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Abstrakt 
The main purpose with the essay is to look into NATO and annalise how the organisation has 

changed it´s security policy work process today 2015, seen from two different world events 

during the period 1989-2015, the collapse of the Berlin wall and war in Afghanistan. Purpose 

and issuses also apply based on two theories Anarchymodel and World society model. In order 

to highlight two different ways to see NATO:s security policy work process over time until 

the present day. 

Issues: 

• How did the fall of Berlin wall in 1989 change NATO:s security policy work process? 
• How did the war in Afghanistan in 2001 change NATO:s security policy work 

process? 
 

The essay is a qualitative method literature review describing NATO as an organisation and 

world events that had impact on NATO over time. 

 

The result show that NATO has shifled it´s borders further fast because ”new” member 

countries from the former Soviet Union are party members. NATO has moved closer to 

Russia, and increased in momentum. A possible armed conflict could be in the advantage of 

new markets that werwe previously isolated and intiate a co-operation with entrant´s. 

 

The result also shows that terroism and conflicts are carried out between operators and groups 

without fixed borders. It is largely down to the balance of power between NATO and Warsaw 

pact dosesn´t exist anymore. Earlier controlled Superpowers  of their allies. It has provided 

space for new opponents to understand rights and responsibilities according to their way of 

thinking and acting on that basis. These operators are weaker in impact strength and hence 

they act according to their own circumstances and conditions, often through terroism. NATO 

has transformed a large part of it´s security policy process to better respond to threats such as 

terroism.  
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1 Inledning 

NATO är en organisation som ofta omnämns i massmedia, vilket beror på att NATO har en 

betydande- och inflytelserik roll som aktör på världsmarknaden. Det kan vara allt till 

säkerhets, försvars- och fredsbevarande frågor som tas upp i det massmediala utbudet. Den 

politik som massmedia eller litteratur framställer om NATO kan vara av blandad karaktär, 

eftersom det beror på vem och vilket land som delger information om NATO:s målsättningar 

och utgångspunkter. Det medför att många människor dagligen får en viss kännedom om 

NATO och kan utifrån det ta ställning om dess politik och finna sin ståndpunkt i ämnet. 

Många av dessa ställningstaganden och bedömningar beträffande NATO är från sekundära 

källor som till exempel massmedia. Det kan bidra till att NATO:s dåtida, nutida och framtida 

målsättningar förvrängs eller förskönas, vilket kan framställa en felaktig bild utav NATO som 

organisation. Om människor ska få korrekt kännedom i ämnet krävs det att information 

hämtas från primärkällan NATO. Handbook NATO beskriver att The North Atlantic Treaty 

Organisation (NATO) knyter samman länder och omfattar den transatlantiska försvars- och 

säkerhetsalliansen mellan Europa och Nordamerika. NATO:s primära mål är att bevara och 

trygga friheten och säkerheten bland dess medlemsländer genom politiska och militära 

medel.1 Utifrån primärkällans politiska ställningstaganden kring olika områden kan var och en 

eller media fritt urskilja NATO:s åsikter, agerande och målsättningar nu och över tid. Därefter 

kan en beskrivning ges om vad NATO hävdar och utifrån de kan var och en skaffa sig en 

uppfattning om NATO som organisation. Det kan förslagsvis kopplas till olika teorier som till 

exempel anarkimodellen som kan användas som teoretisk utgångspunkt för att analysera och 

tydliggöra NATO:s målsättningar. Denna metod är en möjlighet att använda för att beskriva 

olika perspektiv av NATO:s säkerhetspolitiska arbetsprocess över tid och nu. 

 
 
Motivet till att studera NATO, beror även på att organisationen ägnar sig åt centrala politiska 

frågor som berör stora delar av världen. NATO och dess tillhörande politiska målsättningar är 

därför ofta i blickfånget och granskas och studeras utförligt av massmedia och 

litteraturförfattare. Dessa tankegångar har bidragit till att NATO:s grundläggande 

utgångspunkter och målsättningar över tid och nu är intressanta att studera. Den aktuella 

tidsperioden som framförallt är av intresse är 1989 till och med 2015, eftersom det under 

denna period ägde rum betydande händelser som påverkade en stor del av världen. Intressant 

                                                
1 Nato Handbook, 2001, s.12 
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att ta del av är vilken roll NATO hade under denna period och hur det påverkade NATO som 

organisation.      

         

1.1 Problemdiskussion 

Tanken med att forska kring NATO under tidsperioden 1989-2015 är att förstå och förklara 

hur NATO:s säkerhetspolitiska arbetsprocess har förändrats över tid. Om så är fallet, kan det 

möjligen beror på några speciella händelser eller incidenter? Problemet med att studera om 

NATO som organisation innebär svårigheter med att välja ut händelser, som kan tänkas ha 

förändrat NATO över tid. Ur forskningssynpunkt är det viktigt att de händelser som väljs ut 

som utgångspunkter har anknytning till NATO:s verksamhet. Forskningsproblemet som 

uppstår är om dessa händelser kan belysas utifrån olika analysinstrument för att skildra olika 

perspektiv och tankegångar. Professor Björn Hettne beskriver vikten med att vara öppen för 

olika teorier för att minimera risken att bli partisk eller fastlåst vid en tolkning.2 Vilka 

händelser ska undersökas under denna tidsperiod? Det är två större händelser som ligger till 

grund för att urskilja om NATO har förändrats över tid: Berlinmurens fall och Kriget i 

Afghanistan. Valet av dessa två händelser grundar sig i att de är av betydande karaktär för 

många olika aktörer. Det finns även många andra händelser och problemformuleringar som 

hopar sig, gällande om NATO har förändrats över tid till exempel Kriget i Jugoslavien. Dessa 

två valda händelser ligger även till grund för att analysera om hur NATO har förändrat sin 

säkerhetspolitiska arbetsprocess, mellan 1989-2015. Det för att kunna belysa NATO:s process 

vid Sovjetunionens fall och åskådliggöra NATO:s nutida säkerhetspolitiska arbetsprocess som 

skildras kring konflikten i Afghanistan. Det kommer att analyseras med hjälp av två teoretiska 

analysinstrument. Motivet till valet av den säkerhetspolitiska arbetsprocessen bygger på att 

det ligger till grund inom NATO:s organisation. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utgå ifrån NATO och analysera hur organisationen har 

förändrat sin säkerhetspolitiska arbetsprocess idag 2015, sett utifrån två olika världshändelser 

under tidsperioden 1989-2015. Berlinmurens fall och Kriget i Afghanistan. För att analysera 

dessa händelseförlopp kommer (två) världsmodeller/teorier att ligga till grund för att 

undersöka NATO: s process över tid. Det syftar till att tydliggöra var de olika 

                                                
2 Hettne, 1996, s 11 
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händelseförloppen har orsakat, sett till de två teorierna Anarkimodellen och 

Världssamhällemodellen.   

 

1.3 Frågeställningar 

Har NATO idag (2015) förändrat sin säkerhetspolitiska arbetsprocess sett utifrån två 

världshändelser mellan 1989-2015 grundat på Anarkimodellens och Världssamhällemodellens 

teorier? 

• Hur förändrade Berlinmurens fall 1989 NATO:s säkerhetspolitiska arbetsprocess?  

• Hur förändrade kriget i Afghanistan 2001 NATO:s säkerhetspolitiska arbetsprocess?  

 

1.4 Avgränsningar 

I detta avsnitt kommer det att motiveras hur uppsatsens innehåll är avgränsat. Det beskriver 

varför vissa val är gjorda framför andra betydande valmöjligheter.   

 

1.4.1 Motiv till val av händelser 
Denna uppsats utgår ifrån en tidsperiod mellan 1989-2015 som ska skildra hur NATO har 

förändrat sin säkerhetspolitiska arbetsprocess över tid. Under denna period inträffade det två 

större händelser Berlinmurens fall, och Kriget i Afghanistan. Motivet till valet av dessa två 

händelser beror på att de symboliserar stora skeenden i modern tid som har berört ett stort 

antal människor. Dessa två händelser beskriver stora förändringar i de berörda länderna Väst- 

och Östtyskland, Sovjet och Afghanistan. Dessa händelseförlopp påverkade de aktuella 

länderna i den mening att de fick anpassa sig efter en ny struktur. Dessa strukturella 

förändringar är intressanta att undersöka för att se hur de påverkat och förändrat NATO:s 

säkerhetspolitiska arbetsprocess. Givetvis finns det andra händelser som är av liknande 

karaktär som berör organisationen NATO t ex Kriget i Jugoslavien och kriget i Irak. Att den 

aktuella tidsperioden är avgränsad till 1989-2015 beror på att de två valda händelserna 

inträffade under denna tidpunkt och är betydande för att beskriva NATO:s säkerhetspolitiska 

process vid Sovjetunionens kollaps och hur NATO agerar och utför sin säkerhetspolitik idag 

2015.  

