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Abstract  

Sweden has a long history of non-belligerency and neutrality in world affairs. 

However, with the political landscape changing across the world Sweden may 

have made it possible to break this trend by joining the NATO organization.   

Following an analysis of Sweden’s actions towards NATO in two fields. The 

first being the institutional theory which organizations like NATO represents, 

the other being the direct participation and collaboration Sweden has made in 

NATO operations and organizations. The conclusion was reached that Sweden 

has made concessions towards and approached the organization in both fields 

yet currently remains a non-member. The potential future outcome is tied to the 

sociopolitical perspectives within liberalism, realism and ultimately path 

dependency 
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1. Inledning  

 Sverige har sedan 1814 befunnit sig utanför krig.
1
 Fram tills idag trots två världskrig och därefter ett 

kallt krig har Sverige förblivit neutralt.  Visserligen har landet deltagit i fredsbevarande operationer 

där militära medel använts utomlands, men Sverige har fortsatt betona en opartisk position. Sverige 

har under en lång tid arbetat utifrån att vara neutralt; dvs. att Sverige har ämnat att agera som neutral, 

icke-deltagande part i konflikter i omvärlden.   

På senare år kan det däremot märkas en tydlig politisk skiftning från den tidigare neutrala positionen 

till en allt mer positiv inställning till ett politiskt och militärstrategiskt samarbete med den 

försvarspolitiska organisationen North Atlantic Treaty Organization (NATO). Detta för svensk del 

närmande till NATO kan identifieras i svenskt handlingsmönster under de senaste decennierna. 

Operation Aurora 17
2
, den senaste militära övningsoperation som ägde rum på den senare hälften av 

2017 på bl.a. svensk mark, är en intressant händelse som kan ses som ett av flertalet svenska 

närmanden till NATO.   

 Tidigare har Sverige utfört militära övningar och planerat sitt försvar samt gjort ställningstaganden tör 

att visa på den egna förmågan att på egna ben kunna stå för sina intressen och försvara sitt territorium. 

Detta förhållningssätt var kanske tydligast i det s.k. svenska Totalförsvaret
3
,vilket numera bytts till ett 

försvar som har en tydligare kompetens för internationella insatser med bi- och multilaterala avtal.
4
 

Detta kan man se tydligt i det nyligen utförda Operation Aurora 17. Aurora är som bekant inte en 

NATO-övning, men däremot är det en så kallad Värdlandsövning; det vill säga att man har gjort 

förberedelser för att andra militära styrkor ska kunna agera på sitt egna territorium. I Operation Aurora 

deltog förutom just svenska styrkor även förband från Danmark, Estland, Finland, Frankrike Lettland, 

Litauen, Norge och USA.
5
 Sverige har även gett tydliga markeringar mot öst genom att avbryta ett 

antal militära samarbeten med Ryssland.
6
   Vad kan ligga bakom denna förändring? Vilka är de tankar 

man rättfärdigar sitt agerande med?    

  

  

  

                                                      
1
 Med krig menas interstatliga konflikter mellan två staters och deras krigsmakt 

2
 Försvarsmakten 2017, frågor om Aurora 17 2018  

3
 Ett totalförsvar innebär att hela landet ska kunna försvaras på samtliga fronter, vare sig det handlar om till 

land, sjöss eller i luften. Sveriges totalförsvar innebär markarmé, havsflotta samt luftflotta. Detta var av ytterst 

vikt då Sveriges neutralitetspolitik officiellt betydde att om landet väl kom i krig så var det tvunget att kunna 

försvara sig på samtliga sätt. Vidare skulle svenska medel stå för det svenska försvaret. Egna producerade 

fordon, stridsvagnar och flyg skulle verka för neutralitet och med fortsatt oberoende av andra statsmakter.  
4
 Utrikesdepartementet: Säkerhet i ny tid 2016 S.55 

5
 Försvarsmakten, frågor om Aurora 17  2018 

6
 Marit Sundberg, Sveriges Television, 6 Maj 2016  
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1.1 Syfte, frågeställningar och avgränsningar  

Syftet med denna studie är att göra en undersökning om hur Sverige närmat sig NATO och försöka 

finna en förklaring till varför. Arbetet kommer att observera en särskild tidsperiod. Från 1991, då det 

Kalla kriget tog slut fram till året 2017 då operation Aurora 17 ägde rum.  För att uppnå detta syfte 

avser studien besvara två grundläggande frågeställningar:  

1: Hur har Sveriges relation till NATO kommit att förändras från och med Kalla krigets slut till 2017?   

2: Hur kan vi förklara det svenska närmandet till NATO?  

Det som står i fokus för studien är därmed den svenska relationen till NATO från och med perioden 

1991 till 2017. Det är klart att det har funnits en relation tidigare än 1991 men arbetets fokus kommer 

att ligga inom den tidsram som etablerats mellan 1991 till 2017. Det vill säga en period på cirka 26 år 

från det Kalla krigets slut till relativ nutid.   

För att kunna besvara dessa två frågeställningar kommer studien att utgå från två välkända teoretiska 

perspektiv inom internationella relationer, nämligen realism och liberalism. Särskilt fokus ligger på 

hur dessa två teorier tillsammans kan ge en större förståelse när det kommer till att studera och förstå 

hur små stater agerar gentemot större stater och koalitioner i efterkrigstider i syfte att skapa säkerhet.   

Arbetet utgår ifrån att Sverige är aktören, inga statsministrar, särskilda organ eller individer kommer 

granskas utanför själva landet i sig. Därmed kommer de mest lämpliga representanterna för landet i de 

fall som analyseras att vara de som aktivt representerar landet i de gällande fallen. Såsom statsminister 

i ett ministermöte eller försvarsdepartement när det kommer till försvarsplaneringsbeslut.  

1.2 Metod och material  

Detta arbete tar formen av en multipel fallstudie som baseras på en deskriptiv, deduktiv motivanalys i 

vilken vi kommer att gå igenom den svenska statens relation till NATO från och med Sovjetunionens 

kollaps 1991 till idag. 

 Studien baseras på etablerade teorier och forskning om internationell politik samt Sveriges beslut, 

deklarationer och närmanden gentemot NATO-organisationen. Studien fokuserar särskilt på de 

tillfällen då landet har gjort aktiva beslut både för planeringen av och bruket av sin försvarsmakt. Detta 

innebär därmed att analysobjektet för fallstudien är landet Sverige som aktör. 

 Materialet som används för att representera dessa beslut och deklarationer kommer att vara officiella 

dokument från Sveriges utrikes- och säkerpolitiska myndigheter, främst regeringen och 

försvarsmakten men även uttalanden från regeringspartier, ministrar och organisationer som 

representerar den svenska regeringen, till exempel den svenska ambassaden till NATO. Ett särskilt 

exempel på utlåtande från regeringen är den säkerhetsrapport som försvarsberedningen skrev år 2016 
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vid titeln Säkerhet i en ny tid, den representerar inte regeringen i sig men är en bedömning beställd av 

sagda regering från utrikesdepartementet, som agerar opartiskt för att ge en bedömning för hela landet.  

 Ett antal artiklar kommer brukas i detta arbete som främst är rapporter från händelseförlopp vilka 

texten diskuterar. Dessa publikationer ska främst vara från antingen SVT eller andra publikationer 

med formellt presstöd. Detta för att garantera den största möjliga mängden autentisk rapportering.   

Information till de konfliktområden som Sverige deltagit i via NATO förmedlas via Globalis, ett 

digitalt uppslagsverk med stöd från svenska och norska FN-förbundet. 

Studien baseras i synnerlighet på två särskilda teoretiska perspektiv inom forskning om internationell 

politik, realism och liberalism. Dessa två skolor är väl etablerade och har djupgående förklaringar samt 

lösningar på flertalet av de problem som vi kan finna inom ämnet internationella relationer. Därmed är 

den multipla fallstudiens olika fall även en plats för att pröva teoriernas förklaringskraft.   

Dock så finner sig de två perspektiven sig ofta i en sorts motståndsrelation. Studien baseras även på en 

sammanvävning av de teoretiska tankar som presenteras av de två skolorna, nämligen de observationer 

av internationella relationer som diskuteras av forskaren John Ikenberry i sin bok ”After Victory” där 

fokus ligger på hur stora och små stater agerar för att säkra inflytande genom institutioner.   Ikenberrys 

teori har valts för att förena de två perspektiven och därmed ge ökad förklaringskraft när det kommer 

till att studera staters beteende gentemot varandra i denna studie.   

Detta arbete kommer att vara en multipel fallstudie med aktören Sverige gentemot NATO som 

analysobjekt i ett antal olika fall där landet valt att göra särskilda val i förhållande till teorierna 

Realism, Liberalism och Ikenberrys förenande institutionella teori. Därmed är arbetet även 

teoriprövande för att undersöka om förklaringskraften hos teorierna räcker till för att ge ett tillförlitligt 

svar på våra två inledande frågor. Hur har Sveriges relation till NATO kommit till att förändras från 

kalla krigets slut till idag och hur kan vi förklara det svenska närmandet till NATO? 

 

1.3 Disposition  

Denna studie är uppdelad i fyra kapitel. I detta inledande kapitel har studiens bakgrund, syfte och 

frågeställningar presenterats. Det har slagits fast att studien avser studera den process som ägt rum från 

och med slutet av kalla kriget till 2017 gällande Sveriges närmanden till NATO.  

I nästkommande kapitel presenteras studiens teoretiska grund samt tidigare forskning inom ämnet 

internationella relationer, genom att presentera samt förklara de teoretiska perspektiv detta arbete 

använder sig av respektive inte använder sig av för att ge bästa möjliga förklaringskraft. Den 

kommande studien av relationen mellan Sverige och NATO baseras särskilt på två teorier, realism och 

liberalism. Genom att därefter tillämpa ett av John Ikenberry presenterat förenande perspektiv kring 
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hur små och stora stater kan agera vid internationella brytningstider så ökas potentialen för de två 

perspektiven att ge en förklaring samt svar på frågeställningarna.  

I kapitel 3 sker analysen av det svenska närmandet till NATO under det post-Kalla Kriget fram till 

idag.  Kapitlet brukar en tidslinje ifrån vilken vi kommer applicera den teoretiska utgångspunkten på 

ett antal viktiga deklarationer, beslut och närmanden som Sverige gjort under denna tidsperiod.  Dessa 

händelser fördelas på två axlar i ett antal olika fall, den första är baserad på konfliktdeltagande där vi 

undersöker tre särskilda konflikter i vilka Sverige deltagit tillsammans med NATO. Kosovokonflikten, 

fredsbevarandet i Afghanistan och interventionen i Libyen.   

Den andra axeln är institutionellt samarbete, gällande Sveriges samarbete inom de institutioner  

NATO har byggt upp och Sverige valt att delta i. Några exempel på dessa institutioner är Partnerskap 

För Fred (PFF), Det transatlantiska rådet och interoperabilitetsplattformen.  

I kapitel 4 avslutas studien genom en diskussion som delvis sammanfattar vad  de olika perspektiven 

kan konstatera angående Sveriges närmande till Nato. Både i vad som har gjorts men förhoppningsvis 

även varför det har gjorts. Det kommer även att finnas utrymme för att elaborera kring de tankegångar 

och idéer som presenterats och hur de kan komma att användas i framtida arbeten inom detta ämne.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7  

  

2.0 Teori  

2.1 Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter  

Internationalpolitisk forskning syftar till att få förståelse för internationell politik. Det finns många 

olika perspektiv inom forskningen men det är främst fem inflytelserika perspektiv vilka bör belysas 

inför en motivanalys av denna sort då dem ger alla olika förklaringar till beteende och fenomen. 

Realismen är kanske det mest traditionella perspektivet när det handlar om internationella relationer. 

