktörer kontra Statlig dominans 

Mångfald av aktörer 

(Liberalism) 

Mångfald av aktörer 

(Liberalism) 

Ja 

Hur placerar sig NATO respektive ESFP på skalan: 

Interdependens kontra Konkurrens 

Interdependens 

(Liberalism) 

Interdependens 

(Liberalism) 

Ja 

Hur placerar sig NATO respektive ESFP på skalan: 

Delade värderingar kontra Militär styrka 

Delade värderingar 

(Liberalism) 

Militär styrka 

(Realism) 

Nej 
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6. Slutsatser och resultatsdiskussion 

Är den Europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP) och NATO kompatibla med varandra när 

det kommer till rollen som internationell säkerhetspolitisk aktör?  

Som det ser ut idag är ESFP och NATO till övervägande del kompatibla med varandra när 

det kommer till rollen som internationell säkerhetspolitisk aktör. I båda av aktörernas 

policydokument beskrivs samarbete som något väldigt vitalt och nödvändigt för att kunna 

bemöta framtida internationella hot. I och med detta verkar EU och NATO allt mer med 

tiden komma varandra närmare då de också såg till att få ett gemensamt avtal med varandra 

redan vid 2003 (Berlin plus-avtalet). Aktörerna har en samsyn gällande två av mina valda 

dimensioner och hamnar därav tillsammans under liberala grundsyner. På samma gång går 

det att se att NATO har en någorlunda mer aggressiv bild av hur säkerhet uppnås och vad 

det egentligen innebär. Detta eftersom att de lyfter fram i deras försvarsdokument att det är 

nödvändigt att ha en kärnvapenarsenal då detta kan användas som en avskräckande faktor 

gentemot fiender. I och med det går det att finna i NATO:s försvarsdokument att de 

säkerhetsgarantier som NATO lovar endast gäller alliansen egna medlemsstater och dess 

territorium, faktorer som också tas upp när det kommer till realismens syn på säkerhet. 

Dock finner jag betydligt fler liberala faktorer hos varje aktörs försvarsdokument, vilket gör 

att jag ser både aktörerna under samma liberala bild.    

Samtidigt tas det upp i aktörernas försvarsdokument att NATO och EU kompletterar 

varandra på den internationella arenan de har hittat ett ömsesidigt beroende emellan dem. 

Av denna orsak har NATO bestämt sig för att stärka sitt band med EU:s ESFP i form av 

att ha större dialoger emellan dem, utbyta information med varandra och dra nytta av 

varandras politiska verktyg. Detta eftersom båda av aktörerna har en stor och avgörande 

påverkan när det kommer till den internationella politiken. I och med detta kan aktörerna 

också utveckla en gemensam agenda vilket underlättar bemötandet av framtida hot och 

konflikter, då de kan använda sig av varandras resurser.  

EU och NATO har idag ett stort samarbete med varandra. Med detta i minnet är det svårt 

att ta sig an NATO:s roll utan att beakta EU:s. Idag är det 22 stater som både är med i EU 

och NATO där varje respektive stat har både sin egen försvarsmakt och sin egen 

försvarsbudget. Av denna anledning har det varit viktigt för aktörerna att hitta olika sätt att 

båda ska tjäna på deras gemensamma medlemsstaters militära prestationsförmågor. Inom 

aktörernas policydokument går det att finna hur pass viktigt det är med samarbete med 
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olika organisationer och institutioner när det kommer till den internationella säkerheten. 

Bland annat hjälper EU och NATO varandra i olika politikområden. Ett tydligt exempel är 

krishanteringssamarbetet och Berlin-plus avtalet från 2003 där avtalet går ut på att EU-

ledda krishanteringsoperationer får möjligheten att använda sig av NATO:s fulla resurser 

vid eventuella kriser och internationella konflikter. Därmed är krishantering ett av de stora 

huvudområdena tillsammans med de militära prestationsförmågorna där det sker ett stort 

samarbete mellan aktörerna. Utifrån aktörernas bägge säkerhetsstrategier lär vi i framtiden 

se hur EU mer kommer att utvecklas som en krishanterare där NATO får stöd av EU:s 

krishanteringsresurser (Kuusela. J m.fl. 2011, s. 28). 

