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Abstract 

Uppsatsen undersöker interaktionen mellan EU och Nato med tonvikt på 
insatserna mot sjöröveri i Adenviken. Organisationerna samarbetar i den aktuella 
regionen via två parallella operationer, Atalanta och Ocean Shield. Två 
statsvetenskapliga teoriers förmåga att förklara interaktionen prövas. Teorierna 
som används i undersökningen är strukturell realism och neoliberal 
institutionalism. Hypoteser har utformats utifrån hur teorierna kan tänkas förklara 
interaktionen. Resultatet av undersökningen visar att den liberala teorin har störst 
förklaringsförmåga, jämfört med den realistiska teorin. Detta grundar sig i den 
neoliberalistiska förklaringsmodellen gällande samarbete kring mellanstatliga 
organisationer. Samarbetet mellan EU och Nato har institutionaliserats genom 
gemensamma institutioner, avtal och insatser. Den institutionaliserade 
utformningen på samarbetet ger stöd för den neoliberala hypotes som utformats. 
Då realismen har visat sig ha begränsad förmåga att förklara återkommande 
samarbete är dess förklaringskraft för interaktionen mindre god utifrån den 
hypotes som formulerats.  
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1 Inledning 

Nato och Europeisk säkerhets- och försvarspolitik (ESFP) är två mellanstatliga 
organisationer som till stor del överlappar varandra. Dels har de till stor del 
samma medlemmar och de verkar även inom liknande områden, såväl 
uppgiftsmässigt som geografiskt. I havet runt Somalias kust finns omfattande 
problem med sjöröveri som försvårar transporter genom Adenviken. Sedan 2008 
genomför de båda organisationerna parallella insatser mot sjöröveri utanför 
Somalias kust. Detta kan ses som ett fall av interaktion mellan mellanstatliga 
organisationer.  

1.1 Syfte och problemformulering 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur interaktionen mellan de båda 
organisationerna i Adenviken1 kan förklaras utifrån de två teoriererna strukturell 
realism och neoliberal institutionalism. Fokus kommer att ligga på att pröva de två 
teoriernas förklaringskraft för samarbetet. Med förklaringskraft menas teoriernas 
grad av användbarhet för att förklara interaktionen mellan organisationerna. 
Prövningen kommer att göras genom att jämföra hur de båda teorierna förklarar 
aktörernas interaktion på strategisk och operativ nivå. De två teorierna som 
används i undersökningen är avsedda att förklara interaktionen mellan stater i det 
internationella systemet. Då syftet är att undersöka interaktionen mellan två 
mellanstatliga organisationer kommer teorierna prövas inom en annan kontext än 
vad de ursprungligen är utvecklade för. Vår frågeställning är således: 
 

Vilken av teorierna strukturell realism och neoliberal institutionalism  
har störst förmåga att förklara EU:s och Nato:s interaktion kring 
insatserna i Adenviken? 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
 
1 Med ”Adenviken” avses i uppsatsen både Adenviken mellan Afrikas horn och Arabiska halvön samt  de delar 
av Arabiska havet utanför Afrikas kust där NATO:s och EU:s insatser mot sjöröveri sker. 
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1.2 Uppsatsens disposition  

Inledningsvis presenteras organisationerna ESFP och Nato. Sedan följer en 
bakgrund till den rådande situationen i Somalia och uppkomsten av sjöröveri i 
Adenviken. Därefter presenteras de två teorier som ska användas i 
undersökningen. Efter detta visas hur teorierna kommer att prövas gentemot 
problemformuleringen. Därefter presenteras uppsatsens metodologiska ramverk. 
Vidare ges en redogörelse för organisationernas insatser och interaktion i 
Adenviken. Slutligen genomförs en analys där teorierna prövas och deras förmåga 
att förklara ett fall av mellanstatliga organisationerns samarbete jämförs. 
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2 Bakgrund 