Perspektivet fokuserar på makt och hur stater kan vinna samt bibehålla makt.
7
 Ur ett realistiskt 

perspektiv betonas kampen om makt att vara ett naturtillstånd. Kampen om makt skapar anarki i vilken 

den starkes rätt gäller. I denna anarki är det främst stora stater som kan överleva. Att samtliga stater 

befinner sig i en ständig maktkamp för att uppnå sina intressen och överleva den fruktade anarkin är 

ett givet. För att garantera sin överlevnad samt inflytande i detta system så lägger realismen stor vikt 

på de maktmedel man kan använda, militär kapacitet har stort fokus.
8
   

Liberalismen belyser en lösning på detta naturtillstånd och existerar som en motpol gentemot 

realismen. När realismen sätter makten i stater och ren krigsmakt, betonar liberalismen individen, 

organisationer och transnationella rörelser vid sidan om stater.  Liberalismen betonar att internationella 

organisationer, så som EU och FN
9
 har en makt och då inte bara genom sin militära kapacitet utan 

genom andra medel som ekonomi och diplomati.
10

  

Liberalismen betonar också att det inte behövs maktkamp och maktdominans utan att aktörer kan 

uppnå makt och inflytande genom fredliga medel. Främst fokuserar teorin på inter-depensens; det vill 

säga att aktörer ömsesidigt samarbetar.  

Feminismen kom till med en intressant revidering av de olika sätt man tidigare skådat människan och 

dess relation emot sin gemene man, nämligen genom att belysa att det sedan urminnes tider varit en 

grupp som konstant nekats makt och inflytande, nämligen kvinnorna
11

. Feminismen menar att det 

sociala samt politiska i samhället har en dominans av manlig tankegång. 
12

Oavsett om det handlar om 

natur, konsumenträttigheter eller fredspolitik så menar feministiska perspektiv att dessa frågor har 

dominerats av ett manligt, patriarkalt synsätt. Detta har då lett till en bristfällig världsbild som 

försummat hälften av världens befolkning. Inom internationella relationer menar feminism att 

konflikter och tvister kan hanteras på ett annorlunda sätt
13

. Ett som inte är begränsat av 

                                                      
7
 Dunne, Kurki, Smith International relation theories: Discipline and diversity. Oxford University Press 2016 

 S. 36 
8
 Ibid S.37  

9
 Ibid S.69  

10
 Ibid S.76 

11
 Ibid S.181 

12
 Ibid S.181  

13
 Ibid S. 185 
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mansdominerad tankegång. Ett exempel är att flertalet feministiska skolor är emot militarism och 

hävdar att kvinnor hanterar konflikter på andra sätt än män, vare sig det handlar om konflikter på en 

arbetsplats eller konflikter emellan större grupper.     

Likt feminismen kommer Marxismen in som ett annorlunda sätt att se på saker gentemot liberalismen 

och realismen. Marxism har sitt ursprung från tänkaren Karl Marx som i sina verk arbetade fram en 

kritik och en kontrapunkt gentemot främst den liberala skolan och dess tilltro till öppna marknader och 

resurser, särskilt i förhållande till kapitalismen. Vart den liberala kapitalismen sade att en fri marknad 

ledde till bästa möjliga produkter för lägsta pris enligt tillgång och efterfråga, så säger Marxismen att 

det snarare handlar om ett utnyttjande av dem som inte kan hävda sin rätt inom systemet
14

.  Inom 

internationella relationer ser Marxistiska perspektiv efter vart ekonomiska resurser och medel används 

för att orättvist utnyttja parter. Om liberal teori anspelar på att ett utbyte emellan stater internationellt 

görs rättvist efter ordnade regler säger marxismen att det snarare handlar om att en part utnyttjar den 

andre för dess resurser då den oftast saknar förmågan att på egen hand bruka resursen till bästa sätt.
15

  

 Ett praktexempel är oljeindustrin där fattigare länder kan tvingas till att sälja oljan till ett mycket lägre 

pris än vad den egentligen är värd då landet själv saknar resurserna för att utvinna den, utan måste ta 

hjälp av internationella aktörer. Man kan därmed påstå att den marxistiska åskådningen kombinerar 

den realistiska cynismen om människans grymma natur med liberalismens tilltro till samarbete och ett 

delat behov. Marxismen menar att båda perspektiven är orättvist utnyttjande av andra människor och 

erbjuder en egen lösning genom en upplösning av de ekonomiska divisionerna mellan grupper i 

samhället. Denna tanke kom senare att bli grunden för den politiska ideologin Kommunism.   

Samtliga av dessa teorier, åskådningar och ideologier menar att det handlar om att konstruera ett sorts 

socialt ramverk för att kunna uppnå något bortom det rent anarkiska, det grymma och oordnade, men 

hur skapas detta? Finns det något som är rent naturligt i det sätt vi tänker som vi inte kan påverka? 

Konstruktivism menar att internationella organisationer, strukturer samt beteenden inom internationella 

sammanhang är socialt och historiskt konstruerade och därmed inte direkt resultat av en särskild 

mänsklig natur eller oundvikliga processer.
16

  

 Konstruktivismen menar att när man ser på internationella system så handlar det även om en process. 

Det är inget som är fast på ett ställe, det sker en utveckling ifrån en punkt till nästa vilka är främst 

socialt grundade på människor än ett system som existerar utanför människan.
17

 Detta sker genom en 

                                                      
14

 Dunne, Kurki, Smith 2016 S.133  
15

 Ibid S.130  
16

 Ibid S.162 
17

 Ibid S.163  
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interaktion, att processer förändras vartefter de interagerar och agerar. Detta innebär då att det inte 

finns någon absolut inneburen struktur som gäller 100 procent överallt
18

.  

För att förstå internationella system enligt konstruktivismen så kommer man till tanken att just 

konstruktivismen i sig självt är uppkommen ifrån denna process, att den inte är felfri, utan att den är 

social och historiskt normativt grundat. Detta är inte en svaghet, utan en styrka då det innebär att man 

alltid kan bygga på konstruktionen. Att man kan förbättra den, inget är satt i sten utan det går alltid att 

bygga om för att skapa något annorlunda.  

Det finns ett antal olika perspektiv att välja ifrån när det kommer till detta arbetes analys. Så varför har 

det valts just Realism och Liberalism? I författarens synpunkt är det främst på grund av att samtliga 

perspektiv finner sig i en särskild relation till ett av dem två perspektiven Realism och Liberalism. 

Möjligtvis är detta för att de två perspektiven kan ses som dem mest etablerade. Att de har en mest 

*definitiv* bild på den politiska världen och hur man ska agera inom den. Detta betyder inte att de 

andra perspektiven på något sätt är illegitima, men marxismen hade inte haft samma grund att stå på 

om det inte hade varit för liberalismen och realismen som den kritiserar, det samma gäller för 

konstruktivismen och feminismen då dessa utgår ifrån de termer och begrepp som just realismen och 

liberalismen brukar. Sedan har vi den förenande aspekt som Ikenberrys text och teori ger. Den utgår 

ifrån de regler som Realismen och Liberalismen etablerat.   

 För att skapa en djupare förståelse för hur de två perspektiven fungerar i relation till den kommande 

analysen följer härmed en kort fördjupning.  

  

2.2 Realism och liberalism – en fördjupning  

Liberalism inom internationella relationer är en politisk teori som främjar de demokratiska och 

individuella förmågor som finns hos aktörer, inte bara på egen hand men främst när dem samarbetar.
19

 

När aktörer kan samarbeta inom strukturer så uppnår de tillsammans en större potential. Inom liberal 

statsteori finns det ett antal faktorer som tillsammans agerar för att skapa fred, stabilitet och tillväxt 

inom det internationella samfundet.   

 Demokratisk fredsteori utgår ifrån den generella trenden att demokratier inte förklarar krig emot 

varandra. Att ett samhälle vilket har demokratiska institutioner och rutiner har ett antal spärrar för att 

garantera en fredlig process. Både inuti demokratin men också mot andra statsbildningar
20

 Det vill 

säga att en demokrati sällan förklarar krig och utöver detta särskilt sällan mot andra demokratier. Då 

                                                      
18

 Ibid S.167 
19

 Dunne, Kurki, Smith 2016 S.85  
20

 Ibid S.75  
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demokratiska processer skapar fred, gäller det då att risken för konflikt minskas genom att man kan 

lösa problem och tvister fredligt.   

En ekonomisk integration, eller en inter-depensens är något som liberalismen uppmuntrar till. Att man 

har behov av varandra. Om två parter har ett behov av varandras tjänster/resurser i fredstid finns det 

därför motargument för att ha konflikt. Om två parter får större nytta av varandra i ett fredligt 

samarbete än i en konflikt så tenderar detta att fortsätta då man inte vill riskera att samarbetet 

upplöses. 
21

 Samma gäller för utvecklingen av samarbeten internationellt. Samarbeten uppstår utifrån 

ett gemensamt behov och utifrån detta behov så bygger man tillsammans ett system för att tillgodose 

behoven.  

En organisation som betonar samarbete och inter-depensens kan därmed skapa fred. Om alla parter 

behövs till ett jämbördigt samarbete snarare än att en större aktör hotar eller dominerar mindre parter 

med destruktiva medel som militär makt, kan man uppnå större gemensamma mål med färre risker.   

Realismen sätter ett antal begräsningar, eller åtminstone ett antal frågor som liberalismen måste 

besvara inom internationell politik. Den största av dessa är helt enkelt frågan om makt, att den som 

besitter en större makt kan med realismens mått helt enkelt ignorera andras behov för att istället främja 

de egna målen.
22

   

Detta besvaras enkelt och effektivt med en integration av dem tre pelare från Liberalismen som 

tidigare nämnts för att tillsammans skapa en i princip självförsörjande fred, presenterat från början av 

Immanuel Kant.
23

  

Se figuren nedan, fred är den slutgiltiga effekten men samtidigt upphovet till dem andra bidragarna 

inom denna triangel, Demokrati leder till ett deltagande i internationella organisationer, en ekonomisk 

inter-depensens och därefter en preferens för fred för att vidhålla de andra delarna. Det vill säga att om 

man följer denna triangel så kommer faktorerna att stödja varandra och därefter leda till fred för att 

samtliga parter som följer denna modell vill inte att den bryts. Parterna är integrerande in i varandra på 

ett sådant sätt att modellen är självförvaltande.
24

   

                                                      
21

 Ibid S.75–76  
22

 Ibid S.74  
23

 Ibid S.79–80  
24

 Kant Om den eviga freden, översättning av Alf W Johansson Elanders Infologistics Väst AB, 2004 S.72  
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Realism i statsrelationsteori lägger stor vikt vid makt. Främst i formen av militär eller ekonomisk 

kapacitet. Det läggs en större vikt på länderna själva som aktörer än strukturer eller organisationer.  

Detta är främst för att motverka vad realismen ser som den största faran, krig, kaos och instabilitet.
25

  

Realistisk filosofi har en särskild bild av den mänskliga naturen, nämligen att den är kaotisk, 

oförutsägbar och farlig. En allas kamp emot alla där varje man slåss för sig själv och den enda säkerhet 

som går att garantera är den rotad i sin egna styrka.
26

 För att garantera säkerhet är det naturligt att 

människor samlar sig under en gemensam faktor, det vill säga ett intresse för överlevnad och vad som 

garanterar detta, främst stabilitet och fred. För att garantera stabilitet och fred behövs det en makt som 

kan övertyga möjliga fiender att hålla sig borta.    

Ett viktigt argument inom en realistisk världsbild är att det finns en balans av makter som ska 

eftersträvas. Att ingen part bör få ett alltför stort övertag och därmed inflytande över de andra.
27

 Om 

man kan bibehålla en balans emellan makterna kan man motverka övergrepp från någon av dem. En 

modell som enkelt garanterar fred genom att alla parter har maktmedel för att garantera den egna 

säkerheten.   