 

1.4.2 Motiv säkerhetspolitisk arbetsprocess 
Analysen kommer att avgränsas genom att belysa orsaker till hur NATO:s grundläggande 

säkerhetspolitiska arbetsprocess över tid har förändrats med de två händelserna som 
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utgångspunkter. För att kunna delge en objektiv bild av NATO mellan 1989 och 2015 sker 

analysen utifrån primärkällan och sekundära källor. Eftersom NATO möjligtvis kan delge 

vinklad och färgad information, vilket man får ha i åtanke genom att kritiskt utvärdera och 

granska innehållet. En orsak till att NATO kan tänkas vinkla sin information gentemot 

omvärlden kan bero på att de försöker försköna sina egna syften som organisation. 

 

Anledningen till att begränsa analysen om NATO till säkerhetspolitisk arbetsprocess över tid, 

grundar sig i att NATO:s grundläggande ställningstaganden ska analyseras. Andra 

målsättningar som t ex strategiska och taktiska riktlinjer är ytterligare målsättningar än den 

säkerhetspolitiska arbetsprocessen. Det för att strategiska och taktiska målsättningar kan 

anpassas och ändras efter aktuella problem, vilket innebär att de inte alltid förhåller sig till 

grundläggande ställningstaganden. Grundläggande ställningstaganden för NATO bygger på 

militärsamverkan och politisk försvarskoalition. Den säkerhetspolitiska arbetsprocess som ska 

analyseras är begränsad, till den militära samverkan NATO-länder emellan och dess politiska 

försvars- och säkerhetskoalition. Valet av detta perspektiv beror på att det är ett viktigt 

grundläggande kärnområden inom NATO som organisation. 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

Två olika teoretiska modeller ligger till grund för att urskilja och studera om NATO:s 

säkerhetspolitiska arbetsprocess har förändrats mellan 1989-2015. De teoretiska 

analysinstrument som kommer att användas för att tolka de två olika världshändelserna som 

ligger till grund om säkerhetspolitiska förändringar i arbetsprocessen har skett inom NATO 

är: Anarkimodellen och Världssamhällemodellen. Dessa modeller är, enligt Björn Hettne, ett 

hjälpmedel för att lägga märke till och uppfatta orsaker och verkan till varför olika 

internationella relationer kan ges alternativa tolkningar och även passa in under en bestämd 

modell.3 Martin Hollis påpekar dock att teoretiska modeller ska omprövas med nya 

uppfattningar för att ta till sig nya variabler och perspektiv som förklarar den politik som 

råder. Allt för att teoretiska uppfattningar inte ska stagnera och avstanna.4  

 

2.1 Anarkimodellen 

Björn Hettne skriver att anarkimodellen är den teori som dominerat världsbilden de senaste 

århundradena. Det internationella systemet belyses som anarkistiskt, vilket innebär att ingen 

övergripande styrning eller regelverk existerar. Denna modell, även kallad maktrealistiska 

paradigmet, tog form i samband med den Westfaliska freden 1648 som en reaktion till 

nationsbyggnadsprocessen i Europa. Den westfaliska eran med nationsbyggandet 

förespråkade en bestämd politik med nationalstaten som garant för säkerhet, välstånd och 

våldsanvändning.5  

 

Inom anarkimodellen menar Hettne att nationalstaten är en homogen storhet av betydande 

karaktär som förfogar över en samlad disponibel militär styrka. Nationalstaterna förespråkade 

stor militär säkerhet, vilket balanserade säkerhetsordningen. Säkerhetsordning uppstod genom 

maktbalans länder emellan för att fred skulle råda och uppnås. Utanför nationalstaten 

förekommer det en anarkistisk värld med konkurrerande stater.6  

 

Maktbalans var ett strategiskt fredskoncept som tryggade det mellanstatliga systemet, det 

innebar att stater ökade sin säkerhet genom militär upprustning. Det ledde till ett anarkistiskt 

problematiskt tillstånd mellan stater för att säkerhetstänkandet bidrog till kapprustning för att 

                                                
3 Hettne, 1996, s.11 
4 Hollis, 2009, s.45 
5 Hettne, 1996, s.14 
6 Hettne, 1996 s.15 
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upprätthålla maktbalans stater emellan. Kapprustning innebar att stater rustade militärt för att 

säkerhetsställa hotet gentemot andra staters mobilisering och militära kapacitet. Detta 

perspektiv var framförallt framstående fram till Första världskrigets intåg på världsarenan.7 

 

Efter Andra världskrigets slut kom ett annat perspektiv att ersätta och dominera 

säkerhetsordningen, det kalla krigets terrorbalans som framförallt uppstod mellan de bägge 

hegemoniska supermakterna USA och Sovjetunionen. Terrorbalansen innebar att den stat som 

inledde ett väpnat krig riskerade att tillintetgörs tillsammans med den angripne staten av 

kärnvapen. Denna problematik för staterna orsakade en kapprustningsspiral som bidrog till 

krigsavhållsamhet och maktbalans stater emellan.8  

 

Anarkiperspektivet, menar Hettne bygger på suveränitet hos stater och det tillstånd som råder 

mellan stater ses som oförutserbart och skrämmande, därför att det inte finns någon rättslig 

makt utanför statens gränser. Internationella relationer kan tänkas genom allianser för att 

undkomma det yttre hotet, vilket kan bidra till att det anarkistiska mellanstatliga systemet 

urholkas. Det perspektivet är en tänkbar lösning för att skydda sin egen stats ställning.9 

2.2 Analysschema av Anarkimodellen 

	  	   Analysschema	  Anarakimodellen	  
	  	   	  	  

Nyckelkriterier	   Anarkistisk	  värld	  utanför	  nationalstaten	  

	  	   Maktbalans	  (Säkerhet)	  tryggar	  det	  mellanstatliga	  systemet	  

	  	   Allianser	  föredras	  för	  ökad	  slagkraft	  

	  	   Relationer	  föredras	  genom	  allianser	  

	  	   Bygger	  på	  aktörernas	  agerande	  

	  	   Allianser	  

	  	   Ingen	  övergripande	  styrning	  utanför	  staters	  gränser	  

	  	   Suveränitet	  hos	  stater	  

	  	   Nationalstaten	  garant	  för	  säkerheten	  

	  	   Fredsstrategi	  (maktbalans)	  

	  	   Konkurrerande	  stater	  
 

                                                
7 Hettne, 1996, s. 22 
8 Hettne, 1996, s 16-19 
9 Hettne, 1996, s 16-19  
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2.3 Världssamhällemodellen 

Världssamhällemodellen bygger på en postwestfalisk era där nationalstaters suveränitet har 

tappat i betydelse. Världen ses i likhet med det nationella samhället, där de territoriella lands 

gränser mer eller mindre har raderats ut, vilket kan jämföras med EU:s politik. 

Världssamhällemodellen betonar den internationella betydelsen av etniska grupper och 

rörelser som har som mål att se världen som ett samhälle utan nationsgränser. Individer, 

grupper och lokala samhällen ingår som delar i ett större nätverk inom världssamhället utan 

fasta gränsdragningar som hinder.10  

 

Världssamhällemodellen utgångspunkt bygger främst på aktörernas handlande och i andra 

hand systemets strukturella egenskaper. Världssamhället är en global sammankomst som 

förbinder olika internationella aktörer som t ex företag. Dessa aktörer är övernationella eller 

undernationella. Övernationella aktörer är framförallt internationella aktörer som 

ursprungligen varit hårt förknippade med sitt ursprungsland. Men som syftar till att gå mot en 

lösare relation med sitt modersland för att istället övergå till en transnationell karaktär. Deras 

strävan är att hela välden ska ses som en enda stor världsmarknad, utifrån en gemensam 

samhällsstruktur. De undernationella aktörerna är t ex organisationer och intressegrupper som 

samarbetar och har som mål att bygga upp gemensamma intressen emellan olika länder. 