2.1 Europeiska unionens försvarssamarbete 

2.1.1 Nicefördraget  

 
ESDP skapades som institution genom Nicefördraget som antogs 2001. 
Institutionen är en del av den europeiska unionens Gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitik(GUSP)  
2002 ändrades och utvecklades den Europeiska konstitutionen, ett nytt ämbete 
inom union skapades, en europeisk utrikesministär och det bildades även flera 
kommiteer, dessa skulle utveckla den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken. 
Beslut togs inom GUSP 2003 gällande gemensamma europeiska utlandsstyrkor . 
Genom detta beslut skapades permanenta europeiska militära snabbinsatsstyrkor, 
så kallade stridsgrupper. 2 

2.1.2 Lissabonfördraget 

2007 togs några av de sista stegen i ESFP:s utveckling och utformning,  till den 
skepnad som institutionen innehar i dag. Medlemsländerna antog ett 
reformsfördrag, mera känt som Lissabonfördraget, gällande den europeiska 
konstitutionens utformning. Effekterna av detta reformfördraget blev att den 
europeiska unionens utrikesministerpost omskapades till den höga representanten 
för europeiska utrikesfrågor och säkerhetspolitik.3  
Lissabonfördraget blev ratificerat av alla medlemsländer och trädde i kraft 2009, 
fördraget gav ändrat namn och innehåll i den gemensamma säkerhets- och 
försvarspolitiken, från ESDP till ESFP. Institutionens namnbyte skedde på grund 
av den nya karaktären gällande den höga representantens ämbete. Gemensamma 
ståndpunkter och uttalande från EU gällande internationella relationer, är genom 

                                                                                                                                                         
 
2 Naert, Fredrik s.189-190 
3 Nik Hynek s.81-83 
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ändringarna i unionsfördraget, ett enat uttalande från en bestämd institution, den 
europeiska unionen.4 
 

2.1.3 ESFP:s syfte och uppgifter 

 
Syftet med skapandet av ESFP och  dess uppgifter, definieras i den europeiska  
unionens konstitution, som antogs genom Lissabonfördraget: 
Artikel III-292 (2) Unionen skall definiera och utföra gemensam politik och 
agerande och skall arbeta för en hög nivå av samarbete inom alla områden 
gällande internationella relationer, för att: 
(b) Stärka och stödja demokrati, rättsliga lagar, mänskliga rättigheter, och 
principer gällande internationell rätt. 
(c) Bevara fred, förhindra konflikter och stärka internationell säkerhet, I enlighet 
med ändamålen och principerna i FN-deklarationen(…) 
(h) Främja ett internationellt system baserat på stärkt multilateralt samarbete och 
“good global governance”5 

2.2 Nato 

2.2.1 Bakgrund 

Nato, North Atlantic Treaty Organization bildades 1949 då Natofördraget slöts 
mellan tio västeuropeiska stater samt USA och Kanada. Syftet var i första hand att 
skapa en motvikt mot Sovjetunionen och förhindra att dess inflytande spreds till 
Västeuropa.6 Med hjälp av garantier om ömsesidigt försvar av medlemsstaterna 
ville man förhindra att en storskalig konflikt skulle bryta ut och kärnvapen komma 
att användas.7 Under kalla kriget var artikel 5 i fördraget central för Nato. Artikeln 
innebär att ett angrepp mot ett av medlemsländerna ses som ett angrepp mot hela 
alliansen. Medlemsländerna avgör tillsammans om artikel 5 kan anses vara 
relevant för situationen och beslutar om åtgärder. Här krävs konsensus mellan 
medlemmarna, samtliga har vetorätt. Efter kalla kriget har artikel 5 inte varit lika 
viktig för alliansen, verksamheten har mest varit inriktad på fredsfrämjande 

                                                                                                                                                         
 
4 Hynek, Nik s.82-83 
5 The treaty at a glance och Naert, Fredrik s.190-191 
6 NATO 1 
7 Anderman s.3 
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insatser med mandat från FN.8 Numera ingår ett flertal tidigare motståndare i 
Östeuropa i organisationen. Samarbetet genomfördes till en början inom ramen 
för organisationen Partnerskap för Fred (PFP) och inriktades till stor del på hjälp 
till modernisering av försvaret i de olika länderna. Efterhand valde en stor del av 
länderna i Öst- och Centraleuropa att gå med i Nato.9 Nato som ursprungligen 
bildades för att svara på hotet från Sovjet har gått från fokus på försvar av staterna 
i Västeuropa till ett brett spektrum av uppgifter inom säkerhetsområdet där många 
fler aktörer än stater är aktuella och långt fler typer av konflikter hanteras.  