 

Inom realistisk statsteori finns det alltid behov av en hotbild.
28

 Att det finns ett scenario som man 

önskar undvika. Denna rädsla är vad som motiverar en till att uppnå stabilitet och kontroll. Om hotet är 

förlust i en potentiell konflikt så kommer man att agera för att just inte nå det scenariot eller ändra 

möjligheterna till ens fördel.   

                                                      
25

 Dunne, Kurki, Smith 2016 S.53  
26

 Ibid S. 53  
27

 Ibid S.51–52  
28

 Dunne, Kurki, Smith S. 54  

  

  

  

  

  

Figur 1.Freds triangeln   
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Säkerhetsdilemmat är ett exempel på den största styrkan men samtidigt kanske den största svagheten 

för realismen. Det innebär följande, för att det ska finnas säkerhet så måste det finnas makt, oftast 

militär sådan.
29

 Detta kan leda till en eskalation av maktmedel emellan olika stater då en part ökar sin 

makt för att kunna finna balans gentemot en annan aktör. Därefter ökar den andra aktören sin makt för 

att motverka den tidigare. Detta har då en klar risk för en okontrollerad eskalation av maktmedel. 

Makten är något man önskar ha för att uppnå inflytande, inflytande är det man önskar ha för att 

garantera ordning och stabilitet. En alltför stor maktmängd ojämnt fördelad i världen är utan tvekan ett 

hot gentemot dessa önskemål.  

Realismen lägger en särskild roll i stater.
30

 Den menar att det är främst staterna med sin förmåga att 

centrera makt och stabilitet som formar ordningen. Internationella organisationer, marknadsunioner 

eller privata organisationer saknar helt enkelt samma medel som en nationellt förenad stat har.  

Realismen diskriminerar inte efter vilken form som maktutövningen har, så länge den utförs enligt de 

principer som tidigare nämnts.   

Detta gäller även för ekonomiska och politiska medel, se organisationer som EU och FN. Dem har 

utan tvekan liberala ursprung och förutsättningar men detta stoppar inte realismen från att tillämpas 

inom dessa strukturer. USA har ett exempel på en realistiskt grundad makt genom den ekonomiskt 

liberala modell som är petrodollarn. Att den valuta som används globalt för olja är den amerikanska 

dollarn är ett liberalt medel, en ekonomisk utbytesmodell, men som används för att bruka amerikanskt 

inflytande och makt världen över.   

Vidare anspelar världen efter sovjetunionens kollaps på en intressant fråga inom just den realistiska 

världsbilden, vad för sorts maktfördelning är det man önskar? En multipolär sådan där flertalet aktörer 

har makt som påverkar flertalet möjliga konflikter eller är det mer önskvärt att skapa ett färre antal 

eller till och med endast två maktfaktorer, en bipolär maktfördelning?
31

  

 

Båda modeller har sina för och nackdelar. En bipolär modell är lättare att hålla reda på, att kontrollera. 

Att om det inte är A, så är det B som gynnas av ett beslut eller ett agerande. Detta leder samtidigt till 

problemet att makten kan koncentreras till ett sådant mått att konfliktrisken ökar enligt det tidigare 

eskalationsdilemmat. Det samma gäller för den andra modellen. Att om man skulle ha en multipolär 

modell med flertalet aktörer, allianser och brukare så är den totala maktfördelningen mindre men 

samtidigt löper risken för konflikt större emellan dessa mindre aktörer.   

                                                      
29

 Ibid S.54  
30

 Ibid S. 57  
31

 Ibid S.58  
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För att motverka samtliga problem som realismen presenterar lägger man fram lösningen att med 

ordnad makt, centrerad och balanserad gentemot andra maktfaktorer, så kan man garantera den mest 

stabila och ordnade relationen.
32

   

Så vi har två perspektiv på maktordning, båda är ordnade under en eller annan form av institution. En 

som lägger stor vikt på den egna maktordningen och en annan som yrkar på ett samarbete och utbyte 

emellan olika stater främst via ekonomi och diplomati. John G Ikenberrys teori om  

institutionsbyggande agerar som en mycket användbar bro för att förena dessa två perspektiv när det 

kommer till att uppnå förståelse för hur stater, främst mindre, agerar gentemot varandra för att skapa 

maktordning och stabilitet.    

 

2.3 Realism-Liberalism – att förstå maktrelationen mellan stora och små stater  

När det kommer till att förstå liberalism och realism så inser vi att det finns skillnad på stora och små 

aktörer. Att de större aktörerna kan bete sig på sätt som garanterar deras egna tillväxt samtidigt som de 

begränsar dem mindre. Detta handlingssätt har en tendens att repetera sig självt, så att de mäktiga blir 

allt mäktigare på de svagas bekostnad.   

Ikenberrys text After Victory hanterar en komparativ metod med ett historiskt/politiskt perspektiv på 

det dilemma som uppstår efter stora konflikter. Hur garanterar man fred och stabilitet efter en konflikt 

på ett sätt som stoppar en ny konflikt från att uppstå kort efteråt, särskilt i förhållandet emellan 

segraren och den besegrade?  

Ikenberrys teori handlar särskilt om efterspelet av en konflikt, en situation i vilken ordningen har 

brutits och nu måste återuppbyggas. Det som gör detta intressant är att denna teori är en kombination 

av de tankar som finns i kärnan av realismen respektive liberalismen. Realismens maktkoncentrat samt 

syn på maktbalans kombineras med liberalismens tilltro till organisation, inter-depensens och 

jämställdhet av aktörer.   

Internationalpolitisk ordning  

Ikenberry presenterar tre olika modeller när det kommer till sätt att uppnå en allmänpolitisk ordning
33

 

och hur stater når inflytande inom denna ordning. Ordning är det som staterna främst önskar, ordning 

är freden men också möjligheten att uppnå inflytande gentemot respektive grannar på ett sätt som inte 

hotar stabiliteten, det vill säga en möjlighet för att kunna nå mål utan att riskera konflikt. Konflikter 

uppnås när denna ordning bryts och de medel som tidigare varit tillgängliga är nu värdelösa tack vare 

                                                      
32

 Dunne, Kurki, Smith S.65  
33

 G. John Ikenberry After Victory: Institutions, strategic restraint, and the rebuilding of order after major wars. 

Princeton University Press 2001 S.21 
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den oordning och kaos man ville först undvika. 
34

 De tre sätt man kan förebygga och undvika konflikt 

på är som följer:  

 

1. Maktbalans menar att det helt enkelt existerar en maktbalans emellan aktörer. Den princip som 

garanterar organisationen är realismens fruktade anarki. Att utan maktbalansen så finns det en 

betydlig risk för konflikt och oordning.  För att garantera stabiliteten så eftersöker man ett 

jämnt förhållande emellan staterna. Detta förhållande tar formen av allianser, en försäkran att 

man undviker konflikt genom att göra priset för konflikten för högt.
35

  

 

2. Hegemoni menar att man placerar sig inom en maktordning. Det finns en topp, en botten och 

mellanrum däremellan. Det finns ingen tillbakahållande princip, det som garanterar 

stabiliteten inom denna modell är att makten i sig självt ser efter hierarkin. När någon vinner 

eller förlorar makt så ändras deras position inom hierarkin. 
36

 Samtidigt kommer de på toppen 

arbeta för att bibehålla ordningen då dem inte vill förlora den, vilket innebär stabilitet för just 

hegemonin men kanske inte för samtliga av dess medlemmar.   

 

3. Konstitutioner innebär att man skapar utrymme inom vilket man har etablerade lagar och 

regler. Stabiliteten och ordningen här kommer utifrån att man respekterar dessa lagar och 

regler. Denna form av bindande institution leder till att makten utan tvekan begränsas hos 

större aktörer men tillåter dem att agera på ett sätt som gör det legitimt för de mindre 

aktörerna då dem har en möjlighet att agera inom en gemensam ram. Detta system innebär 

även en minskad risk för dem som deltar, man förlorar inte lika mycket på att delta som i de 

andra systemen. Samtidigt riskerar ingen hierarki att rubbas då alla är likvärdiga och inga 

maktkoalitioner riskerar brytas eller hamna i konflikt med varandra.
37

  

Flertalet av dessa modeller innebär något som Ikenberry kallar för Strategic Restraint
38

, eller 

strategiskt tillbakahållande. Med detta menar han att man håller tillbaka på sin makt för att på så sätt 

kunna genomföra den på ett sätt som andra, främst mindre makthavare, kan acceptera. Särskilt i mån 

av segrande makter i förhållande till förlorande makter i en konflikt. Detta uppnås främst genom att 

man förvaltar makten genom en form av institution.    

  

                                                      
34

 Ibid S.22  
35

 Ikenberry 2001 S.24  
36

 Ibid S.26  
37

 Ibid S.29  
38

 Ibid S.37  



15  

  

  

Internationalpolitiskt handlingsmönster  

Som tidigare nämnt är målet ordning. En segrande makt inom en konflikt har enligt Ikenberry tre 

möjliga handlingsmönster efter en konflikt när det kommer till att omvandla sitt maktövertag till 

ordning:
39

  

1. Den första är den enklaste, att segrarmakten överger situationen och låter den lösa sig själv. 

Detta innebär ingen ansträngning eller förbrukning av resurser för den segrande men samtidigt 

innebär detta en minimal mängd ordning om det inte redan finns etablerade strukturer inom 

den besegrade staten eller i dess omedelbara närhet.
40

  

2. Den andra är att segraren konsoliderar sin makt och använder den för att dominera förloraren. 

Antingen genom att etablera en ny regim, forma en koloni eller helt enkelt underställa 

förloraren i sin egna maktstruktur. Makten hos den segrande omförhandlas men på ett sätt som 

främst gynnar segraren och inte den som besegrats.
41

    

3. Den tredje är att man omvandlar sin makt, håller tillbaka den eller rentav delar med sig av den 

till förloraren i en ny konstitutionell ordning. Denna metod menar Ikenberry är den som haft 

störst genomslag under dem senaste 70 åren efter andra världskrigets slut. Man begränsar sin 

egen makt genom institutioner och konstitutioner för att kunna vägleda ordningsbildandet på 

ett sätt som gynnar en själv men samtidigt gynnar alla deltagande parter. Detta främjar därmed 

stabiliteten. 
42

  

Därmed har vi en särskild dynamik på gång. Att större makter gentemot mindre makter omvandlar sin 

makt för att delvis göra sitt övertag acceptabelt men också för att förvalta den mindre makten i ett 

gemensamt samspel. Mindre makter är inte helt utan medel. Dem kan genom dem tre tidigare nämna 

modellerna omvandla sin svaghet till en styrka tillsammans med eller emot den större makten. Det 

samma gäller för den större makten, att den kan förvalta sin styrka till något ännu starkare genom 

samarbete med mindre makter.  

Ikenberrys analys går igenom ett antal strukturella förändringar som den internationella politiken har 

genomlidit i historien, oftast via en form av kollaps eller dramatisk förändring av den etablerade 

ordningen som konflikter ofta innebär. Dessa exempel är Wienkongressen, Versaillesfördraget, 

slutförhandlingarna av det andra världskriget och Sovjetunionens kollaps.   

  

                                                      
39

 Ikenberry 2001 S.50  
40
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41
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42
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Den konstitutionella ordningen  

Den konstitutionella ordningen Ikenberry presenterar som den mest stabila och samtidigt den med 

störst potential för acceptans och framtida maktutövning är den klara vinnaren gentemot den 

hegemoniska och den baserad på maktbalans. Detta styrks i att den ses som en utveckling ifrån den 

främst, maktbalansorienterade och alliansbundna ordning som Wienkongressen presenterade till det 

ytterst integrerade och konstitutionsordnade maktspel som pågår i Europa idag.
43

 Genom medlemskap 

i institutioner som EU, FN och NATO har man nu nått den största möjliga potential för att skapa 

ordning.   