Dessa undernationella aktörer arbetar utefter deras specifika politiska mål och de behöver inte 

överrensstämma med ursprungslandet.11   

 

Världssamhällets sammanhängande system är ständigt i förändring både i positiv och negativ 

bemärkelse. Världssamhällemodellen ser inte maktbalansen mellan stormakter som en 

överhängande risk till negativ förändring, vilket skapar aggressivitet från stormakterna. 

Världssamhället ser däremot att systemets position kan komma att försvagas av förändringar 

som sker i världssamhället. Det kan t ex gälla den ekonomiska integrationen eller den 

politiska integrationen, där det ekonomiska samarbetet är långt mer gånget än det politiska. 

För att undvika förändringar som tenderar att urholka systemet är internationellt samarbete 

mellan nationalstaterna av vikt. Det för att säkerhetsställa världssamhället genom 

gemensamma regler och institutioner som ska kontrollera konflikter. Det öppna 

handelssystemet som förespråkas är en annan faktor som stabiliserar världssamhället och 

                                                
10 Hettne, 1996, s 46-47 
11 Hettne, 1996, s 46 
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risken för krig.12 Världssamhällemodellens politik bygger på ett ömsesidigt beroende mellan 

nationalstaterna, även kallat interdependens för att skapa en fredsstrategisk politik.13   

 

2.4 Analysschema av Världssamhällemodellen 

	  	   Analysschema	  Världssamhällemodellen	  
	  	   	  	  

Nyckelkriterier	   Ömsesidigt	  beroende	  (interdependence)	  

	  	   Global	  sammankomst	  (säkerhet)	  

	  	   Samverkan	  förbinder	  olika	  stater	  

	  	   Internationellt	  samarbete	  mellan	  stater	  

	  	   Bygger	  på	  aktörenas	  agerande	  

	  	   Allianser	  

	  	   Regler	  för	  öppet	  handelssystem	  

	  	   Suveränitet	  hos	  stater	  tappat	  i	  betydelse	  

	  	   Stormakters	  makt	  hotad	  

	  	   Fredsstrategi	  (ömsesidigt	  beroende)	  

	  	   Ekonomisk	  integration	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12 Hettne, 1996, s 48-49 
13 Hettne, 1996, s 51 
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2.5 Sammanställning analysscheman 

Analysschema	  
	  	   Anarkimodellen	   	  	   Världssamhällemodellen	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
Nyckelbegrepp	   Anarkistisk	  värld	  utanför	  nationalstaten	   	  	   Ömsesidigt	  beroende	  (interdependence)	  
	  	   Maktbalans	  (Säkerhet)	   	  	   Global	  sammankomst	  (säkerhet)	  
	  	   Allianser	  föredras	  för	  ökad	  slagkraft	   	  	   Samverkan	  förbinder	  olika	  stater	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
Likheter	   Relationer	  föredras	  genom	  allianser	   	  	   Internationellt	  samarbete	  mellan	  stater	  
	  	   Bygger	  på	  aktörernas	  agerande	   	  	   Bygger	  på	  aktörernas	  agerande	  
	  	   Allianser	   	  	   Allianser	  
	  	   Ingen	  övergripande	  styrning	   	  	   Regler	  för	  öppet	  handelssystem	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
	  	   	  	   	  	   	  	  
Skillnader	   Suveränitet	  hos	  stater	   	  	   Suveränitet	  hos	  stater	  tappat	  i	  betydelse	  
	  	   Nationalstaten	  garant	  för	  säkerheten	   	  	   Stormakters	  makt	  hotad	  
	  	   Fredsstrategi	  (maktbalans)	   	  	   Fredsstrategi	  (ömsesidigt	  beroende)	  
	  	   Konkurrerande	  stater	   	  	   Ekonomisk	  integration	  
 

2.6 Teori och metod  

Ejvegård beskriver att teorier används för att uttrycka samband och förklaringsförsök eller 

tankebyggnader om en serie fakta.14  Metoden som använts för att beskriva en allsidig och 

tillförlitlig analys är att de två olika utgångspunkterna som utgår ifrån två olika 

modeller/teorier, Anarkimodellen och Världssamhällemodellen. Det för att mäta det som 

avses att mätta. Därför används dessa analysinstrument för att lättare kunna förstå och 

redogöra olika ställningstaganden, validitet och möjliga förändringar kring NATO:s operativa 

målsättningar i analysen. 

 

2.7 Perspektiv på Anarkimodellen och Världssamhällemodellen 

Martin Hollis menar att Kalla krigets slut har fått teoretiker att ompröva sina teorier som 

ligger till grund för orsak och verkan inom internationella relationer. Eftersom det är osäkert 

vilka säkerhetsstrukturer och vilken politik som kommer att ligga till grund och ersätta Kalla 

krigets tidigare politiska strukturer och sanningar. Kommer det att uppstå en ny typ av 

världsordning med en ny politisk struktur som måste omprövas med nya uppfattningar.15  

                                                
14 Ejvegård, 2009, s 28 
15 Hollis, 2009, s 46 
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För att förstå världspolitiken i form av teorier såsom realism, liberalism med mera, anser 

Hollis att spridning av sådana uppfattningar eller teorier har varit anledningen till en viss 

analytisk stagnation av politiska strukturer. Eftersom det existerar andra 

spekulerande/teoretiserande teorier som har andra ingångar och ”synfält” för att förstå 

världspolitiken som till exempel epistemologiska (kunskap) teorier och verklighetsbaserade 

ontologiska frågor.16 

   

2.8 Material 

Ska NATO: s egna primära källmaterial användas eller ska sekundära källor utnyttjas? Enligt 

Patel och Davidsson beror det på vad som ska studeras och vilken bild som ska framhållas 

inom ett forskningsområde. Problemområdet måste identifieras och utifrån det kan författaren 

ta ställning till vilken metod som ska utnyttjas.17 Det material som använts vid analysen av 

NATO är deras officiella hemsida och NATO:s handbok. NATO:s historik och de olika 

händelseförloppens bakgrundsfakta har redogjorts med hjälp av vetenskaplig facklitteratur för 

att förtydliga och ge en generell beskrivande bild för läsaren.  

 

Litteratururvalet har varit att använda studieobjektet, NATO:s material vid analysen. Det för 

att beskriva om NATO anser att deras säkerhetspolitiska arbetsprocess förändrats utifrån två 

världshändelser som ägde rum under tidsperioden 1989-2015 Berlinmurens fall och Kriget i 

Afghanistan. Arbetsprocessen som diskuteras och analyseras utifrån de två händelserna är 

säkerhetspolitik. Motivet till att använda dessa världshändelser som utgångspunkter till den 

säkerhetspolitiska arbetsprocessen beror på att de belyser tidsepoken 1989-2015 och beskriver 

en aktuell bild av NATO i modern tid 2015.  

 

Uppsatsens metod är en kvalitativ litteraturstudie, där förfarandet har varit att samla in 

material från primärkällan NATO och annan litteratur som stärker trovärdigheten i uppsatsen. 

En kvalitativ litteraturstudie innebär, enligt Runa Patel och Bo Davidssons att väsentligt 

material plockas ut som sedan undersöks för att få utökad förståelse och kunskap i det aktuella 

ämnet. Därefter sammanfattas och sammanställs den inhämtade faktan till författarens tänkta 

motiv.18  

                                                
16 Hollis, 2009, s 46-47 
17 Patel och Davidsson, 1994, s 31-32 
18 Patel & Davidsson 1994, s 99-102 
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3 Bakgrund 

Bakgrunden redogör ett historiskt perspektiv kring NATO: s säkerhetspolitiska arbetsprocess 

och uppgifter för att skapa en tydligare förståelse för NATO:s agerande under tidsperioden 

1989-2015. Även en historisk bakgrundsredogörelse kommer att beskrivas kring de två olika 

utgångspunkterna; Berlinmurens fall och Kriget i Afghanistan.  