2.2.2 Beslutsfattande 

The North Atlantic Council (NAC) är det högsta politiska beslutsfattande organet i 
NATO. Rådet har varje vecka möten där medlemmarna representeras av 
ambassadörer. Man har också regelbundna möten med medlemsländernas utrikes- 
och försvarsministrar. Ungefär en gång om året hålls strategiska möten med stats- 
och regeringschefer från medlemsländerna.10  
Beslutsfattandet i rådet sker med konsensus. Varje medlemsland har alltså rätt att 
lägga in sitt veto och det sker inga omröstningar. För att beslutsfattandet ska 
kunna ske smidigt är det därför viktigt att de olika medlemmarna kan samverka så 
att de känner till varandras ståndpunkter i de frågor som tas upp. Nato:s 
generalsekreterare är ordförande i rådet och har som uppgift att underlätta 
förhandlingarna. Generalsekreteraren är också alliansens talesman.11  

2.2.3 Implementering av beslut 

Nato har både en civil och en militär struktur. På den civila sidan implementeras 
besluten genom NATO:s civila högkvarter i Bryssel. På den militära sidan sker 
implementering genom militärkommittén. Under militärkommittén lyder två 
militära strategiska högkvarter, Allied Command Operations (ACO) i Mons i 
Belgien och Allied Command Transformation (ACT) i Norfolk, Virginia.12 ACT 
har som uppgift att leda utvecklingen av alliansen. Under ACT ligger ett antal 
centra för utbildning, övning och forskning.13 ACO leder alliansens operativa 
verksamhet och har under sig ett antal högkvarter i olika delar av Europa. De här 
högkvarteren har i sin tur högkvarter under sig. Exempelvis lyder Headquarters 
Allied Maritime command HQ under Headquarters Allied Joint Force Command 
HQ Brunssum som i sin tur lyder under ACO.  

                                                                                                                                                         
 
8 Anderman s.8 
9 Anderman s.5 
10 NATO 1 s.8-9 
11 NATO 1 s.43 
12 NATO 1 s.9 
13 NATO 2  
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NATO har inga egna militära förband. De allra flesta resurserna står under 
nationellt befäl till dess att medlemsländerna åtar sig NATO-uppdrag.  Däremot 
har man en väl utvecklad ledningsstruktur som gör det möjligt att få fram militära 
resurser från de medlemsländer som vill ställa upp.14 NATO genererar alltså fram 
militära förband från medlemsländerna för deltagande i varje militär insats. 
Samtidigt har man en snabbinsatsstyrka kallad NATO Response Force (NRF). 
NRF ska kunna reagera på direkta hot mot medlemsländerna såväl som konflikter 
eller katastrofer i omvärlden som kräver snabb reaktion. Snabbinsatsstyrkan består 
av marin-, flyg- och marktrupper och dess mest insatsberedda del uppgår till 
omkring 14000 man. Ytterligare resurser kan tillföras vid behov. De förband som 
ska ingå i styrkan måste ha förmåga att sättas in långt hemifrån. På så sätt driver 
NRF utvecklingen av medlemsländers militära förmåga framåt eftersom de 
deltagande styrkorna måste vara fullt moderniserade för att klara de krav som 
ställs.15   
För att medlemmarnas militära styrkor ska kunna fungera tillsammans har NATO 
infört standardiseringsavtal. Avtalen innebär en långtgående standardisering av 
materiel och förfaranden inom alliansen. Gemensamma standarder underlättar 
avsevärt förmågan till samarbete eller interoperabiliteten. Även de många 
internationella övningarna med såväl länder från NATO som PFP har underlättat 
interoperabiliteten inom alliansen då styrkorna vänjer sig vid att arbeta i en 
internationell miljö.16  