De Förenta staterna är den aktör som Ikenberry har lagt störst vikt på
44

 och inom hans analys kan man 

mycket väl se hur nationen har kommit till att bruka de olika metoder och medel som presenterats, 

delvis genom deltagande i men också genom skapandet av institutioner, både för att bruka sin egna 

makt tillsammans med andra aktörer genom ett gemensamt system men också för att göra sitt egna 

maktövertag mer acceptabelt då man skapar möjligheter för att motverka beslut.  

Det som ses som intressant är hur framtiden ser ut för USA som den enda supermakten efter det kalla 

kriget, denna militära, ekonomiska och kulturella makt är något som förvaltats och gjorts möjlig i och 

med de institutioner som den skapat men också deltagit i.
45

 Främst för att lägga band på sin egen makt 

men också för att göra den mer acceptabel för andra. Att man igenom organisationer och fördrag har 

skapat en arena där alla har en röst och är villiga att delta i diskussionen, men eftersom den egna är 

störst har USA god möjlighet att få sin vilja igenom.   

Ikenberrys teori stöds även genom observationen att det främst har varit demokratiska länder med stor 

tilltro till institutioner, tillit till andra länder och en öppenhet för möjligheter till samarbete som kunnat 

frodas genom de institutioner som skapats men där även förädlats.
46

  

Den mindre aktören, i våran analys Sverige, är minst lika viktig som den större när det kommer till 

vidbehållningen av institutionen. Utan de mindre staternas deltagande så fungerar helt enkelt inte den 

konstitutionella ordningen till samma nivå som den gör när små och stora aktörer kan mötas som 

jämlikar. Därmed är det viktigt att betona för våran analys att det existerar ett samspel mellan Sverige 

och NATO som inte går åt endast ett håll. För att Sverige ska kunna göra närmande gentemot NATO 

så måste NATO ha ett intresse av att ha med Sverige i organisationen. Detta kommer belysas längre 

fram i analysen.  

                                                      
43

 Ikenberry 2001 S. 255 
44

 Ibid S. 270 
45
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46
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Vikten av ett fortsatt koncist politiskt agerande: Path dependency  

I texten nämner Ikenberry att system som etablerats för att agera på särskilda sätt tenderar att fortsätta 

enligt en given bana. Att om man som system önskar främja en metod, en konstitutionell maktordning 

till exempel, kommer det att skapas medel och metoder för att uppnå detta som med tiden fortsätter att 

förbättras och expandera för att ge bättre resultat 
47

. Detta gäller både stora som små aktörer, de kan 

förutse varandras beteende och bygga på etablerade mallar för samarbeten och dialog.  

Detta gäller även för Sverige i sin relation till NATO-organisationen. Eftersom samarbetet har tagit en 

viss skepnad, det vill säga att det har blivit djupare med tiden så expanderas de medel och metoder 

som krävs för att fortsätta och fördjupa samarbetet. Det betyder även att andra aktörer utöver de som 

är direkt involverade får ett medel för att förstå samt agera gentemot de involverande parterna. Det 

skapas en norm vilket har en metod som därefter skapar förväntningar då det främst är för kostsamt 

och svårt att ändra den påbörjade banan.
48

  

Sverige has under en lång tid agerat som en medlare och förespråkare för system och regler som EU, 

FN och möjligtvis NATO representerar, därmed är det inte oresonabelt för andra aktörer att förvänta 

sig att landet kommer att agera på ett särskilt sätt i en given situation och förbereda sig därefter. 

Samtidigt har länder som USA och Ryssland som med sin militära makt agerat på ett annat sätt skapat 

en annan uppsättning förväntningar och metoder vilka aktörer brukar mot dessa.  

Ju längre och djupare ett förhållandesätt pågår desto svårare kommer det bli att bryta
49

, detta är 

intressant att ha i åtanke när det kommer till den kommande analysen av det svenska närmandet 

gentemot NATO. Att om det fortsatt till en särskild grad kan det vara särskilt svårt att bryta eller 

fördjupa utan att ändra på de medel som använts av de involverade.  
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Så för att effektivt summera:  

Ikenberry presenterar tre olika typer av internationella ordningar och handlingsmönster. Han betonar 

betydelsen av den konstitutionella ordningen och hur starka segrarmakter kan bygga en konstitutionell 

ordning genom att omvandla den dominerande makten till samarbete inom institutioner tillsammans 

med mindre makter för att garantera en gemensam ordning. Den kommande analysen kommer att 

studera den svenska relationen till NATO över tid genom att tillämpa den konstitutionella ordningen.  

Analysen kommer att följa Sveriges agerande gentemot NATO som ett exempel av internationell och 

konstitutionell ordning från kalla krigets slut till idag.   För att enklast belysa relationen över tid 

kommer Sveriges handlingar att studeras utifrån två dimensioner. Den första dimensionen belyser 

aktörsinriktade aktioner från svenskt håll gentemot NATO; dvs operationer och samarbetsövningar, 

där svensk militär närmat sig eller deltagit i NATO-operationer.  

Den andra dimensionen är den institutionella med fokus på hur Sverige strukturellt och institutionellt 

närmat sig NATO. Exempel på detta är deklarationer, förhandlingar och avtal med mera. Ett exempel 

för analys är värdlandsavtalet som kommit i kraft nu år 2016
50

, ett avtal som innebär stationering av 

NATO trupp i landet utan att Sverige behöver vara en medlem i organisationen.  
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3. Resultat: En analys av svenskt närmande till NATO  

Innan själva analysen av det svenska närmandet till NATO måste vi konstatera just vad det är för 

närmanden som har gjorts. Dessa närmanden kommer nedanför i formen av bakgrund om just NATO 

och Sverige varefter information om de insatser som gjorts enligt de två tidigare nämnda axlarna, 

deltagande i konflikt och institutionellt samarbete.  

3.1 Bakgrund: NATO som organisation  

Så för att analysera de svenska närmanden som gjorts till organisationen NATO kan vi göra en kort 

överblick över organisationens historia. NATO var ursprungligen en militärallians med särskilda 

prioriteringar och garantier gällande det mest påtryckande hotet ifrån den dåtida motståndaren 

sovjetunionen.
51

  

Sverige hade under det kalla kriget en strikt neutralitetspolicy. Det vill säga att landet undvek 

närmanden till vare sig den ena eller andra parten i konflikten detta uppehölls främst genom en stark 

betoning på den egna försvarskraften och en allmän alliansfrihet, att man tog sig friheten att avstå från 

alliansbildningar. 

Under tiden så har samtliga parters förutsättningar förändrats. Först så har organisationen NATO tagit 

en ny form och ett nytt syfte allt eftersom omvärlden har förändrats. Idag agerar NATO snarare som 

en gemensam militär operationsplattform med möjligheter för strukturella och politiska samarbeten 

gentemot medlemmar inom organisationen men också möjliga partnerländer som inte är medlemmar. 

Utan en klar militär motståndare agerar NATO hellre som en gemensam plattform än en ensam militär 

aktör. 
52

   

NATO är en extension av det modernare maktbruk som USA agerar för idag. 
53

Genom att minska den 

egna direkta närvaron och främja samarbete och initiativ hos de egna europeiska medlemmarna hoppas 

man att kunna behålla ett inflytande på ett sätt som gynnar och engagerar samtliga parter. USA agerar 

fortfarande som den dominanta parten och är den ultimata säkerhetsgarantin inom organisationen, om 

USA skulle välja att lämna alliansen skulle den tappa större delen av sin rena militära makt. Men de 

medel som skapats för samarbete och organisation finns kvar.   

Sverige har också förändrats i sina militära förutsättningar sedan tidiga 2000 talet då den förändrade 

omvärlden och därmed hotbilden. Sedan 2014 har dock hotbilden från ryskt håll återuppstått i och med 

annekteringen av Krimhalvön
54

. Det försvar som tidigare var baserat på ett totalförsvar samt en 

sovjetisk hotbild har idag bytts ut emot en plattform med större medel för internationella insatser 
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vilken senare har kommit att omarbetas igen på grund av den nya hotbilden
55

.  Enligt denna logik är 

det då naturligt för Sverige att samarbeta med den största möjliga samarbetspartnern NATO i ett antal 

områden, frågan blir då till vilken grad och på vilka sätt.   

 3.1.1  

Bakgrund: Den svenska Alliansfriheten  

Alliansfriheten är den maxim som vilken svensk utrikespolitik utgår ifrån.
56

 Det vill säga att man tar 

sig friheten ifrån att vara medlem av någon form av militärallianser. Man kan få intrycket av att ett 

sådant förhållningssätt innebär passivitet. Det är inte så enkelt. Sverige har valt att inte infinna sig i 

militärallianser men däremot har landet aktivt samarbetat inom internationella institutioner och 

samarbeten.  

I förhållande till Ikenberrys teorier om institution så är alliansfriheten ett sätt att förhålla sig till 

institutioner och maktförhållanden. Det vill säga hur Sverige valt att inte interagera med vissa 

institutioner då de ej ingått i de förutsättningar som krävs för etablerandet av dem, maktdisparens.
57

 

Eftersom Sverige inte deltar i allianser har landet ingen förutsättning att oroa sig för just 

maktdisparens Detta skapar också frågan om just vad för sorts institution som finns i och med NATO. 

I mening som en ren militärallians innebär det att Sverige inte kommer att vara med om alliansfriheten 

ska gälla.  

Däremot finns det ingenting som säger att man inte kan samarbeta med ett annat land och samtidigt 

vara neutral. Alliansfriheten skapar vad Ikenberry kallar för en path dependency
58

. Att om man har 

valt en väg i institutionellt bruk så följer man den då den växer, den blir mer integrerad i sin politik 

och andra lär sig svara på den.   

Alliansfriheten är en av de tydligaste faktorerna som hindrar ett fullständigt medlemskap i NATO. Det 

går inte att uppehålla denna modell samtidigt som man går med i en militärallians. Däremot är det 

möjligt att istället agera militärt som en samarbetspartner inom andra institutionella ramverk som FN, 

EU och i de instanser då NATO agerar som en samarbetsplattform än en militärallians.    

En väldigt viktig fråga för en mindre aktör i globalpolitiken som Sverige är trovärdighet, man vill att 

man ska tas på allvar och samtidigt att folks ska ha tillit till ens intuitioner. Sverige har under en 

väldigt lång tid profilerat sig särskilt i sin roll som en neutral medlare och fredsupphållare i konflikter. 

Alliansfriheten har agerat som en inkarnation av denna garanti.   

Så för att fortsätta analysen angående svenskt närmande mot NATO så bör man ta till sig frågan om 

just hur dessa närmanden har fungerat enligt den ram som alliansfriheten tillåter, att om det samarbete 
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som har utvecklats över tiden och har möjligheten att bli ännu djupare så måste alliansfriheten tas i 

beaktning.   

 3.1.2 Bakgrund: Svenska Samarbeten i konflikt och kriser  

Sverige deltar för tillfället med soldater i två särskilda fredsbevarande operationer i länderna 

Afghanistan och Kosovo. Dessa insatsers förs i regi av operationer under NATOS ledning.  

Operationen i Kosovo har titeln KFOR (Kosovo Force) och den i Afghanistan har titeln RSM  

(Resolute Support Mission).
59

  

Så för att återgå till den institutionella ordning som NATO önskar uppnå är det förståeligt att det inte 

bara handlar om att ha en ordning inom dem egna medlemmarna. Att ha en garanterad stabilitet hos 

sina grannar är också viktigt att uppnå.  

När det kommer till Sveriges roll så ska arbetet gå igenom tre konflikter som Sverige deltagit i via 

organisationen Nato eller samarbete med dess medlemmar. Dessa tre konflikter är de två 

fredsbevarande operationerna i Afghanistan och Kosovo, medens den tredje konflikten är 

interventionen i det libyska inbördeskriget 2011.   