 

3.1 Historiskt perspektiv om NATO 

Efter det Andra världskriget kom Europa att delas på grund av politiska och ideologiska 

skillnader i en västlig och en östlig del. Östeuropa kom att styras under Sovjetisk politisk 

kommunistisk dominans. En motreaktion till Sovjets hegemoni skedde 1949, då ett samarbete, 

ett partnerskap, inleddes bland tio länder i Västra Europa och med båda länderna USA och 

Kanada på andra sidan Atlanten. Målet med detta samarbete var att motverka en 

överhängande risk med att Sovjetunionen skulle utöka sin ledande ställning i Östeuropa och 

att de spred sitt inflytande och sin politik till andra delar av Europa. För att förhindra detta 

stationerades i samförstånd med berörda länder i Europa amerikanska styrkor på 

västeuropeisk mark. Samarbetet inom Atlantpakten kom mellan åren 1949 och 1951 att 

utforma organisationen, The North Atlantic Treaty Organisation (NATO), vilken slutgiltigt 

bildades 1951.19  

 

NATO: s ursprungliga roll var att bedriva en allians bygd på militär och politisk koalition. Det 

innebar ett kollektivt försvar för att upprätthålla en trygg miljö för demokratisk utveckling och 

ekonomisk tillväxt. Medlemsländerna inom NATO var beordrade och förpliktade att bistå 

med undsättning om något medlemsland blev militärt angripet.20 Dessa bestämmelser grundar 

sig i Washington-fördraget som innehåller 14 artiklar som tydliggör NATO:s förpliktelser och 

rättigheter och vilka krav blivande medlemsnationer ska rätta sig efter.21 Artikel 10 utgör 

exempelvis förtydliganden kring villkoren som blivande medlemmar ska upprätthålla för 

medlemskap. Det inkluderar exempelvis att ett blivande medlemsland ska kunna bidra med 

säkerhet för NATO:s räkning.22  

 

                                                
19 www.nato.int/docu21-cent/21st_no.pdf 
20 www.nato.int/docu21-cent/21st_no.pdf 
21 Gudmundsson, 2000 s. 112 
22 Gudmundsson, 2000 s.113 
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NATO syftade till att inneha rollen som en säkerhetsallians baserad på partnerskap mellan de 

tolv medlemsländerna för att framförallt säkerhetsställa skyddet av Västra Europa. De länder 

som grundlade NATO var Kanada, USA, Belgien, Danmark, Frankrike, Island, Italien, 

Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal och Storbritannien. 1952 accepterades och 

inträdde även Grekland och Turkiet som medlemmar av NATO. Därefter har medlemsantalet 

fyllts på med Västtyskland 1955 och Spanien 1982.23 När Västtyskland blev medlem i NATO 

1955 kom Sovjetunionen att svara med en motreaktion till NATO. Försvarsalliansen 

Warszawapakten bildades 1955 mellan Sovjetunionen, Östtyskland, Ungern, Tjeckoslovakien, 

Rumänien, Polen, Bulgarien och Albanien. När kalla kriget sedan upphörde i början av 1990-

talet hade NATO till en början som främsta uppgift att bevara en god och fungerande relation 

till Ryssland. Eftersom Ryssland fortfarande hade en relativt stor maktposition i världen, 

främst på grund av att de förfogade över stora mängder kärnvapen. Däremot hade de som land 

tappat i inflytande gällande ekonomiska, politiska och sociala resurser. Det kom NATO 

sedermera att nyttja eftersom de flyttade fram sina positioner österut vilket resulterade i nya 

medlemsländer som tidigare tillhört Warszawapakten. Sovjetunionens upplösning har medfört 

att NATO som organisation har expanderat och består numera av 29 medlemsländer.24   

 

3.2 Berlinmurens fall 

Europas militära och politiska uppdelning avspeglade sig i att ekonomin splittrade Europa i ett 

NATO-block (marknadsekonomi) och ett Warszawapacktsblock (planhushållning). Under 

1980-talet började de ekonomiska intressena verka friare i Östeuropa, vilket föranledde till att 

de marknadsekonomiska drivkrafterna blev tydligare och starkare. En europeisk regional 

identitet förstärktes mot tidigare, då de båda europeiska sidorna öst och väst började agera 

mer självständigt gentemot USA och Sovjetunionen. De motsatte sig mer och mer en 

militärpolitisk uppdelning, vilket bidrog till att Väst- och Öst Europa kom att påskynda ett 

avslut av kalla kriget. Det avgörande året var 1989 när Berlinmuren föll.25 Det visade sig 

enligt, Lundestad i och med liberaliseringen, 1989 i Polen och Ungern. Denna process bidrog 

mest konkret när Ungern gav östtyskar utresetillstånd till Västtyskland. Det satte press på de 

östtyska myndigheterna eftersom Gorbatjov inte gick emellan och förhindrade 

liberaliseringsprocessen utan tvärtom uppmanade om förmildrade reformer. Det kom att visa 

sig att kommunistregimens maktfaktor hade bleknat, vilket föranledde till att Berlinmuren 

                                                
23 NATO Handbook, 2001, s 29- 30 
24 Gudmunsson, 2000, s 112-113 
25 Hettne, 1996, s. 166 
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öppnades den 9 november 1989. Den 28 november presenterade Västtysklands 

förbundskansler Kohl en tidsplan för ett tyskt enande som konfederation. Enandet blev 

formellt genomfört den 3 oktober 1990.26   

 

Berlinmurens fall innebar politisk homogenisering för Europa, där olikheter i fråga om 

ekonomisk politik, regimtyp och kulturella inslag sattes ur spel. Istället kom den politiska 

homogeniseringen i Europa att präglas av demokrati och marknadsekonomi. ”Planhushållning 

och kommandoekonomi förkastades med sådant eftertryck att en debatt utbröt om historiens 

slut.”27   

 

3.3 Kriget i Afghanistan 

Efter attentatet den 11 september meddelade George W Bush att USA skulle arbeta för ett 

tryggt Afghanistan och införa demokrati. USA byggde därmed upp sina politiska 

ställningstaganden kring specifika frågor och det var framför allt två frågor som dominerade; 

kvinnofrågor och terrorism.28 2001 störtade därmed amerikanska trupper talibanregimen. 

USA talar om att kriget inte är riktat mot Afghanistan som stat utan mot terrorismen. Den 

amerikanska strategin för att fullfölja ett krig på detta vis har varit att tillfångata, jaga eller 

döda dessa fiender, medan FN och biståndsländerna ska stå för byggandet och restaureringen 

av landet.29 Efter USA:s invasion var Afghanistans framtidstro hög. I oktober 2004 

genomfördes det första allmänna demokratiska valet och på hösten antogs den nya 

författningen. Den första demokratiskt valda presidenten i Afghanistan blev Hamid Karzai 

och Afghanistan hade i och med valet tagit sitt första steg mot att bli en demokrati. Trots alla 

förändringar och framsteg har inte mycket skett och situationen påminner idag om den 

situation som rådde i landet under Mujahedins styre. Den nya regeringen med NATO:s 

närvaro och hjälp har inte lyckats stärka landets gränser och de kontrollerar inte heller landets 

totala yta. Många provinser utanför Kabul kontrolleras av krigsherrar med sina enskilda 

arméer. Detta har medverkat till en osäker situation för civilbefolkningen vilket i sin tur har 

resulterat till motstånd mot den nya regeringen och även NATO:s närvaro i landet. Detta i sin 

tur hävdar Nancy Dupree har lett till att den fortsatta utvecklingen för staten har bromsats 

                                                
26 Lundestad, 2000, s. 190-191 
27 Hettne, 1996, s. 169 
28 Rashid, 2013 s. 284 
29 Sundelin, 2005 s. 70 
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upp.30 Eftersom att Afghanistan fortfarande har en stor problematik av pågående väpnade 

strider, etniska och religiösa konflikter, politisk terror och kidnappningar i många av landets 

olika provinser. Oroligheterna involverar flera olika aktörer som; krigsherrar, talibaner, 

afghanska regeringens arméer, NATO och USA. Dessa aktörer strider de alla för olika saker. 

Lokala krigsherrar har dock i viss mån avväpnats, men de har fortfarande mycket makt 

eftersom de kan hota och behärska civilbefolkningen med vapen.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                
30 Sundelin, 2005 s 76 – 77 
31 Rashid, 2013 s. 290 
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4. Resultat 

I resultatet kommer det att redogöras bakomliggande faktorer kring hur NATO förändrade sin 

säkerhetspolitiska arbetsprocess sett utifrån Berlinmurens fall och konflikten i Afghanistan.  