2.3 Uppkomsten av sjöröveri i Somalia 

Det område som idag är Somalia bestod fram till 1960-talet av två kolonier, 
Brittiska och Italienska Somaliland. När Storbritannien drog sig ur Brittiska 
Somaliland gick de två kolonierna samman och bildade nationen Somalia.17 
Under kalla kriget försökte både USA och Sovjetunionen nå inflytande över den 
strategiskt viktiga regionen kring Afrikas horn. Det utländska biståndet gynnade 
främst presidentens klan vilket ogillades av de andra klanerna. Maktkampen 
mellan klanerna ledde till uppror som slogs ner av regimen med brutala metoder. 
Till slut kunde regimen inte hantera situationen och president Siad Barre 
tvingades fly i januari 1991. Frånvaron av centralstyre ledde till ett politiskt 
vakuum som snabbt fylldes av rivaliserande krigsherrar. Inbördeskrig följde och 
allvarlig hungersnöd uppstod. För att säkerställa mattransporter till de svältande 
skickades trupper under FN-flagg till landet. I samband med ett försök att frånta 
krigsherren Muhammed Farah Aidid makten dödades 18 amerikanska soldater. 
Efter detta misslyckande tog USA hem sina trupper 1993, FN:s insats avbröts i 

                                                                                                                                                         
 
14 Anderman s.33 
15 NATO 3  
16 Muratore s.95 
17 CIA the World Fact Book – Somalia  
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mars 1995. Oroligheterna i Somalia fortsatte. År 2000 kom man överens om att 
införa en övergångsregering som dessvärre inte fick någon större makt. Krig 
mellan regeringen och islamistiska militanta grupper samt en intervention av 
Etiopiska trupper 2006 ledde till fortsatt kaos.18  

Frånvaron av centralstyre och den utbredda fattigdomen i Somalia i 
kombination med närheten till en större internationell farled gör att 
piratverksamhet blir en attraktiv sysselsättning. De första piraterna var från början 
fiskare som tog till vapen mot utländska fartyg som tjuvfiskade och dumpade 
avfall utanför Somalias kust. Piratnätverken är idag väl etablerade och har sina 
baser främst i nordöstra och centrala Somalia. Den halvt autonoma regionen 
Puntland är ett starkt fäste för piraterna.19 Under de senaste åren har sjöröveriet 
ökat markant. De stora riskerna har medfört ökade försäkringskostnader för 
fartygen som passerar genom Adenviken. Trafiken genom Suezkanalen har 
minskat med mer än 50% sedan 2008 och allt fler skeppare väljer vägen runt 
Godahoppsudden för att slippa piraterna. Sjöröveriet får negativa ekonomiska 
konsekvenser såväl för grannländerna som för de länder i västvärlden vars fartyg 
trafikerar vattnen. 95% av handelsvolymen från EU:s medlemsländer går genom 
farleder i Adenviken.20 Samtidigt försvåras transporterna av nödhjälp till 
svältande i Somalia.21 

 

                                                                                                                                                         
 
18 International Crisis Group – Somaila conflict history 
19 Beri, Ruchita s.454 
20 Maritime Security Center 
21 Beri, Ruchita s.452 
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3 Teori 

I uppsatsen prövas två teoriers förmåga att förklara ESFP:s och Nato:s samarbete 
inom insatserna i Adenviken. Teorierna som skall prövas är neoliberal 
institutionalism och strukturell realism22. Anledningen till att just de här teorierna 
har valts som utgångspunkt är att de fokuserar på samarbete och konkurrens i det 
internationella systemet. Dessutom har de olika antaganden om hur systemet 
fungerar och vad det får för konsekvenser för möjligheterna till samarbete mellan 
aktörer.  
Neoliberal institutionalism och strukturell realism delar grundantagandet att det 
internationella systemet är anarkiskt.23 Båda teorierna är alltså överens om att det 
inte finns något centraliserat styre i världen som står över staterna. Däremot ser 
teorierna olika på vilka konsekvenser anarkin får för staternas agerande. 
Framförallt skiljer sig deras syn på hur samarbete kan uppstå mellan aktörer i det 
internationella systemet. 