Det som gör dessa tre exempel intressanta är att de kan ses som exempel för svensk action inom 

NATO i tre olika miljöer. Den första är i närområdet, det vill säga i det forna Jugoslavien som 

kollapsade och i ett blodigt inbördeskrig tog sig an formen av sex nya stater.
60

 Inom dessa stater 

existerar det idag minoriteter som önskar självständighet. Den svenska insatsen som kommer 

presenteras just i denna konflikt är den fredsbevarande insats som gjordes i Kosovo, Serbien.   

Den andra är i det mycket fjärran men ändå i intressesfären för organisationen NATO i syftet att stödja 

stabilitet och institutionens tillväxt, kanske inte i hopp om att skapa en medlem men för att uppnå 

inflytande och prestige. Denna insats är den fredsbevarande insatsen i Afghanistan som pågått ända 

sen 2001 till idag. 
61

  

Den tredje insatsen är det svenska deltagandet i konflikten i Libyen 2011. Det som gör denna instans 

intressant är hur den kom att rättfärdigas. Samtliga av dessa instanser har en viss del av fredsbevarande 

karaktär men det som gör Libyen intressant är att det är inte direkt i NATO:s eller Sveriges 

omedelbara närhet.   

Samtliga av de tre exemplen kommer analyseras i förhoppningen om att finna gemensamma 

motiverande faktorer som stödjs av liberalism, realism eller Ikenberrys institutionsteori.   
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3.1.3 Kosovo 1998  

Kosovo är för tillfället en del av Serbien som tidigare var en del av det större Jugoslavien fram till  

1990. Jugoslavien var en koalitions-stat format av ett antal mindre stater, nämligen Bosnien, Kroatien,  

Makedonien, Montenegro, Serbien och Slovenien.
62

   

När Jugoslavien kollapsade under 90-talet och därefter reformerades i Förbundsrepubliken Jugoslavien 

(Serbien och Kroatien var de två medlemmarna) påbörjades därefter en konflikt emellan serbiska 

styrkor och minoriteten Kosovoalbaner som levde i provinsen Kosovo. På grund av det våld serbiska 

militären brukade i konflikten så beslutade NATO att göra en intervention i landet vilket inte hade 

FN:s godkännande, operationen hade titeln Allied Force.
63

 Operationens mål var följande:  

• Ett slut på alla militära aktioner, och ett slut på våldet från president Milosevics regim  

• Tillbakadragande av all fientlig militär, poliser och paramilitärer från Kosovo  

• Stationerandet av FN-soldater i Kosovo  

• Ovillkorlig och trygg återkomst för alla flyktingar och fördrivna personer  

• Inrättandet av ett politiskt ramavtal för Kosovo, grundat på Rambouilletavtalet, i samklang 

med internationell rätt och FN-stadgan.  

Efter konfliktens slut har det varit ett vapenstillestånd emellan Serbien och Kosovo och relationerna har 

sakta tinat sedan 2011
64

 då formella samtal har börjat. Serbien menar på att Kosovo fortfarande är en del av 

Serbien medans Kosovo yrkar på självständighet. Detta är svårt att sätta i sten då Kosovos befolkning 

består av en blandning av både serber och kosovoalbaner. Sedan 2008 har Kosovo utropat självständighet 

men denna förklaring har inte fått internationellt erkännande.
65

  

Vad som är intressant att observera i denna konflikt var det att Sverige inte deltog under de NATO-

ledda bombningar som ägde rum för att stoppa konflikten i Kosovo men deltog sedan under den 

NATO-ledda och FN-godkända Kosovostyrkan (KFOR)
66

 vars mål var att säkra freden och bygga upp 

regionen igen.   

Idag har Sverige en aktivt deltagande trupp i landet via KFOR vars uppgifter inkluderar minröjning, 

beskyddande av civila mål samt etableringen och främjandet av Kosovos civila institutioner. Nu idag 

handlar det mer om rådgivning och finansiellt stöd men försvarsmakten bistår fortfarande med 

administrativ personal.  
67
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Kosovo är inom den europeiska gemenskapen. Samtidigt är Serbien, Kroatien och länderna i den 

omedelbara närheten inte med i NATO-organisationen. Främjandet av stabilitet och fred är 

grundbultarna för framtida institutionsbyggande. Inte endast i meningen att skapa möjligheter för 

samarbete med NATO utan för att skapa möjligheter för samarbete med den Europeiska gemenskapen. 

Sveriges agerande i Kosovo följer logiken för att främja stabilitet och institutionsbyggande för en 

starkare gemenskap inom Europa.  

De insatser som Sverige och andra gör för att främja institutionaliseringen skapar förutsättningar för en 

fredlig diskussion gällande Kosovos framtid snarare än att bruka maktmedel, notera även att Sverige 

upprätthållit sin alliansfrihet genom att inte delta i dem ursprungliga bombningarna som Operation 

Allied Force innebar utan tog hellre del av den senare uppbyggnaden av den institutionella ordningen 

via KFOR   

Detta kan spegla den roll som Sverige önskar sig ha i omvärlden och det som man möjligen kan uppnå 

via samarbete med NATO. En positiv roll av en medlare och institutionsbringare snarare än en militär 

krigsmakt.  

3.1.4 Afghanistan 2001 

Afghanistan har en mycket intressant historia som ett av Asiens största vägskäl, landet gränsar till  

Pakistan, Turkmenistan, Iran, Uzbekistan och Tadjikistan. Landet befinner sig inom intressesfären för 

Kina, Indien, Ryssland och USA bland annat. Historiskt sett så har landet agerat som en port från 

mellanöstern till flertalet länder i Asien. Den som kontrollerar Afghanistan har därmed en stor tillgång 

till dess omedelbara närhet. Historiskt sett har länder tidigare försökt att direkt erövra regionen via 

våld försökt att uppnå en närvaro i detta land.  

Afghanistan har varit självständigt under en lång tid men hamnade i intressesfären för Sovjetunionen 

efter en revolution 1978 som ursprungligen stöddes men därefter störtades och ersattes av en ny regim 

med direkt militär assistans från Sovjetunionen mellan 1979 och 1989
68

. Efter det kalla kriget och 

sovjetunionens truppers reträtt från regionen påbörjades det ett inbördeskrig vilket avslutades med 

seger för en särskild religiös-politisk grupp vid namnet Talibanerna. Efter den elfte september attacken 

2001 då Talibanregimen i Afghanistan tillät terrorattackens huvudarkitekt Osama Bin Laden amnesti i 

landet kom det påtryckningar från USA att överlämna honom
69

. Efter en USA ledd invasion vid 

namnet Operation Enduring Freedom vars mål var att störta landets regim så demokrati kunde 

återinföras i landet. Strider mot talibanerna och återuppbyggnaden av landets demokratiska 
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institutioner fortgår fortfarande sedan 2014 under en NATO-ledd operation vid titeln operation 

Resolute Support.
70

   

Den NATO-ledda styrkan vid namnet international Security Assistance force
71

 skapades och 

godkändes via FN-mandat.  Svenska trupper deltar i denna styrka. De soldater som deltagit 

Afghanistan var primärt fotsoldater, utbildnings, sjukvård och samverkansgrupper.
72

   

På senare år har den roll som Sverige spelar i denna konflikt kommit att ifrågasättas, särskilt under 

2010 då regeringen Reinfeldt i samband med Socialdemokraterna och Miljöpartiet gjorde en 

överenskommelse om de svenska truppernas uppgifter.
73

   

I överenskommelsen fastställs som ambition att svensk militär inte längre ska ha några stridande uppgifter 

senast vid utgången av 2014. Istället ska då de afghanska säkerhetsstyrkorna kunna leda och genomföra 

operationer i alla provinser. Detta ska ske genom en "successiv förändring från stridande trupp till 

stödjande säkerhetsinsatser". Vidare fastslås att Sverige även efter ett överlämnande av säkerhetsansvar i 

landets olika delar fortsatt ska ha ett "åtagande om internationella insatser för hjälp med utbildning och 

stöd av Afghanistans armé, polis och andra säkerhets- och rättsorgan". 

  

Detta ställningstagande visar att man har särskilda prioriteringar och tankar för vad det är man önskar 

uppnå för mål med dem svenska trupperna. Som tidigare i Kosovo är målet att uppnå fred och 

stabilitet.   
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 3.1.5 Libyen 2011   

År 2011 var en turbulent tid i Nordafrika och stora delar av mellanöstern. Revolutioner och uppror 

samt militärkupper var vanligt förekommande
74

 och ett flertal länder ändrade sitt styrelseskick. Detta 

inkluderade länder som Algeriet, Egypten och Libyen. Det som gjorde Libyen särskilt intressant var 

att det krävdes en internationell militär intervention för regibytet.  

NATO samt FN argumenterade att den libyska regimen begick brott mot den egna befolkningen då de 

använde särskilt grymma metoder för att stoppa rebeller inom det egna landet, främst genom 

användandet av bombflyg.
75

 Det utnämndes att en så kallad no-fly zon skulle etableras. Detta var 

främst för att kunna skapa ett eldupphör för båda parter så att fredsförhandlingar skulle kunna 

påbörjas, så därmed måste det största vapnet hos regimen hindras så att det inte kan brukas under 

förhandlingarna. Operationen var lyckad och den libyska regimen störtades 23 oktober 2011 många av 

de framgångar som rebellerna senare gjorde var tack vare regimens brist på flygvapen.   

NATO skickade ett stort antal flyg och skepp för att delta i etablerandet av denna no fly zone under 

Operation Unified Protector
76

, samtidigt som ett antal länder inom NATO (Nämnvärt Tyskland) valde 

att inte delta. Ett av länderna som deltog var Sverige.  

Sverige deltog med totalt 150 man, 8 jas gripen plan, 2 transportplan samt ett spaningsflyg under en 

operation med benämningen operation Karakal
77

. Vad som är intressant att notera är att Sverige inte 

deltar i några större fredsbevarande operationer som äger rum i Libyen idag då landets konflikt är 

fortfarande igång, nu emellan nya grupper som slåss för att få kontroll över landet efter det 

maktvakuum Gaddafis fall skapade.
78

   

När det kommer till att förklara Sveriges beteende inom denna operation så kan vi dra en korrelation 

till Kosovokonflikten och Afghanistan, där kan vi se en trend. Att det handlar främst om interventioner 

och insatser för att beskydda civilbefolkning. När det kommer till efterspelet så har Sverige inte insatt 

någon trupp i Landet. Sverige erbjuder stöd till återuppbyggnaden av landet Bilateralt via rörelser som 

Röda Korset och Unicef.
79
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3.1.6 Sveriges ambition inom det operativa NATO samarbetet 

Sveriges ambition inom det operativa NATO samarbetet är utan tvekan att visa en förmåga att 

prestera.  Det främsta som de svenska operationerna har haft som mål är att beskydda  

civilbefolkningen i konfliktområdena och värna om folkrätten. Vad som är av vikt för de operationer 

som vi följt så kan vi se en eskalation av vad svenska militären är villig att göra i respektive region. Vi 

börjar med fredsbevarande operationer, som sedan har gått upp till en fredsbevarande operation med 

en aktiv pågående konflikt och slutligen deltagandet i en konflikt i sig självt, däremot var just målet 

för konflikten att bringa fred genom att skapa förutsättningarna för ett vapenstillestånd.  

 Sverige har inte deltagit i någon operation med uppsåten att föra krig eller avsätta en regim. Det har 

handlat om ett försvarande av folkrätten och att aktivt stödja och föra dem processor som leder till 

fredligare institutioner.
80

   

Det existerar en korrelation när det handlar om att det djupare samarbetet i det praktiska har skett i 

samband med det institutionella. Går det att göra samma slutsats åt det andra hållet? Ja det gör det, 

eftersom samarbetet har fördjupats på den institutionella nivån så har möjligheterna ökat för det 

praktiska samarbetet, det är bara att ta en titt på operation aurora 17 som krävt ännu mer än vad Libyen 

gjorde för Sverige i förhållande till samarbete med andra länders militärer. Bränsle till fordon, tillgång 

till farvatten, avledandet av trafik, kommunikation samt något så simpelt som förseelse med 

ammunition skulle samordnas och utföras på ett så pass effektivt sätt som möjligt.   