 

4.1 Hur förändrade Berlinmurens fall 1989 NATO:s säkerhetspolitiska arbetsprocess?  

Tre processer nådde sin höjdpunkt 1991, Sovjetunionen upplöstes, den kommunistiska 

regimen avskaffades och en slags marknadsekonomi infördes. Många republiker inom 

Sovjetunionen försökte nå full nationell självständighet och frihet genom fredliga och 

våldsamma processer. Det grundade sig främst i att Gorbatjov hade tagit initiativ till 

reformpolitik (glasnost) som bland annat innebar ökad åsiktsfrihet för medborgarna. Genom 

glasnost blev det även möjligt för folket att framföra åsikter, vilket tidigare enbart hade varit 

begränsat till kommunistpartiet. Det medförde att nationalismen i de olika republikerna blev 

en mobiliserande kraft emot regimen. Nationalistiska protester uppstod mot Gorbatjov i bland 

annat Kazachstan, Armenien, Azerbajdzjan, Georgien och Baltikum. Gorbatjov värnade in i 

det sista om en enad Sovjetisk enhet genom att 1991 använda våld mot nationalister i både 

Lettland och Litauen. Till slut blev motståndet för stort i frågan om republikernas 

självständighet, så i augusti tvingades Gorbatjov framförallt av Boris Jeltsin att skriva på ett 

unionsavtal. Det innebar för republikerna en hög grad av självständighet och Jeltsin lyftes 

fram som den främste talesmannen för reformsidan, vilket ledde till ett stort folkligt stöd.32   

 

Glasnost olika reformer syftade till öppenhet om samhällets problem. Perestrojka 

(ekonomiska reformer) innebar en ekonomisk omvandling som påverkades av Glasnost. 

Gorbatjov försökte eftersträva en mer öppen politik och när han väl påbörjat Glasnost och 

Perestrojka var det omöjligt att återta en mer strikt politik eftersom det skulle undergräva 

Gorbatjovs trovärdighet. Det innebar även att kontrollen av Östeuropa blev problematisk på 

grund av att eftergifter måste göras, vilket innebar ett närmande åt väst och möjligheter för 

NATO. I och med Jeltsins popularitet och Gorbatjovs minskade inflytande tvingades 

kommunistpartiet att upphöra. Det medförde att Gorbatjov var tvungen att avgå och att även 

Sovjetunionen upplöstes i december 199133.  

 

Supermakternas tillbakagående hegmoni och Europas stärkta identitet ledde till en 

övergångsfas från kalla krigets maktbalans till en ny ordning som präglades av 
                                                
32 Hettne, 1996, s. 169 
33 Lundestad, 2000, s. 232-234 
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marknadsekonomi och demokrati.34 Gorbatjov gjorde därför ett försök till att få garantier om 

att det enade Tyskland skulle bli neutralt innan de sovjetiska trupperna drogs tillbaka 1994. 

Deras svaga förhandlingsposition föranledde istället att Tyskland blev medlemmar av 

NATO.35  

 

Efter Sovjetunionens och Warszawapaktländernas upplösning 1993 rådde det politisk enighet 

i Ryssland om att NATO inte fick utvidga sin verksamhet till de före detta 

Warszawapaktländerna eller till de före detta sovjetrepublikerna. Om det skulle inträffa 

hotade Ryssland med att riva nedrustningsavtal med väst och återigen dela av Europa med 

militära medel. NATO har däremot stått fast vid att deras operativa säkerhetspolitiska 

målsättningar är att en utvidgning ska äga rum österut, vilket ledde till förhandlingar med 

Ryssland. För att få Ryssland att acceptera en utvidgning av NATO med före detta 

Sovjetrepubliker och Warszawapaktländer arbetades ett samarbetsavtal fram med Ryssland 

1997. Samarbetsavtalet gick ut på att NATO inte fick stationera trupper eller placera 

kärnvapen i de nya medlemsländerna. 1999 kunde sedermera tre nya länder bli medlemmar av 

NATO, Tjeckien, Ungern och Polen och därmed flyttade NATO ytterligare fram frontlinjen.36 

2004 tillkom sju nya medlemsländer som var Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, 

Rumänien, Slovakien och Slovenien. Efter att dessa sju länder blivit medlemmar och fyllt på 

antalet medlemsländer i NATO är det för närvarande 28 länder som representerar NATO och 

NATO:s operativa verksamhetsområde har succesivt förflyttats österut.37   

 

4.2 Hur förändrade kriget i Afghanistan 2001 NATO:s säkerhetspolitiska 

arbetsprocess?  

NATO:s främsta operativa säkerhetspolitiska målsättning i Afghanistan var och är att förenkla 

och skapa förutsättningar för afghanska myndigheter att effektivisera och tydliggöra 

säkerheten i landet. Ett annat mål som NATO anser måste säkerhetsställas är att Afghanistan 

aldrig mer kan bli ett tillflyktsland för terrorister. Detta tog sin början 2003 med den NATO 

ledda internationella säkerhetsstyrkan (ISAF). De genomför och arbetar med 

säkerhetsoperationer och utbildar även afghanska säkerhetsstyrkor. Tanken med detta 

tillvägagångssätt är att de nationella säkerhetsstyrkorna så småningom ska ta över 

                                                
34 Hettne, 1996, s. 169 
35 Lundestad, 2000, s. 191 
36 Winnerstig, 2007, s 43-44 
37 http://wiki.kalender.se/wiki/index.php/NATO 
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säkerhetsansvaret själva. Tidsperioden är uppsatt till slutet av 2014 och därefter kommer 

NATO vara rådande och understödja utvecklingen av de afghanska säkerhetsstyrkorna (sk 

Resolute support). Denna samverkan har fått namnet Enduring partnership som även har fått 

FN-mandat att upprätthålla säkerheten för civilbefolkningen. Från och med 2013 arbetar 

NATO även med 21 icke NATO medlemmar i landet för att ISAF ska kunna möjliggöra en 

överlämning till afghanska nationella säkerhetsstyrkor (ANSF), så de ska kunna utöva sin 

auktoritet i hela landet. ANSF har sedan 2011 ledande kontroll till 87 % där den afghanska 

befolkningen bor och full kontroll ska innehas i slutet av 2014 med support av NATO.38  

 

NATO hade ett toppmöte 2012 i Chicago och där beslutades det att NATO fortsättningsvis 

ska stödja utvecklingen av de afghanska säkerhetsstyrkorna genom NATO ledda operationer 

även efter 2014. Dessa NATO ledda operationerna bygger inte på stridsuppdrag utan att 

tillhandahålla utbildning, råd och hjälp med fokus på nationell och institutionell myndighets 

nivå, där bland annat polis och militär ingår. Det innebär att NATO kommer att hjälpa till att 

utveckla lämpliga finansieringsprocesser och ramar för att effektivisera och understödja 

afghanska myndigheter i dess arbete. Ansvaret kring finansieringen till detta arbete ligger på 

det internationella samfundet med FN som grund.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
38 http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_8189.htm 
39 http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_8189.htm 
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5. Tillämpning av teorimodeller 

Syftet med att tillämpa och tolka frågeställningarna utifrån Anarkimodellen och 

Världssamhällemodellen är för att kunna skildra två olika perspektiv på hur NATO har 

förändrat sin säkerhetspolitiska arbetsprocess. 

 

5.1 Anarkimodellens perspektiv på Berlinmurens fall 

Hettne menar på att maktbalans rådde fram till 1991 mellan NATO och Warszawapakten. När 

Sovjetunionen kollapsade var den rådande Anarkimodellens grunder i ”gungning” eftersom 

den tidigare maktbalans som infunnit sig med hjälp av kapprustning mellan NATO och 

Warszawapakten även hade fungerat som fredsstrategi och säkerhetsstrategi.  I och med att 

Sovjetunionen kollapsade fanns det inget övergripande regelverk kring hur stater skulle agera, 

enligt båda modellerna. Sett utifrån Anarkimodellen rådde det anarki utanför nationalstaten, 

där stater konkurrerade om en maktposition40. NATO såg sin möjlighet, enligt anarkimodellen 

att utvidga sin allians mot öster genom att skapa och förbättra sina internationella relationer 

med tidigare Sovjetstater. Operativa handlingar skedde från NATO:s sida, enligt 

anarkimodellen på grund av att utvidgade allianser är att föredra eftersom det ger ökad 

slagkraft och säkerhet.41 Detta möjliggjordes delvis, enligt Lunderstad av att nationalistiska 

protester hade uppstått i många av de forna Sovjetstaterna mot den tidigare regimen.42 Ett 

öppnande mot väst och NATO fanns där för att säkra den egna säkerheten för nationalstaten. 