3.1 Neoliberal institutionalism 

Enligt neoliberal institutionalism är utsikterna till samarbete i det internationella 
systemet överlag goda. Neoliberalerna menar att kontinuerlig interaktion mellan 
stater ger incitament för fördjupat samarbete.24 Neoliberalismen utgår från en typ 
av spelteori kallad ”fångarnas dilemma”25 som åskådliggörs i schemat nedan. I 
”fångarnas dilemma” ställs två aktörer inför valet att samarbeta eller inte 
samarbeta. Det bästa för båda aktörerna är om båda samarbetar. Om en av 
aktörerna väljer att inte samarbeta medan den andra samarbetar kommer den som 
inte samarbetar att tjäna mycket mer än den som väljer att samarbeta. Eftersom 
båda aktörerna är rädda för att bli lurade kommer de därför att välja att inte 
samarbeta. Eftersom de positiva effekterna av samarbetet då uteblir kommer 
aktörerna att tjäna mindre än om båda två hade valt att samarbeta. Aktörers ovilja 
till samarbete är till stor del en konsekvens av osäkerheten kring den andre 
aktörens agerande.  

                                                                                                                                                         
 
22 I uppsatsen kommer realism och neorealism användas synonymt med strukturell realism. Likaså kommer 
liberalism och neoliberalism användas som synonym till neoliberal institutionalism. 
23 Mingst, Arreguin - Toft s.94,103 
24 Mingst, Arreguin - Toft s.79 
25 Powell s.1307 
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26 
 

Neoliberaler menar att mellanstatliga organisationer kan motverka osäkerheten 
om motpartens agerande. Mellanstatliga organisationer möjliggör upprepad 
interaktion mellan stater, vilket leder till att staterna lär sig hur de andra brukar 
agera. Dessutom underlättar mellanstatliga organisationer kommunikation mellan 
stater så att de kan komma fram till strategier som gagnar båda. Neoliberaler ser 
att mellanstatliga organisationer underlättar samarbete på följande sätt: 

• Modererar staternas beteende 

• Utgör ramverk för interaktion 

• Tillhandahåller mekanismer för att minska fusk via övervakning och 
straff 

• Koordinerar staters agerande 

• Specificerar gemensamma mål 

• Gör mellanstatligt samarbete mer trovärdigt eftersom staterna känner 
till hur deras motparter brukar agera. 27 

 
En anledning till att neoliberaler ser utsikterna till mellanstatligt samarbete som 
goda är att de menar att stater bara bryr sig om absoluta fördelar. De menar alltså 
att staters inställning till kollaboration inte påverkas av vad deras 
samarbetspartner får ut av samarbetet utan bara av vad de själva tjänar på det.28  

 
 
 
 

                                                                                                                                                         
 
26Figuren är hämtad från: Smith, M. Shane. "Game Theory." Beyond Intractability. Eds. Guy Burgess and Heidi 
Burgess. Conflict Research Consortium, University of Colorado, Boulder. Posted: August 2003 
<http://www.beyondintractability.org/bi-essay/prisoners_dilemma/>. 
27 Mingst, Arreguin - Toft s.182 
28 Baylis, Smith, Owens s.133 

http://www.beyondintractability.org/bi-essay/prisoners-dilemma
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3.2 Strukturell realism 

Den strukturella realismen är jämfört med neoliberal institutionalism mer 
pessimistisk till staters möjligheter att samarbeta. Realisterna tror till skillnad från 
neoliberalerna att stater inte enbart är intresserade av hur mycket de själva vinner 
på ett samarbete utan också av hur mycket deras samarbetspartner vinner på ett 
samarbete. Enligt det realistiska perspektivet är staterna alltså inte bara 
intresserade av absoluta fördelar utan också av relativa fördelar.29 De egna 
vinsterna sätts i relation till samarbetspartnerns vinster. Enligt realismen skulle en 
stat undvika ett mellanstatligt samarbete som riskerar att leda till att maktbalansen 
mellan de två involverade staterna förändras till motpartens fördel. Därför menar 
realisterna att stat A är mindre benägen att samarbeta om det står klart att stat B 
kommer att tjäna mer på samarbetet än vad stat A gör. Stat A är rädd för att stat 
B:s makt kommer att öka jämfört med stat A:s makt vilket gör att stat B blir ett 
större hot för stat A enligt den realistiska maktbalansteorin. Ett samarbete som 
inledningsvis ger en vinst för stat A skulle i förlängningen kunna leda till en 
nettoförlust, då stat B kan komma att utnyttja de relativt sett större fördelarna till 
att bekämpa stat A. Enligt realismen är denna rädsla för ett skifte i maktbalansen 
central för staters agerande.30 