Sveriges Utrikesdepartement har följande uttalande angående Sveriges roll inom NATO:   

”Sverige bygger sin säkerhet i samverkan med andra och har som ambition att delta i 

internationella insatser då behov uppstår, oavsett om det är FN, EU eller Nato som leder 

insatsen. Internationell krishantering med civila och militära resurser är därför en integrerad 

del av den svenska utrikes, säkerhets- och försvarspolitiken som förverkligas bland annat 

genom deltagande i NATO-ledda insatser.”
81

  

Om vi ser till de konflikter som Sverige deltagit i så har landet antagit sig en växande 

understödsroll inom organisationen. Från att ha infanteri och militärpolis i understöd i Kosovo 

till att senare ha personal för att bygga upp institutioner och nu ha militär kapacitet direkt 

kapabel att agera inom NATOS struktur för Libyen. Metoden är däremot samma som innan, 

att det handlar om ett samarbete i operationer och inte ett medlemskap i organisationen.   
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Den praktiska motivationen är enkel, direkt och tacksamt svår att ta fel på. Det handlar om att 

nå en bättre operativ förmåga. Samarbetena går ut på att nå ett bättre resultat än vad man 

skulle åstadkomma ensam. Detta är då inget som är världsomvälvande, men det är ändå 

viktigt att se denna korrelation. Att det existerar ett faktiskt bevis för att ett medlemskap i 

NATO skulle innebära vissa fördelar för Sverige. Men dessa fördelar kommer med vissa 

nackdelar
82

. Det är just denna något mer komplicerade vinkel som institutionerna 

förhoppningsvis kommer hjälpa oss att förstå.   

En intressant frågeställning angående Sveriges pågående deltagande i operationer är det att 

Ikenberrys path dependency
83

 gör sig tydlig igen. Det finns större nackdelar av att upphöra 

samarbetet än att behålla det så man fortsätter att vara deltagande. Detta leder då möjligen till 

ett ännu större deltagande och större operativa fördelar samt fler nackdelar med att lämna då 

dessa möjligheter försvinner.   

Samtidigt har den deltagande axeln lett till protest från politiska aktivister så väl som ifrån den 

svenska institutionen i sig självt, det vill säga i fråga om politik. Att eftersom Sverige aktivt 

deltagit i militära operationer så finns det argument för att har den svenska alliansfriheten inte 

uppehållits. Man menar att de trupper som stationerats, främst i Afghanistan har agerat på de 

sätt som uppskattas som att Sverige är i krig. Att svensk militär agerar mot ett annat lands 

befolkning. 
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3. 2 Sveriges Institutionella samarbeten  

Institutionellt samarbete är många saker, men det som menas i den kontext som gäller för detta arbete 

handlar det om just hur NATO har agerat för att främja och skapa institutioner och möjligheter för att 

delta och hur Sverige har valt att delta.   

3.2.1 Partnerskap för fred  

Sedan 1994 har Sverige samarbetat med NATO inom en organisation kallad partnerskap för fred.  

(PFF)
84

. Denna organisation är en samarbetsplattform för organiseringen mellan Nato och icke Nato 

Medlemmar. Inte bara i Europa utan även i Centralasien och södra Kaukasien. PFF är det ramverk 

inom vilket man kan förbereda samordna och öva internationella krishanteringsinstanser.    

PFF har ett särskilt säkerhetsfrämjande syfte för Sverige. Genom deltagande i organisationen kan 

landet medverka till skapandet och vidbehållandet av en europeisk samt möjligtvis interkontinental 

säkerhetsordning. PFF är en av dem viktigaste komponenterna för Sveriges deltagande i internationella 

krishanteringsinsatser.
85

   

Vad som är intressant med PFF är det att varje land själv väljer inom vilka områden och samtidigt 

vilka sätt man samarbetar med NATO via organisationen
86

. Därmed kan Sverige från sin sida själv 

bestämma omfattningen för sitt deltagande, med alla de fördelar och nackdelar det kan innebära.   

Där även är det värt att notera att de övningar som förs i PFF:s regi är pågående. Det vill säga att då 

det kommer fler övningar så bibehålls de äldre. Detta innebär flera möjligheter för Sverige att utveckla 

samarbetsförmågan med NATO organisationen eller andra länder.   

Som noterat innan är det särskilt intressant att PFF deltagande inte är påtvingat, detta är enligt 

Ikenberry 
61

viktigt för främjandet av den institutionella tillväxten. Om deltagarna kan delta på sina 

egna termer med mindre risker för deltagandet så främjar man ett potentiellt större engagemang.   

 3.2.2 Euroatlantiska partnerskapsrådet   

1997 skapades det en politisk ram för PFF samarbetet vid namnet det Euroatlantiska partnerskapsrådet 

(EAPR)
87

. Tanken är att denna ram agerar som en plats för utbyte av information och är även en plats 

för säkerhetspolitisk dialog emellan NATO och 22 olika partnerländer. Dessa länder träffas på 

ambassadörsnivå ett ental gånger per år och har ett samarbete över ett antal olika arbetsgrupper. Rådet 

                                                      
84

 Sveriges delegation till NATO – Om Sveriges samarbete med NATO 2018 
85

 Ibid 
86

 Ibid 
87

 Ibid 



29  

  

har även möten på utrikesminister och försvarsministersnivå och det har förekommit möten med stats 

och regeringschefsnivå på deltagarna
88

.   

Detta är ett exempel på en typisk institutionell maktordning med betoning på konstitution enligt 

Ikenberry.
89

 Denna plattform möjliggör ett fredligt utbyte av information och åsikter samtidigt som det 

tillåter diskussion på ett flertal olika nivåer. En intressant beståndsdel just här är det att inget land kan 

riktigt få en större eller *mer viktig* representation än andra inom denna struktur. Alla länder har 

möjligheten att representeras av just sina egna ministrar, det finns då möjlighet för de mindre 

aktörerna att göra sig hörda och sedda till samma grad som de större. Eftersom mötena är frekventa 

och det inte finns något att *förlora*
90

 på att delta så uppmuntras deltagandet på ett sådant sätt att det 

blir en positiv norm. Detta är något som Ikenberry uppmuntrar i institutionsbyggandet, genom att 

främja ett deltagande i vilket mindre stater inte riskerar dominans från de större, vare sig i resurser, 

anseende eller helt enkelt framtida inflytande gentemot dem större så ökar man viljan till engagemang. 

91
  

3.2.3 Interoperalitet  

Det existerar en interoperabilitetsplattformen inom PFF som Sverige är aktiv i.  Vid Natos möte i 

Wales 2014
92

 formades detta till ett propert partnersformat gentemot organisationen. Detta är en 

möjlighet för att öka samarbetet och möjligheterna för framtida samarbeten och operationer med upp 

till cirka 24 partnerländer. Varav några exempel är Australien, Kazachstan, Ukraina och Japan. Dessa 

partnerländer är sådana som deltagit i NATO operationer tidigare. Målet för plattformen är att främja 

militärt samarbete mellan dessa länder vilket innebär inte bara en möjligt att agera mer effektivt inom 

NATO men också en möjlighet att agera utanför organisationen.
93

  Detta både på redan existerande 

system men även framtida nya system. Detta är av ytterst särskild vikt då USA kan komma att minska 

sin direkta inblandning i NATO organisationen. Därmed finns det möjligheter att etablera nya 

strukturer och operationer för att fortsätta främja organisationen. USA ger därmed upp delar av sin 

makt och inflytande för att främja de andra medlemmarnas förmågor till utveckling.   

Den institutionella ordningen stöds av interoperabilitet. Att deltagarna är kapabla att agera gemensamt 

på ett sätt som samtliga deltagare inte bara kan förstå men också vidareutveckla. Till exempel, om det 

finns tidigare etablerare rutiner för övningar, bruk av militära system eller gemensam hårdvara så 

skapar man goda förutsättningar för samarbetet idag och in i framtiden.  
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Sverige har särskilda möjligheter inom denna plattform för att uppnå insyn men också inflytande som 

partnerland när det kommer till att få ett bättre deltagande i operationer och organisationen. Det 

existerar ett särskilt politisk-militärt ramverk för organisationen (Political Military Framework)
94

 för 

att kunna reglera hur deltagande länder får tillgång till samt delar information med varandra, planerar 

operationer samt hur de genomförs. Detta är ännu en möjlighet för att utveckla den allmänna 

samarbetsförmågan mellan Sverige, NATO och dess partners.   

 3.2.4 Enhanced opportunity programme   

Inom NATO så existerar det ett så kallat Enhanced oppertunity programme
95

, tanken är då som sådan 

att ett särskilt urval av länder. Dessa fem är Sverige, Finland, Australien, Georgien och Jordanien har 

bjudits in till ett fördjupat samarbete med Organisationen NATO. Tanken är då som sådan att erbjuda 

antingen individuella bilaterala möjligheter till fördjupade samarbeten, som militära samarbeten och 

säkerhetspolitisk dialog. Eller helt enkelt större möjligheter att förhandla just ett potentiellt 

medlemskap i organisationen.  

Detta är ännu ett exempel på ett tillbakahållande av makten
96

, inte av USA som medlem utan av hela 

organisationen NATO då den är villig att göra vissa undantag för att göra samarbete eller potentiellt 

medlemskap inom NATO mer acceptabelt för länder. Man lägger vissa band på organisationen, i detta 

fall de skyldigheter ett medlemskap innebär, men samtidigt erbjuder man de fördelar som 

organisationen har att erbjuda.   

Om vi tittar på just de länder som erbjudits särskilda möjligheter så kan vi se att dessa länder är 

placerade på geografiska platser av intresse för NATO-alliansen men också för NATO-alliansens 

största medlem USA. Sverige och Finland är som bekant placerade runt östersjön och dessa länder 

bidrar till den säkerhetspolitiska frågan i balkanregionen. Australien däremot har ingen närhet till 

Europa men bidrar särskilt till USA:s intressen för säkerhetspolitiskt inflytande i stilla havet då 

kontinenten har nära tillgång till Sydostasien. Jordanien är fortfarande i närheten av medelhavet men 

där är landets läge i förhållande till mellanöstern som intresserar NATO då ett antal av deras 

operationer har gjorts mot mål i detta område under 90-talet samt 2000-talet. Georgien är i samma sits 

som Ukraina, det vill säga att det är ett land på gränsen till Ryssland som inte är en medlem av någon 

större försvarsallians likt NATO eller Rysslands motsvarighet, Collective Security Treaty 

Organization CSTO.  
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 3.2.5 Värdlandsavtalet  

Detta avtal, som godkändes den 25 maj 2016 är inte riktigt som det låter av namnet. Sverige har inte 

gått med på att bli ett värdland för NATO-trupper, baser eller kärnvapen
97

. Däremot innebär 

värdlandsavtalet att den process som krävs för att uppnå det tidigare nämnda har underlättats. Tanken 

bakom detta avtal är att etablera ett administrativt ramverk för att underlätta den möjliga process som 

ett NATO ingripande i Sverige innebär. Det samma gäller även för framtida militäroperationer, även 

om Sveriges militär skulle delta i en NATO operation som en stödjande aktör, som under konflikten i 

Libyen 2011 så är det en fråga som är förhandlingsbar.
98

   

Just sättet som detta avtal lades fram på är ett exempel där NATO has tillåtit Sverige vissa 

rättigheter när det kommer till att bruka sitt territorium utifrån det möjliga scenariot att en 

militär konflikt sker inom eller mot landet i formen av ett angrepp. Om Sverige hade varit en 

medlem inom organisationen NATO så hade det inte funnits samma möjligheter att förhandla 

om exakt vart NATO trupperna kommer vara placerade. Detta skapar då ett utrymme för 

förutsägbarheten, transparensen och där även möjligheterna för de framtida förhandlingarna.  