Aktörernas policydokument talar om för oss hur viktigt det är att samarbete med stora 

aktörer som OSSE och FN. EU har idag en stor ”verktygslåda” som omfattar diplomatiska, 

politiska, ekonomiska och militära åtgärder. Samtidigt ligger EU:s styrka i civil krishantering 

och inte militär verksamhet, något som NATO istället i hög grad omfattas av. EU spelar 

också en stor roll när det kommer till andra politikområden som har en direkt påverkan på 

den globala säkerheten. Detta innefattar bland annat med områden som energipolitik och 

krishanteringsåtgärder för smitsamma sjukdomar (Kuusela. J m.fl. 2011, s. 29). NATO ger 

dock tillförlitliga militära säkerhetsgarantier till sina medlemmar där organisationen både 

har stor militär kapacitet och är kompetent till att utföra stora och krävande 

krishanteringsinsatser.  NATO kan därmed också ses som den angelägnaste transatlantiska 

förbindelsen mellan USA och EU då ett av NATO:s stora styrka är att utveckla och 

förbättra partner- och medlemsländernas militära samarbetesförmåga samtidigt som 

organisationen har en avskräckningseffekt genom sin tillvaro för potentiella fiender.    

I båda av aktörernas policydokument tas det upp att framtida hotbilder kräver en modern 

krishantering där denna krishantering är i behov av att de ska öka både det militära och 

civila samarbetet mellan NATO och EU. Målet som både aktörerna har är att försöka öka 

informationsflödet och politiska konsultationer mellan varandra för att på så sätt göra det 

institutionella samarbetet mer effektivt.  

 

Mycket lutar åt att de tidigare framtidsbedömningar som gjorts när det kommer till NATO 

och ESFP kommer slå in då vi redan idag kan se stora inslag av det inom deras officiella 

försvarsdokument. Detta eftersom jag tydligt kan läsa av att samarbete mellan de två 

aktörerna är något nödvändigt som bör stärkas ännu mer i framtiden. Idag finns det redan 

ett ömsesidigt beroende mellan aktörerna där detta beroende endast lär öka ännu mer i 
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framtiden. Detta kan ses som en stor faktor då aktörerna har en överlappande 

medlemskrets där bägge organisationerna också delar samma utmaningar där samarbete lär 

vara nödvändigt för att handskas med framtida hot.   

  

Potentialen till eventuella diverse politiska spänningar och intressekonflikter mellan NATO 

och EU är inte aktuellt när det kommer till deras syn på internationella arenan och 

samarbete. När det just kommer till dessa dimensioner har båda av aktörerna en tydlig 

liberal samsyn vilket ökar kompatibiliteten mellan dem på dessa punkter. Dock kan det 

eventuellt uppstå politiska spänningar när det kommer till aktörernas syn på hur säkerhet 

uppnås. Om exempelvis NATO väljer att skicka bombplan till Irak för att bekämpa IS och 

EU väljer att skicka humanitär hjälp till regionen kan det därmed uppstå politiska 

spänningar mellan aktörerna då de inte har en samsyn gällande hur de uppnår säkerhet. Ett 

annat intressant fall kan vara Ukrainakrisen där EU valde att svara på Rysslands 

annektering av Krimhalvön, genom att införa sanktioner mot Ryssland. Om Ukraina skulle 

vara med i NATO hade organisationen då i hög grad agerat militärt på Rysslands aggressiva 

militära handlingar. Något som står i motsättning till vad EU står för. Det här är endast 

bara ett fåtal exempel på hur de två aktörerna ser på hur säkerhet uppnås i en region då 

råder tydliga skillnader mellan EU och NATO. Frågan är vilka eventuella konsekvenser ett 

sådant handlande kan få där båda av aktörerna utvecklar politiska spänningar mellan sig. 

Detta är något som andra forskare kan ta sig an och bygga vidare på. 

Risken för intressekonflikter för länder med dubbelt medlemskap är något som kan 

diskuteras i både större utsträckning och mindre utsträckning. Vid närmare eftertanke är 

risken väldigt lite för att det ska uppstå intressekonflikt för stater med dubbelt medlemskap 

när det kommer till mina underfrågor som berör hur aktörerna ser på världen samt 

samarbete. Det som dock kan göra att risken för intressekonflikter ökar är just hanteringen 

av säkerhet och hur det uppnås. Ett land som både är med i EU och NATO riskerar att 

hamna i politisk dispyt med antigen EU eller NATO beroende på vilken av aktörernas 

strategier det landet väljer att spela på. Konsekvensen av detta kan också leda till att det 

skapas låsningar inom den internationella säkerhetspolitiken vilket i sin tur belastar politiska 

processer.  
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