3.3 Hypoteser 

Teorierna neoliberal institutionalism och strukturell realism är främst framtagna 
för att förklara staters beteende i det internationella systemet. Undersökningen 
handlar om samarbete mellan två mellanstatliga organisationer. Därför kommer 
det utifrån teoriernas grundantaganden formuleras hypoteser för hur respektive 
teori kan tänkas förklara interaktionen mellan Nato och EU. Prövningen av 
hypoteserna mot det empiriska materialet kommer att visa hur stor 
förklaringskraft de båda teorierna har för interaktionen mellan organisationerna.   

3.3.1 Neoliberal hypotes 

Utifrån neoliberal institutionalisms grundantaganden har följande hypotes 
formulerats:  

 
Upprepad interaktion mellan de två organisationerna har lett till ett 
institutionaliserat samarbete som befästs genom avtal. Vidare har den 

                                                                                                                                                         
 
29 Grieco s.487 
30 Mingst, Arreguin - Toft s.75 
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återkommande interaktionen mellan EU och Nato lett till framväxten av 
samarbetsorgan som möjliggör kommunikation och koordination mellan de 
två organisationerna. Detta leder till ett fungerande samarbete mellan EU 
och Nato i Adenviken. 

3.3.2 Realistisk hypotes 

På samma sätt har följande hypotes formulerats utifrån strukturell realisms 
grundantagande: 
 
NATO:s och EU:s parallella insatser sker på grund av konkurrens mellan 
organisationerna. Samarbetet mellan organisationerna existerar för att 
kunna bemöta det gemensamma hotet från sjöröveriet i Adenviken.  

3.4 Teoriprövning  

3.4.1 Strategisk nivå 

Undersökning av samarbetet på strategisk nivå skall göras genom att undersöka 
gemensamma avtal och institutioner mellan organisationerna gällande internationellt 
samarbete.  
Ekonomi kan vara en viktig faktor för att förklara samarbetet mellan aktörer i regionen 
kring Adenviken. Exempelvis går en stor andel av EU:s kommersiella sjöfart genom 
farleden. Framförallt neoliberalismen kan vara användbar här då den lägger stort fokus 
på ekonomiska incitament för samarbete. Strävan efter säkerhet är också en viktig faktor 
i sammanhanget. Enligt realismen kan det antas ligga i staters och därmed 
mellanstatliga organisationers intresse att verka för ökad säkerhet i regionen.  

3.4.2 Operativ nivå 

 I undersökning av samarbetet på operativ nivå ligger fokus på att undersöka hur 
samarbetet har fungerat rent konkret mellan EU:s och NATO:s styrkor i insatsområdet 
Adenviken. Intressant här kan vara att undersöka vilka institutioner som finns för 
samarbete mellan styrkorna, och hur deras samarbete har sett ut. 

 
 



 

 12 

4 Metod och material 

4.1 Upplägg och relevans 

Studien syftar till att utifrån två teorier förklara ett fall av interaktion mellan två 
mellanstatliga organisationer i ett specifikt geografiskt område. Fallet som 
undersöks är interaktionen mellan ESFP och Nato inom ramen för insatserna mot 
sjöröveri i Adenviken. Undersökningen är både teoriprövande och 
teorikonsumerande. Studien är teoriprövande på så sätt att två teoriers 
förklaringskraft prövas på ett fall. Jämförandet av teoriernas förklaringar kommer 
alltså att visa hur användbara de är för det aktuella fallet. Undersökningen är 
teorikonsumerande i och med att den använder två existerande statsvetenskapliga 
teorier för att förklara ett fall, interaktionen mellan EU och Nato i Adenviken.31  