Anarkimodellens teori bygger på att internationella relationer föredras genom allianser 

eftersom fred och säkerhet väntas uppstå genom maktbalans. I och med att fler forna 

Sovjetrepubliker sökte en garant för sin nationalstat med ett medlemskap av NATO kom 

NATO:s operativa verksamhetsområde succesivt att expandera och samverkan kom att trygga 

det mellanstatliga systemet.43  

 

5.2 Anarkimodellens perspektiv av kriget i Afghanistan 

Ett av NATO:s mål i Afghanistan var säkerhetsställa och tydliggöra säkerheten i landet44 

eftersom ingen övergripande styrning eller direkt regelverk fungerade fullt ut. Sett utifrån 

Anarkimodellen var det av vikt att NATO fick kontroll över verksamheten i landet, så att 
                                                
40 Hettne,1996, s.11 
41 Hettne,1996, s.16-19 
42 Lundestad, 2000, s.190-191 
43 NATO Handbook, 2001, s.29-30 
44 http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_8189.htm 



    22 

balans i säkerheten uppstår i nationalstaten Afghanistan för civilbefolkning och NATO:s 

stationerade styrkor. Det medförde att maktbalansen i landet förbättrades och underlättade 

NATO:s operativa verksamhet i jakten på terrorister.45 I och med NATO:s intågande i 

Afghanistan menar Anarkimodellen att NATO kränker suveräniteten hos Afghanistan 

eftersom nationalstaten i vanliga fall är garant för säkerheten. NATO eller Afghanistan hade 

inte som tanke att samverka som allians inom organisationen NATO. Utan NATO med USA i 

spetsen visade sin position som supermakt i kriget mot terrorister genom att demonstrera sin 

slagkraft i den anarkistiska värld som råder utanför nationalstaten mot ett land som 

Afghanistan. Maktdemonstrationen från NATO:s sida ger ökad slagkraft och ökad dominans 

gentemot andra konkurrerande stater.46 Förutom maktdemonstrationer försökte även NATO 

bygga upp relationer med inhemska myndigheter genom utbildning och samverkan för att 

åstadkomma ökad stabilitet i landet och ökad slagkraft gentemot terroristgrupper. Detta 

tillvägagångssätt och agerande kan NATO nyttja och tillhandahålla gentemot Afghanistan, 

enligt Anarkimodellen eftersom ingen övergripande styrning eller regelverk existerar47 som 

kan sätta sig emot NATO:s operativa målsättningar.48 

 

5.3 Världssamhällemodellens perspektiv på Berlinmurens fall 

Enligt Världssamhällemodellens perspektiv blev Sovjetunionens makt och status hotad som 

stormakt och det kom att visa sig framförallt med Berlinmurens fall. Nationalstaternas roll 

som suveräna stater hade tappat i betydelse eftersom många stater hade inlett samverkan och 

samarbete i allt större utsträckning genom bland annat ekonomisk integration och skapandet 

av handelsområden. Det innebar att stater blev ömsesidigt beroende av varandra, vilket bidrog 

till fredliga och säkrare relationer. Intresseharmoni uppstår, vilket även leder till att freden 

stärks mellan de aktörer som har samarbete.49 Denna samverkan stater emellan påverkade 

Sovjetunionen negativt eftersom Sovjetunionen förespråkade internationella relationer genom 

militära allianser som bidrog till maktbalans, främst gentemot NATO.50 I annat fall ansåg 

Sovjetunionen stater som suveräna och utanför dess gränser rådde det en anarkistisk värld.51 

 

                                                
45 Hettne, 1996, s.16-19 
46 Hettne, 1996, s.14 
47 Hettne, 1996, s.18-19 
48 http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_8189.htm 
49 Hettne, 1996, s. 46-47 
50 Gudmunsson, 2000, s.29-30 
51 Hettne, 1996, s. 22 
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Det mer öppna politiska klimatet som uppstod efter Berlinmurens fall medförde enligt 

Världssamhällemodellen att NATO kunde flytta fram sina positioner på grund av ett splittrat 

och passivt Ryssland. NATO utökade antalet medlemsländer med forna Sovjet republiker och 

propagerade enligt, Världssamhällemodellen betydelsen av ett internationellt samarbete 

mellan nationalstaterna för att kunna uppnå samverkan kring många olika områden. 

Världssamhället är en global sammankomst som förbinder länder och detta kan ses ur 

modellens perspektiv med NATO som garant för att säkerhetsställa ”Interdependence” 

(ömsesidigt beroende).52 Eftersom många forna Sovjet republiker eftersträvade demokrati och 

marknadsekonomi likt västvärlden, så underlättade ett NATO-medlemskap som understödjare 

för det, enligt Världssamhällemodellen. Ett NATO-medlemskap öppnade upp möjligheter till 

”nya” internationella handelsområden som förespråkas enligt modellen. Beroendeställningen 

som uppstod till NATO nyttjades givetvis av NATO, så ”interdependence” uppstod. NATO:s 

operativa förmåga utökades med större landområden öster ut till den ryska gränsen, där de 

kunde stationera soldater och materiell. Beroendeställningen mellan NATO och Ryssland blev 

med andra ord i obalans och det är något som skapar intressekonflikter enligt 

Världssamhällemodellen. NATO:s beroende av Ryssland har i och med det försvagats då 

maktbalansen har förskjutits till favör för NATO och de ser större fördelar med att samarbete 

med Rysslands forna satellitstater.53  

 

5.4 Världssamhällemodellens perspektiv på kriget i Afghanistan 

Enligt Världssamhällemodellen har nationalstaten tappat i betydelse, vilket kan ses utifrån att 

NATO inte tog hänsyn till Afghanistan som nationalstat när de stationerade och mobiliserade 

styrkor i landet. NATO agerar utifrån att inga landsgränser existerar i världen eftersom 

fienden agerar likvärdigt i sitt agerande och beteende. Både NATO och terrorister vill och kan 

verka vad de vill utan att ta hänsyn till landsgränser.54 För att minimera hotet från 

terroristgrupper i Afghanistan har NATO även inlett samarbete med Afghanska myndigheter 

som bygger på ömsesidigt beroende av varandra som aktörer. Allt för att Afghanska 

myndigheter och civilbefolkningen ska finna trygghet, säkerhet och stabilitet i vardagen med 

NATO:s närvaro i landet. NATO inger detta skydd och i utbyte mot att de får vara verksamma 

i landet för att få bättre kontroll och insyn gentemot terrorismen.55  

                                                
52 Hettne, 1996, s.46 
53 Hettne, 1996, s.51 
54 Hettne, 1996, s.46-47 
55 Hettne, 1996, s.48-49 
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Under tiden i Afghanistan har NATO som organisation med sina medlemsländer samverkat 

än mer och utvecklat samarbetet med Afghanistan, vilket kan ses som en global 

sammankomst där världssamhället ”NATO” förbinder olika internationella aktörer i sin 

operativa verksamhet för att kunna uppnå sina operativa mål.56 NATO:s politiska och 

operativa mål i Afghanistan bygger framöver framförallt på lämna över kontrollen till den 

afghanska staten. Det ska ske genom politisk integration och utbildning, vilket återigen ska ge 

Afghanska myndigheter inflytande och kontroll över landet för att kunna motverkar 

terrorism.57 Politisk integration NATO och Afghanistan emellan skapar, enligt 

Världssamhällemodellen ömsesidigt beroende, närhet, tillit och förståelse för varandras 

olikheter och likheter. Det i sin tur motverkar och minimerar ytterligheter som terrorism. 