Det som är viktigt att komma ihåg i värdlandsavtalets karaktär är det att det alltid kan 

avbrytas. Det kan omförhandlas och det kan fördjupas. Detta gäller även för de andra 

samarbeten som Sverige har pågående gentemot NATO. Att eftersom landet inte valt att bli en 

fullfjädrad medlem i organisationen så kan man ta åt sig dessa särskilda rättigheter.
 99
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3.2.6 Sveriges ambition i det institutionella samarbetet  

Den pågående fördjupningen i svenskt deltagande inom NATO:s institutioner har kommit med ett 

tydligt undantag. Att det handlar om ett fördjupat samarbete utanför ett medlemskap. Däremot är det 

omöjligt att förneka att Sverige har gjort ett antal närmanden gentemot NATO sedan kalla krigets slut. 

Vi har medlemskapet i PFF, Euroatlantiska rådet och sedan 2014 de nya möjligheterna som Enhanced 

oppertunity programs och interoperalitetsplattformen innebär. Dessa närmanden har eskalerat nu under 

senare tid, särskilt när hotbilden för den svenska militären förändrats i och med de förändringar som 

sker i världen.
100

.   

Det finns ett särskilt utbyte på gång mellan den institutionella och den praktiska vinkeln. För att kunna 

agera mer effektivt i det praktiska så måste det finnas normer och samarbetsplattformar. Dessa tar då 

form för att kunna sjösätta de ambitioner som finns i den institutionella målbilden. Det praktiska har 

behov av institutioner och institutionerna har behov av det praktiska för att uppnå sina framtida mål.   

Sverige som aktör gentemot Nato har tagit del av detta utbyte. Sverige är i behov av vissa tjänster och 

garantier från NATO samtidigt som NATO är i behov av andra tjänster och garantier från Sverige. De 

två aktörernas mål kan vara olika men de måste samarbeta för att nå dem på ett sätt som kan vara 

legitimt för båda parter och omvärlden. NATO har alla möjligheter att ta till hot eller våld för att nå 

sina mål men dem väljer till att inte göra det. Varför är det så?   

När det kommer till Ikenberrys institutionella teorier så har vi tre särskilda typer av makt emellan 

stater. Maktbalans, Hegemoni och institutioner.
101

 Maktbalansvinkeln är något som existerar för båda 

parter. Sverige och NATO har intresse för att agera för att påverka maktbalansen i både sin närhet och 

i omvärlden. För Sverige handlar det om maktbalansen för det egna landet och regionen i östersjön 

medens för NATO handlar det även om maktbalansen globalt.  

I Hegemonins tankar
102

 så existerar det ett antal aktörer i världen. De är av olika militär kapacitet och 

maktförhållandet emellan dem kan skilja kraftigt. NATO är ett exempel på en form av hegemoni när 

det kommer till maktinnehav. Sverige har möjligen valt att göra närmanden gentemot Nato särskilt för 

att de önskar stödja denna hegemoni. NATO:s roll uppskattas och bör därmed stöttas enligt denna 

logik.  

Konstitutioner är den modell som har haft störst genomslagskraft. Det är utan tvekan den som agerat 

ledare för hur NATO har agerat som institution. Man har valt att förvalta och agera för tillväxten av 

den egna makten på ett sådant sätt att de band den har är en del av dess attraktionskraft. Att man kan 
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acceptera dess bruk för den potential att makten INTE missbrukas genom att man konstituerar den.
103

 

Man skapar allmänna regler och ordningar för hur makten ska förvaltas inom konstitutionen.    

När det kommer till de sätt som NATO förvaltat sin makt, främst inom modellen för konstitutionen. Så 

har vi dominans, övergivning och omvandling
104

. Nato har valt att aktivt INTE bruka de två tidigare 

modellerna för att istället bruka för den tredje. Man har omvandlat sin makt genom konstitutioner på 

ett sådant sätt att man gör det attraktivt att delta. Deltagande bidrar till upprätthållandet av 

konstitutionen och skyddar från dem två andra maktmedlen.   

Det är mycket väl som så att just rädslan för övergivning från NATO och en möjlig dominans från en 

annan part är vad som motiverar en till att delta i omvandlingsprocessen. Vad som är viktigt att notera 

är att omvandlingsprocessen är pågående. Fler och fler samarbeten utförs, fler operationer, nya organ 

och interoperalitetsplattformar skapar fler tillfällen för maktomvandling.   

Denna omvandling tar de mindre och fördelade makterna från organisationens medlemmar och förenar 

dem istället till en ny makt. En större och mer användbar sådan. Detta är därmed också ett möjligt sätt 

att förstå varför man skulle kunna använda konstitutionen för att motverka de andra två metoderna 

inom en organisation. Ikenberrys teori utgår ursprungligen ifrån hur en segrare agerar i en konflikt då 

en part har besegrats
105

 och det är möjligtvis detta man önskar använda i samtliga av våra tre operativa 

exempel. De direkta motståndarna i Kosovo, Libyen och Afghanistan besegrades alla tre då deras 

maktordningar kollapsade, i syfte för att motverka övergivning och dominans valde man att försöka 

främja konstitutionen. Med varierande resultat.   

Vad som är särskilt viktigt för Sveriges del att notera är att ett samarbete inom dessa institutioner inte 

innebär en kränkning av den egna alliansfriheten. I och med att ett samarbete med dessa organisationer 

inte är samma sak som ett medlemskap i den större NATO organisationen. Däremot talar alla 

indikatorer på att dessa institutioner existerar just för att främja samarbete men också potentiellt ett 

framtida medlemskap med NATO.   

Så för att summera. Sverige har praktiska fördelar att vinna på ett samarbete med NATO. Sverige har 

gjort närmandet gentemot organisationen på både praktiska som institutionella plan utifrån de möjliga 

förklaringar som Ikenberry ger för institutioners uppbyggande, främst via medlet konstitutioner.   
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 4 Sammanfattning, Reflektion och diskussion   

I början av arbetet ställde vi två frågor:  

1: Hur har Sveriges relation till NATO kommit att förändras från och med Kalla krigets slut till idag?   

2: Hur kan vi förklara det svenska närmandet till NATO?  

Som svar på dessa två frågor utifrån den institutionella axeln och praktiska axelns analys har vi 

följande svar på dessa frågor:   

1. Sveriges relation till NATO har sedan det kalla krigets slut har förändrats till en särskild grad. 

Sverige har blivit en aktiv deltagande part inom flertalet organisationer etablerade av 

institutionen NATO och därovan deltagit i flertalet militära operationer under NATO-ledning. 

Vad som är intressant att notera är just det att Sverige inte har deltagit direkt under själva 

organisationen i sig utan har agerat främst inom andra etablerade kanaler. Främst 

organisationer som Partnerskap för fred, euroatlantiska säkerhetsrådet och de förenta 

nationerna. Flertalet av de militäroperativa fall som vi nämnt där Sverige valt att delta har 

gjorts under FN:s godkännande med Libyen som undantag.   

2. När det kommer till att förklara det svenska närmandet till NATO in i sig självt så kan vi göra 

ett antal gissningar. Men utifrån dessa fall och de teorier som vi tillämpat, det vill säga 

Liberalism, Realism och Ikenberrys institutionella teori så har det funnits ett antal faktorer 

som tillsammans kan ge en förklaring för Sveriges förändrade attityd till NATO.   

De är som följer:  

1. Ikenberrys teori om institutionell ordning, främst i formen av strategisk tillbakahållning 

men också två särskilt intressanta faktorer, nämligen förutsägbarhet och path dependency.   

2. Realismens maktperspektiv och behovet av en hotbild, medlemskap eller samarbete 

med Nato skyddar en mot *något* det behöver inte vara en särskild aktör eller ett nuvarande hot. Det 

kan lika gärna vara som så att man önskar sig säkerhet och medel gentemot ett framtida hot. 

Realismen ger tydligt stöd för denna tes.   

3. Liberalismens perspektiv och organisationens NATOS intresse. NATO själv som 

organisation har en form av slutgiltig dom när det kommer till medlemskap. Ett land kan egentligen 

endast gå med om den tillåts detta. Det är osannolikt men det är ändå en möjlighet att organisationen 

skulle välja att neka ett medlemskap till Sverige om situationen skulle ses som för riskfylld.  Den 

Liberala åskådningen spelar roll i just detta perspektiv.  
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4.1 Ikenberrys Perspektiv   

Ikenberry lägger en stor vikt på förutsägbarhet
106

 utöver de tidigare nämna parterna som normer, regler 

och strategisk tillbakahållning. Det vill säga, med just förutsägbarhet i åtanke att ett hållbart system är 

ett sådant som arbetar med en viss transparens för samtliga deltagare och de som observerar. Detta är 

en svaghet som finns i den nuvarande modellen för internationella relationer inom Europa. Särskilt 

emellan Sverige, Nato och Ryssland.  

Det har poängterats att Rysslands beteende är ytterst oförutsägbart då de inte ingår i en liknande 

modell för konversation och medling som Sverige har inom NATO och EU.
107

 Något som är till 

Rysslands fördel men samtidigt innebär svårigheter för andra att kunna finna sig till freds med. Detta 

är ett maktmedel som även gäller för Sverige. Sverige har en viss garanti i och med att deras beteende, 

neutraliteten, särskilt alliansfriheten är förutsägbar. Man vet på vilket sätt landet Sverige är beskaffat 

att agera i förhållande till händelser och man är kapabel att planera där efter medens på Ryssland är 

man mer osäker och därmed kan man inte planera till samma nivå.    

När de tre parterna inte kan garantera ett förutsägbart beteende hos varandra innebär detta en riskfaktor 

då tilliten minskar. En anledning till att det kalla kriget kunde sluta fredligt enligt Ikenberry är det att 

sovjetunionen kunde förutse Natos beteende
108

 och visste att dem inte skulle agera med våld när 

sovjetunionen påbörjade sin omstrukturering, vilket skulle lämna dem sårbara för angrepp.  

Sveriges beteende inom de pågående förhandlingarna skulle man kunna säga är mest gynnsamma om 

landet fortsätter i sin förutsägbara hållning, det vill säga att vara neutral och alliansfri. Att inte gå med 

i NATO samtidigt som man samarbetar med organisationen skickar signalen till både Ryssland och 

NATO vart man befinner sig. Att man är med i samarbeten med syftet och målet att främja folkrätten 

och stabiliteten i omvärlden.
109

  

Samtidigt betyder detta att Sverige har en möjlighet att agera inom systemet tack vare detta. Att landet 

har möjligheten att diktera villkoren angående just vilka av NATO:s styrkor det är som får vistas inom 

landet på ett sätt som kanske inte skulle vara möjligt om Sverige var med i själva organisationen. Att 

man agerar inom strukturen men på ett sådant sätt att man har vissa friheter   

Detta skapar även en sorts säkerhet för NATO då dem vet att det går att förhandla om villkoren för 

samarbetet. Det är fullt möjligt att göra påståendet att den svenska alliansfriheten agerar som en 

garanti just för bevarandet av denna sorts samarbete. Att då en militärallians inte är möjlig så arbetar 

man via en annan struktur.   
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Däremot så kommer vi till just analysen av Sveriges förhållande gentemot NATO och det kan 

konstateras att närmanden har gjorts på ett stadigt, stabilt och strukturerat sätt. Den motivation som 

ligger bakom närmandena handlar om att kunna uppnå ett inflytande som man annars skulle kunna 

sakna i en kris där man helt enkelt inte gjort de strukturella avtal och samarbetsnärmanden man gjort 

tidigare.   