Studien blir intressant eftersom den kan visa sig vidga användningsområdet 
för de två teorierna. Teorierna är främst tänkta att förklara samverkan och konflikt 
mellan stater men i studien tillämpas de på relationen mellan två mellanstatliga 
organisationer. Resultaten av studien kan komma att visa att teorierna också kan 
vara användbara för att förklara förhållandet mellan mellanstatliga organisationer. 
Om en av teorierna visar sig vara mer användbar än den andra teorin för att 
förklara fallet kommer dess förklaringskraft stärkas i förhållande till den andra 
teorin. Det är möjligt att teorierna visar sig ha olika stor förklaringskraft inom 
olika aspekter av området för undersökningen.  

4.2 Varför bara ett fall? 

En möjlighet för undersökningen hade varit att pröva teorierna mot flera fall. En 
prövning mot flera fall skulle kunna bidra till att mer säkert säga något om 
teoriernas förklaringskraft för mellanstatlig interaktion. Anledningen till att 
undersökningen begränsas till ett fall är dels att en ingående undersökning och 
jämförelse av flera fall skulle ta mer tid i anspråk än vad som finns för en uppsats 
på fortsättningsnivå. Dessutom har det visat sig svårt att hitta fler fall som skulle 
kunna nyttjas i undersökningen. Fallet Adenviken blir intressant eftersom ESFP 
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och Nato där arbetar med liknande verktyg. Det är svårt att finna fler fall av 
samarbete mellan ESFP och Nato där de båda organisationerna samtidigt 
genomför insatser med i stort sett samma uppgifter i samma insatsområde. Det 
finns dock fler insatsområden där ESFP och Nato genomför parallella insatser. I 
Kosovo leder Nato den militära insatsen KFOR medan EU leder den civila 
insatsen EULEX. EU:s och Nato:s engagemang i Kosovo har dock väldigt olika 
uppgifter. EULEX är en civil insats som syftar till att stödja Kosovos 
myndigheters förmåga att upprätthålla rättssäkerhet32 medan KFOR är en militär 
insats som har som uppgift att bidra till stabiliseringen av säkerhetsläget.33 I 
Adenviken verkar organisationerna inom samma område medan de i Kosovo 
verkar i olika nischer.  

4.3 Material 

 Material som kommer att användas är böcker, artiklar, dokument och officiella 
hemsidor. För det teoretiska ramverket använder vi litteratur som beskriver 
teorierna och även vetenskapliga artiklar. Relevanta fakta hittas dels i 
vetenskapliga artiklar men även genom granskning av organisationernas officiella 
hemsidors innehåll, till exempel faktablad och dokument. 

Anledningen till att flera olika typer av källor används i undersökningen, är att 
studien skall vara mångsidig, det vill säga studiens empiri grundar sig på ett större 
antal källor, och därmed förbättras undersökningens validitet. Med validitet menas 
i detta sammanhang att undersökningen, ”mäter” det som den syftar till att mäta.34  

4.3.1 Källkritik 

Det är viktigt att tillämpa källkritik vid användningen av källmaterialet.  
Utifrån fyra källkritiska regler som är uppställda av Weibulls35, genomförs 
granskningen av de källor som används i studien. Källkritiken blir viktig både vid 
användning av förstahands- och andrahandskällor. Så länge materialet är taget 
från organisationernas officiella hemsidor är det ganska säkert att det är äkta. Är 
materialet från samma tid som insatserna har genomförts uppfylls också kravet på 
samtidighet. Vad gäller källor som beskriver de teorier som används är kravet på 
samtidighet inte av lika stor vikt eftersom teorierna kan antas vara tillämpbara 
även ett antal år efter det att de tillkom. Eftersom det inte kan uteslutas att källor 
från Nato och EU är beroende av varandra är det viktigt att undersökningen också 
omfattar källor som inte kommer från organisationerna. Såväl vetenskapliga 

                                                                                                                                                         
 
32 EULEX 
33 Nato 4 
34 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud s.63 
35 Äkthet, Oberoende, Samtidighet, Tendens. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud s.314 
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artiklar som officiella källor kan antas vara tendentiösa. Författarna kan ha haft 
för avsikt att påverka läsarens uppfattning om organisationerna och deras 
samarbete.  