Terrorismen får svårare att växa sig stark och agera världen över eftersom motsättningarna 

växer sig starkare och gehör svårare att få. Samarbete och integration skapar därmed enligt 

Världssamhällemodellen en modell av en strategi för fred och säkerhet.58 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
56 Hettne, 1996, s.46 
57 http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_8189.htm 
58 Hettne, 1996, s.51 
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5.5 Analysschema över tid 

Analysschema	  

	  	  
Anarkimodellen	  

	  	  
Världssamhälle-‐

modellen	   	  	  
NATO	  före	  1989	  

	  	  
Nuläge	  NATO	  

	  	  

Nyckel-‐
kriterier	  

Anarkistisk	  värld	  
utanför	  
nationalstaten	   	  	  

Ömsesidigt	  
beroende	  
(interdependence)	   	  	  

Båda	  teorierna	  

	  	  

Båda	  teorierna	  

	  	  

Maktbalans	  
(Säkerhet)	  

	  	  

Global	  
sammankomst	  
(säkerhet)	   	  	  

Maktbalans	  
(Säkerhet)	  

	  	  

Global	  
sammankomst	  
(säkerhet)	  

	  	  

Allianser	  
föredras	  för	  
ökad	  slagkraft	   	  	  

Samverkan	  
förbinder	  olika	  
stater	   	  	  

Allianser	  
föredras	  för	  
ökad	  slagkraft	   	  	  

Samverkan	  
förbinder	  olika	  
stater	  

	  	  

Likheter	  

Relationer	  
föredras	  genom	  
allianser	   	  	  

Internationellt	  
samarbete	  mellan	  
stater	   	  	  

Relationer	  
föredras	  genom	  
allianser	   	  	  

Båda	  teorierna	  

	  	  

Bygger	  på	  
aktörenas	  
agerande	   	  	  

Bygger	  på	  
aktörenas	  
agerande	   	  	  

Båda	  teorierna	  

	  	  

Båda	  teorierna	  

	  	   Allianser	   	  	   Allianser	   	  	   Allianser	   	  	   Allianser	  

	  	  

Ingen	  
övergripande	  
styrning	   	  	  

Regler	  för	  öppet	  
handelssystem	   	  	  

Regler	  för	  öppet	  
handelssystem	   	  	  

Regler	  för	  öppet	  
handelssystem	  

	  	  

Skillnader	  

Suveränitet	  hos	  
stater	  

	  	  

Suveränitet	  hos	  
stater	  tappat	  i	  
betydelse	   	  	  

Suveränitet	  hos	  
stater	  tappat	  i	  
betydelse	   	  	  

Suveränitet	  hos	  
stater	  tappat	  i	  
betydelse	  

	  	  

Nationalstaten	  
garant	  för	  
säkerheten	   	  	  

Stormakters	  makt	  
hotad	  

	  	  

Båda	  teorierna	  

	  	  

Stormakters	  
makt	  hotad	  

	  	  

Fredsstrategi	  
(maktbalans)	  

	  	  

Fredsstrategi	  
(ömsesidigt	  
beroende)	   	  	  

Fredsstrategi	  
(maktbalans)	  

	  	  

Fredsstrategi	  
(ömsesidigt	  
beroende)	  

	  	  
Konkurrerande	  
stater	   	  	  

Ekonomisk	  
integration	   	  	  

Konkurrerande	  
stater	   	  	   Båda	  teorierna	  

 
 

5.6 Teoretisk slutsats 

Anarkimodellen och Världssamhällemodellen är två teorier som kan användas för att få olika 

perspektiv och förståelse för politiska händelser. Teorierna delger olika tolkningar, 

värderingar och uppfattningar kring det politiska klimatet över tid. Däremot inryms inte allt i 
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teorierna menar Hollis eftersom nya variabler uppstår i politiken, som inte ingår i 

grundmodellerna. Det innebär att teorierna inte är heltäckande gällande orsak och verkan i 

världspolitiken utan fler förhållningssätt skapar fler nyanser och mer välgrundade 

vetenskapliga tolkningar.59 För att kunna ta del av fler förhållningssätt och tolkningar 

beskriver John Baylies med flera att teorier som Realism och Konstruktivism är andra 

tänkbara modeller att använda för att förstå historiska ställningstaganden och reflektioner 

kring NATO och Warszawapakten säkerhetspolitik under Kalla kriget.60  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
59 Hollis, 2009, s.55 
60 Baylis, 2008, s. 94 
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6. Diskussion och reflektion  

I diskussionen kommer jag att diskutera och reflektera kring resultats innehåll. Jag kommer 

även belysa mina tankegångar kring NATO:s säkerhetspolitiska utveckling sett utifrån de 

tillämpade teorierna och vilka konsekvenser Berlinmurens fall och konflikten i Afghanistan 

medförde. 

 

6.1 Diskussion analysschema 

Sett till de båda teorierna Anarkimodellen och Världssamhällemodellen utgick NATO till stor 

del ifrån Anarkimodellen före Berlinmurens fall. NATO:s grundtanke var att skapa en 

försvarsallians och en maktbalans gentemot Warzawapakten. Det var en del av NATO:s 

fredsstrategi och ett sätt att visa slagkraft gentemot Sovjetunionen. NATO visade styrka 

genom att flera länder allierade sig och därigenom skapades relationer och förståelse för 

varandra, vilket innebar att de stod enade utåt gentemot den anarkistiska värld som rådde 

utanför nationalstaterna. Detta beteende har ett perspektiv sett utifrån Anarkimodellen och 

NATO:s agerande likt Warzcawapaktens agerande bidrog till en ”knivskarp” konkurrens 

mellan de båda allianserna. Det som framförallt skiljde allianserna åt före Berlinmurens fall 

var NATO:s mer liberala framtoning som Världssamhällemodellen betonar gentemot sina 

medlemsländer. Det visade sig i ett mer öppet handelssystem medlemsländerna emellan. Det 

byggde på att de skapade gemensamma grundförutsättningar för handel som gällde för alla 

som ingick i NATO. Det förutsatte ett ömsesidigt beroende av varandra, så ingen av aktörerna 

blev åsidosattes.  

 

Efter Berlinmurens fall kom NATO till viss del att förändra sin politik gentemot omvärlden, 

vilket framförallt grundade sig i Världssamhällemodellens teori. Världen blev och är en global 

sammankomst eftersom världskartan kom att ritas om efter Berlinmurens fall. Sovjetunionen 

kollapsade och det medförde att ”nya” stater uppstod. Många av dessa stater kom att alliera 

sig med NATO utifrån ett Anarkistiskt perspektiv. De sökte skydd och slagkraft för att 

upprätthålla sin säkerhet. NATO såg förmodligen en större chans till ekonomisk tillväxt 

genom ekonomisk samverkan med nya medlemsländer eftersom suveräniteten hos stater hade 

tappat i betydelse. Marknaden var nu mer öppen och tillgänglig i förhållande till tidigare. 

Samarbeten och samverkan uppstod med nya möjligheter till ömsesidigt beroende likt 

Världssamhällemodellen. NATO hade flyttat fram positionerna och såg möjligheterna att 
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kunna påverka mer rent politiskt och strategiskt, vilket innebar en maktförskjutning åt NATO. 

Deras ställning hade stärkts med hjälp av Världssamhällemodellen teoretiska utgångspunkter. 

 

Konflikten i Afghanistan kom än mer ge NATO en stämpel som världspolis eftersom inga 

direkta hot eller maktspel fanns att förhålla sig till som tidigare. Världssamhällemodellen hade 

en tydligare satt sin prägel på NATO. Det visade sig bland annat i att nationalstaternas 

suveränitet hade tappat i betydelse. NATO kunde agera och bestämma agendan i delar av 

världen som i till exempel Afghanistan. Mycket av detta grundar sig i övriga aktörers 

agerande gentemot NATO. Förmodligen har många aktörer och stater ett anarkistiskt 

perspektiv på NATO eftersom dess slagkraft var ohotad och inte utsatt för konkurrens. Andra 

aktörer såg nog en möjlighet att samarbeta för att gagna sin egen stat utifrån 

Världssamhällemodellen. 

 

6.2 Berlinmurens fall 

Efter Berlinmurens fall, anser jag att det uppstod nya möjligheter för NATO att växa som 

organisation. Ett taktiskt politiskt spel uppstod som jag menar bestod av att ta del av den 

anarki som rådde på marknaden för att säkra sin position. Det gällde att positionera sig och för 

NATO att ta för sig av de nya möjligheter som hade uppstått på den internationella scenen, 

där kaos för närvarande rådde. NATO kunde förändra sin operativa målsättning och förflytta 

sina positioner längre österut eftersom Sovjet inte längre stod i vägen i samma utsträckning 

som tidigare. Trots att Ryssland hade hotat NATO med att riva de nedrustningsavtal de båda 

aktörer hade kommit överens om ifall NATO utökade alliansen. Ryssland påpekade även att 

de skulle göra anspråk på ett delat Europa återigen. Dessa påpekanden från Rysslands sida 

sågs förmodligen inte mer än som tomma hot. Det medförde, enligt mig att NATO kunde ta 

ny terräng politiskt, militärt och skapa nya kontakter med blivande NATO-länder som tidigare 

tillhört Sovjetunionen. Det resulterade i att NATO:s operativa gränser hade utökats och 

expanderat ända till självaste Ryssland. Enligt min åsikt medförde detta indirekt att USA som 

NATO-medlem framförallt hade lyckats förskjuta en tänkbar hotbild mot USA allt längre 

österut och att deras säkerhetspolitiska arbetsprocess förbättrats avsevärt.  