Genom att ha färdigbyggda normer och mallar, samt deklarationer har man kunnat skapa en säkerhet 

och förutsägbarhet, inte bara för sig själv men också för andra. Man vet vad som gäller för en själv och 

dem andra kan förutse hur man tänker agera. Samt vad som gäller om man väljer att agera mot 

Sverige.   

4.2 Realismens perspektiv och behovet av hotbilden   

Det går inte att neka att det handlar om främst tre faktorer som oroar den svenska staten när det 

kommer till frågan om hot. Den första är inhemska hot, som terrorism och brottslig verksamhet. 

Bränder, översvämningar och civila katastrofer är något som försvarsmakten ska kunna assistera 

mot.
110

 Det andra är liknande hot men inom den omedelbara närheten eller utomlands. Ta till exempel 

om det skulle ske en humanitär katastrof i något av våra grannländer så är planen att våra militära 

styrkor ska kunna komma till assistans.
 111

  Det samma gäller för fredsfrämjande och 

katastrofbekämpning utomlands men fortfarande inom våran intressesfär, till exempel konflikten i 

Afghanistan där vi har haft en svensk trupp deltagande.  

Det tredje hotet är det som existerar utifrån och i vad gäller just det nuvarande politiska läget så är det 

Ryssland som ses som det direkta hotet
112

. Det finns inga direkta territoriella dispyter i vad gäller 

landområde men havsområdet i östersjön är omtvistat. Särskilt de vatten som omringar Gotland.   

De direkta ryska fördelarna i att anfalla Sverige är oklara, däremot finns det betydliga meriter i tanken 

att det handlar om en avskräckning. Ett försök att övertyga Sverige att det är för det bästa att behålla 

den neutrala policyn istället för att riskera de angrepp som kan komma om ett medlemskap i Nato 

skulle uppnås och det i framtiden skulle påbörjas en konflikt emellan Ryssland och NATO.  

Det måste tydliggöras dock att vi inte har haft en större interstatlig militär konflikt inom Europa sedan 

Andra världskrigets slut. Samtliga av de konflikter som ägt rum sedan dess har varit tydliga utfall av 

bristfälliga institutioner. Inbördeskrig, territoriedispyter som inte kunnat lösas fredligt, revolutioner 

och interventioner i krisdrabbade länder. Det är mycket väl möjligt att kriget som maktmedel inte 

försvunnit, utan att det har tagit an en ny skepnad.   
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Risken för en framtida direkt militär konflikt i allmänhet måste ses som liten emellan dem två 

maktblocken av NATO och Ryssland, De två maktblock som för tillfället bär störst vikt för Sverige i 

dess betänkanden angående Natomedlemskap. Däremot existerar risken för indirekt krigsföring. Det 

vill säga krigsföring via ekonomiska, kulturella och flertalet andra indirekta medel.
113

   

Därmed finns det belägg för att fortsätta på den väg som man valt, att vara en aktiv part i samarbeten 

med NATO utan att vara en direkt medlem, för att främja goda relationer samt att ha möjligheten att 

snabbt på med alliansen skulle situationen kräva det.  

4.3 Liberalismen och organisationen NATOS perspektiv  

Nato har intresse av att ha med Sverige inom alliansen, men samtidigt förstår dem de risker som finns i 

att expandera organisationen ytterligare. Sverige är i princip en medlem utan att vara en medlem då 

landet är en stabil samarbetspartner som bidragit till flertalet av deras operationer, samt så saknas 

någon liknande samarbetsmall med någon av NATO:s konkurrenter. Detta kan då ses som den metod 

NATO valt att bruka, att låta Sverige vara med vid sidan som en samarbetspartner på ett sådant sätt att 

om det väl blir en konflikt så kan landet gå med och med minimala hinder.  

Därmed skulle det inte vara ovanligt att göra slutsatsen att den situation som Sverige befinner sig i just 

nu är den bästa för själva Sverige i sig. Att man är medlem utan att vara medlem, och har en variant av 

den säkerhet som finns utan att ta del av dem risker som ett medlemskap innebär. Om en annan 

medlem av NATO organisationen skulle komma under ett angrepp så är Sverige inte under samma 

obligationer som andra NATO-medlemmar.
114

 Däremot så finns det andra regler som kan komma till 

bruk, som EU:s solidaritetsprincip eller den egna solidaritetsförklaringen i Östersjöregionen.   

Samtidigt är det förståeligt att landet Sverige förbereder sig för de nya sätt som konflikter utförs på 

idag. Ett exempel är termen färgade revolutioner, där ett lands ordning omstörtas av faktorer inifrån 

som strukturerar om landet på ett sätt som en annan makt önskar. Oftast brukar dessa makter erbjuda 

stöd till denna omvälvning.  

När det kommer till Sveriges räkning är en färgad revolution osannolikt men däremot finns riskerna 

som hybridskrigsföring innebär och de är stora. Utan konstant tillforsling av resurser är den 

samhällsmodell vi har idag ytters sårbar
115

. Infrastruktur, sjukvård, och kommers. Alla dessa 

samhällselement är sårbara, särskilt för den koncentrerade kompetens som en angripande stormakt kan 

innebära. Se till exempel på risken som en cyberattack på våra sjukhus skulle kunna innebära om den 

utfördes på en tillräckligt stor skala.   
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Sedan så är det just den slutgiltiga garantin som artikel 4 
116

för NATO-organisationens grundläggande 

dokument garanterar, som Sverige kommer att sakna om det inte blir ett officiellt medlemskap. Om det 

inte finns en definitiv garanti för att NATO kommer till Sveriges försvar så är det säkrast att behandla 

det som icke existerande. Samtidigt måste vi hålla i åtanke att det NATO gör är att hålla möjligheten 

öppen, de har inte valt att göra några särskilda ekonomiska påtryckningar eller utföra några militära 

hot gentemot landet för att motivera till deltagande. Det handlar mer om en utsträckt och öppen hand 

som väntar på svar, för NATO:s del kan det ta en lång tid officiellt innan Sverige svarar, men de vet 

att om det kommer till en kris kommer landet troligen ta tag.   

Varför skulle någon inte vilja gå med i denna säkerhetsordning? Delvis för att säkerhetsordningen är 

underordnad USA. Ett medlemskap i denna säkerhetsordning innebär en form av underkastelse. Att 

man åsidosätter en del av sina mål och makt för att få ett antal garantier. NATO fungerar som bäst för 

de länder som saknar maktmedel och kan därmed genom organisationen uppnå större maktmedel.  

Därmed så finns det en logik i att vara en samarbetspartner med organisationen men inte gå hela vägen 

till ett medlemskap. Det existerar ett behov som går åt två håll när det handlar om Sverige och dess 

relation till NATO organisationen. Sverige önskar de säkerhetsgarantier som organisationen erbjuder 

och samtidigt vill NATO ha tillgång till de geografiska, politiska och militära möjligheter ett svenskt 

medlemskap skulle innebära för organisationen.   

4.4 Det svenska perspektivet, resultatet och vikten av path dependance  

Det slutgiltiga resultatet är att vi har gjort en analys på ett sätt som förhoppningsvis inte redan gjorts 

tidigare. Genom att kombinera olika tankesätt och arbetsmetoder med andra observationer och 

metoder är målet att finna någonting som andra kan ha missat.  Samtidigt är det värt att betona att den 

måltavla som vi siktar på är i ständig rörelse, diskussionen och tankarna kring något som ett NATO-

medlemskap är i förändring. Både till för och emot sidan. Detta arbete kan då ses som ett sorts 

avstamp för den tidperiod som gäller i och med perioden hösten 2017.   

Hur skulle man kunna bygga vidare på detta arbete? Ett förslag skulle vara att se på en utbyggnad, att 

möjligen inkorporera och kontrastera med andra länder i Sveriges närhet. Till exempel hur har Norge 

och Danmark eller Finland agerat under samma tidsram och samarbeten som Kosovo, Afghanistan och 

Libyen. 

Framtiden, vad erbjuder den? Spekulation är inte alltid något som bör uppmuntras men en gissning 

inför vad framtiden kan erbjuda är alltid intressant. Särskilt om en trend kan hittas och utifrån den kan 

man göra en bedömning om detta är något som kommer fortsätta eller utmanas i framtiden. Vad gäller 

den trend vi sett för Sverige så har samtliga av perspektiven från liberalism och realism gett en del av 

förklaringen för Sveriges beteende. Synen på de militära fördelarna i NATO-samarbete går att koppla 
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till realistisk världsåskådning i just maktbalans samtidigt som de institutionella fördelarna har sina 

rötter i Liberalismen. Ikenberrys perspektiv har förenat dessa två tankesätt i hur de bäst kan förklara 

fenomenet tillsammans.  

Vi kan göra en gissning. För diskussionens skull och för möjlig laboration i framtiden. Utifrån det 

material detta arbete tagit del av och de händelser som ägt rum under de senaste åren är det fullt 

möjligt att Sverige kommer slutligen att gå med på en form av NATO medlemskap. Det behöver inte 

vara officiellt, eller ens öppet för allmänheten för den delen men utifrån de närmanden som ägt rum 

och det faktum att landet redan nu ingår i ett värdlandsavtal talar mer för att möjligt framtida NATO 

medlemskap än att något annat talar emot. Detta kan attribueras till path dependence att Sverige har 

aktivt följt en tydlig väg i den internationella politiken under en lång tid och ju längre som denna väg 

följs desto större kommer konsekvenserna bli om man väljer att bryta den. Det samma gäller för 

NATO-organisationen i sig, den har åtagit sig en uppgift som en militär kooperativ plattform och om 

den plötsligt skulle vilja upphöra med detta så får det oförutsägbara konsekvenser.  

En möjlig kritik som vi måste ta ställning till är den att det svenska samarbetet med NATO kan ses 

som något otypiskt. Att de förutsättningar som existerar för landet inte går att reproducera pålitligt. 

Sverige har en lång historia av konfliktlöshet och har möjligen inte samma representationsgrad inom 

vare sig Ikenberrys teori eller ett mer globalt sammanhang. Det som kommer till försvar för just denna 

analys är just det att Sveriges neutrala historia samt något unika situation inom den europeiska 

politiken ÄR vad som gör det värt att analysera och beakta. Att man gentemot de europeiska länder 

som har en historia målad av konflikt och militära samarbeten kan man ha genom en ytterst viktig 

aktör skapa välbehövd kontrast för studier.   

Denna kontrast gör det möjligt för oss att observera de skillnader som finns i förutsättningar, metod 

och resultat. Men det som är det mest viktigt är det som är gemensamt snarare än det som skiljer. Att 

om en statsvetenskaplig teori gäller över ett bredare spektrum vars objekt har fler skillnader emellan 

varandra men ändå finner en gemenskap inom teorin är just det praktexempel som behövs för att 

bevisa teorin som sann. Detta går att spegla i såväl realismens syn på hotbild och maktbalans, 

liberalismens tilltro till marknader, sambehov och organisationer som Ikenberrys förenande teori om 

institutioner och hur dem skapar en gemenskap för dess medlemmar vilken därefter förvaltar sin egen 

existens genom path dependence.  

Denna gemenskap är just det som institutionen i sig söker efter. Att man via den kommer att kunna 

överskåda de saker som begränsar och fördelar ens intressen. Att man istället finner sitt slit och sina 

ambitioner förenade inom en gemensam organisation vars medel brukas för att uppnå ett gemensamt 

mål. Nu må det vara som så att institutionen är ett maktmedel som brukas från de större makthavarna 

för att kunna få med dem mindre, men likväl kan dem mindre få de större att begränsa sig och arbeta 

på ett sätt som främjar helheten.  Det är just detta som är den största möjligheten för Sverige i och med 
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NATO. Att likväl som att man vinner eller förlorar inflytande på att gå med gäller detsamma för den 

större organisationen. Valet är öppet.   
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