 

Den förändrade ”NATO-kartan” med nya medlemsländer bidrog till att NATO:s 

säkerhetspolitiska arbetsprocess hade fått en annan innebörd. Troligtvis var det ett uppnående 

mål för NATO att lyckas åstadkomma en förflyttning längre österut och en stor politisk vinst 

med att det lyckats. Det tror jag innebär att vid en möjlig framtida konflikt mellan NATO och 
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Ryssland skulle NATO kunna stationera och mobilisera militär utanför Rysslands ”ytterdörr”. 

Trots att det motsätter sig det samarbetsavtal som arbetades fram 1997 mellan NATO och 

Ryssland som bland annat innehåller restriktioner mot att NATO stationerar trupper och 

kärnvapen i forna Warszawapakts-länder. Sett ifrån ett amerikanskt perspektiv skulle en 

framtida konflikt kunna utspela sig i Europa och Ryssland utan att ett enda skott avfyras i 

USA. USA som land med civilbefolkning slipper konsekvenserna och tragedin med vad ett 

krig på ”hemmaplan” innebär. 

 

6.3 Afghanistan 

Eftersom nationalstaters suveränitet har tappat i betydelse enligt Världssamhällemodellen, 

menar jag på att NATO succesivt har fått förändra sin säkerhetspolitiska arbetsprocess mot 

nya tänkbara hot som till exempel terrorism. Terrorism har inga givna landsgränser, vilket 

innebär en försvåring för NATO att veta vem som är fiende och var fienden befinner sig. 

Tidigare var hoten vanligtvis utfärdade från ”synliga” fienden som hade en stat som grund till 

sin suveränitet. NATO var medveten om varifrån hoten kom och vilket land som låg bakom 

intressekonflikten. I dagsläget måste NATO agera mot aktörers handlande som många gånger 

är organisationer utan landförbindelse. Därav har deras säkerhetspolitiska arbetsprocess 

förskjutits, vilket har visat sig i Afghanistan, där strävansmålen från NATO:s sida är att 

säkerhetsställa och effektivisera säkerheten i landet eller i området gentemot terrorister. Det 

för att minimera risken till att Afghanistan återigen blir ett tillflyktsland för terrorister. 

Problematiken med detta är enligt min åsikt att terrorismen är mobil och även flexibel, vilket 

medför att deras utgångspositioner lätt kan variera mellan olika länder medan deras verkans 

mål kan vara riktade mot en aktör eller flera aktörer. En fiende som är mobil och rörlig gör att 

NATO:s hantering av fienden blir svårdefinierad och svår att försvara sig emot. Därför tror 

jag att NATO:s säkerhetspolitiska arbetsprocess till att inta, stabilisera, demokratisera och 

trygga områden och länder som Afghanistan är ett försök att påverka och upplysa 

befolkningen i landet om terrorism. Det sker till exempel genom att NATO bygger ut 

utbildningsväsen och säkerhetsinstitutioner i landet. Strategin är troligen att medvetengöra 

människor om deras mänskliga rättigheter, vilket NATO troligen hoppas ska få befolkningen 

till att ta parti mot terrorism och våld sett ur ett längre perspektiv. Därför kommer det att vara 

ett kostsamt ”krig” för NATO att genomföra eftersom processen är långsam och ständigt 

påverkbar av terrorister. Tålamod, säkerhet, demokratiseringsprocesser och mänskliga 

rättigheter blir den ”nya” sortens krigsföring gentemot att minimera terrorismen i Afghanistan 

och i andra länder där den får fotfäste. 
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7 Sammanfattning 

NATO har ofta fångat mitt intresse på grund av organisationens inflytande världen över. 

Organisationen påverkar och berör många aktörer, institutioner och individer på olika sätt. 

Många aktörer som stater har till stor del ett ömsesidigt förhållande till NATO som bygger på 

givande och tagande, båda parter vinner på ett samarbete. Däremellan finns det även 

motsatsen, där aktörer starkt ställer sig emot NATO:s agerande och kommer i kollissionskurs 

med NATO:s och sina egna intressen. Andra motiv är de aktörer som känner sig tvingade till 

ett samarbete och upplever sig utnyttjade på grund av NATO:s starka ställning på 

världsmarknaden. Olika perspektiv går att skildra gällande NATO som allians och 

organisation, vilket stärker deras existens som maktfaktor världen över. 

 

NATO:s världsställning har ofta berört min nyfikenhet och därför fick det mig att fundera på 

hur NATO har agerat efter ”Kalla krigets” slut ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Eftersom 

ingen direkt supermakt längre kan konkurrera med NATO som tidigare. Därför valde jag att 

skriva denna uppsats om NATO:s säkerhetspolitiska arbetsprocess mellan 1989 till 2015 

(nutid) och belysa hur två världshändelser Berlinmurens fall och Konflikten i Afghanistan 

påverkat NATO som organisation. Jag ville även sätta det i perspektiv till två olika tankesätt 

och därav mina två olika teoretiska utgångspunkter Anarkimodellen och 

Världssamhällemodellen. Dessa analysinstrument eller teorier är tagna från boken 

Internationella relationer skriven av Björn Hettne. Teorierna bygger i korthet på maktbalans 

stater emellan (Anarkimodellen) och ömsesidig samverkan stater emellan. 

 

Mina frågeställningar kopplat till teorier är 

Har NATO idag (2015) förändrat sin säkerhetspolitiska arbetsprocess sett utifrån två 

världshändelser mellan 1989-2015 grundat på Anarkimodellens och Världssamhällemodellens 

teorier? 

• Hur förändrade Berlinmurens fall 1989 NATO:s säkerhetspolitiska arbetsprocess?  

• Hur förändrade kriget i Afghanistan 2001 NATO:s säkerhetspolitiska arbetsprocess?  

 

Uppsatsen grundar sig på en litteraturstudie som redogör för NATO som organisation och hur 

de och dess säkerhetspolitiska arbetsprocess har förändrats över tid i förhållande till två 

utvalda världshändelser som även tillämpas med hjälp av två teoretiska modeller. 
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Bakgrunden delger ett historiskt perspektiv om NATO och belyser även en redogörelse om 

Berlinmurens fall och dess konsekvenser med Sovjetunionens kollaps. Även konflikten i 

Afghanistan behandlas. 

 

Resultatet eller analysen visar att NATO har förflyttat sin gräns österut på grund av ”nya” 

medlemsländer från forna Sovjetunionen, vilket innebär att NATO har säkerhetsställt en 

eventuell konflikt närmare fientligt territorium. De har även kunnat säkerhetsställa och ta del 

av nya marknader som tidigare var isolerade. Det kan i sin tur framöver enligt 

Världssamhällemodellen leda till tätare förbindelser och handel som minimerar chansen till 

framtida väpnade konflikter. Anarkimodellen menar att NATO:s position som makthavare i 

världen har stärkts avsevärt eftersom alliansen har utökats i slagkraft och trängt sig närmare 

en ”fiende” som alltmer blir inträngt i ett ”hörn”. Det kan resultera i en aktör som känner sig 

än mer pressad och börjar agera alltmer aggressivt i sin relation med omvärlden och vad det 

leder till vet vi inte.  

 

En ”ny värld står för dörren” för NATO, där terrorism och konflikter utan landsgränser 

bedrivs på grund av att maktbalansen mellan två större supermakter har utarmats enormt som 

tidigare kontrollerade sina allierade. Det ger utrymme för nya motståndare som vill förmedla 

budskap och tolka rättigheter utifrån sitt sätt att tänka och agera. De är svagare i slagstyrka 

därav agerar de utifrån sina förutsättningar genom terrorism. 
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