4.3.2 Annat material 

En mer djupgående undersökning skulle kunna genomföras för att besvara 
problemställningen. Exempelvis skulle intervjuer kunna göras med 
befattningshavare på olika nivåer. Sådana intervjuer skulle kunna ge djupare 
insikt kring interaktionen mellan de mellanstatliga organisationerna, och detta 
material skulle sedan kunna kompletteras med de statsvetenskapliga teorierna. 
Dessvärre är detta svårt att genomföra inom de tidsramar och resurser som ges för 
en uppsats på fortsättningsnivå.   

4.4 Vetenskaplig ståndpunkt 

Författarna till denna uppsats ställer sig i huvudsak positiva till de 
grundantaganden inom dagens empiriska samhällsvetenskap som presenteras i 
Metodpraktikan.36 Dessa antaganden ä som följer: ”ett ontologiskt antagande om 
att det finns en verklighet som är oberoende av våra subjektiva medvetanden; dels 
ett epistemologiskt antagande om att det genom systematiska observationer går att 
erhålla välgrundad kunskap om denna verklighet”. Uppsatsens författare delar 
antagandet om en oberoende verklighet men tror att det inom 
samhällsvetenskaplig forskning är svårt att nå kunskap om absoluta sanningar. 
Samhällsvetenskapliga fenomen är som regel komplexa och svårstuderade, på 
grund av att det är svårt att isolera variabler Dessutom kan forskningsresultatet 
inom samhällsvetenskaplig forskning förväntas vara påverkad av forskarens 
subjektiva perspektiv. Däremot finns det möjlighet att genom empiri och 
undersökningar, kunna säga något kring hur verkligheten kan tänkas vara 
beskaffad.  
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5 Insatserna 

De internationella insatserna för att stävja piratverksamheten i Adenviken, har 
under de senaste åren intensifierats. Dels genomför internationella organisationer 
och självständiga stater insatser genom multilaterala samarbeten i den aktuella 
regionen, dels utför enskilda stater säkerhetsoperationer och det sker även 
bevakningen av kommersiella farleder i Adenviken.37  

5.1 Natos operationer och insatser 

5.1.1 Ocean Shield 

North Atlantic Treaty Organization började operera i Adenviken under 2008. Den 
första tillfälliga operationen som påbörjades kallades ”Operation Allied Provider”.  
Operationen startades på grund av tillrådan från Förenta Nationernas 
generalsekreterare Ban Ki-Moon.38 Uppgifter och mål med Nato:s operation var 
att skydda skepp, utsända av World Food Programme från sjöröveri39 
Skeppen var lastade med hjälpsändningar till framför allt Somalia. WFP är en 
organisation som är en del av FN:s biståndsgren. I ”Operation Allied Providers” 
uppgifter ingick även patrullerande av farlederna utanför Somalias kust med 
Nato:s fartyg, detta för att förhindra skepp utsända av WFP från att kapas och 
attackeras av somaliska pirater.40 
  Den tillfälliga ”Operation Allied Provider” ersattes under 2009, med en ny Nato-
operation som kallades ”Operation Allied Protector”.41 Operationen var ett 
komplement till den EU-ledda operationen ”Operation Atalanta” som startade 
under 2008 i Adenviken. Den nya Nato-ledda operationen fortsatte i praktiken 
som föregående Nato-operation. Övervakningen av farlederna sköttes fortfarande 
på liknande sätt som hade skett under den tidigare operationen.42  
 ”Operation Allied Protector” har fortsatt fokus på stabilitet och säkerhet för 
internationella fartyg i Adenviken, både kommersiella och fartyg från 
hjälporganisationer inbegreps i skyddet från Nato. 
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Under 2009 togs ett beslut inom Nato att starta upp ytterligare en operation i 
Adenviken, med fortsatt avsikt att bekämpa sjöröveriet. Operationen namngavs 
”Operation Ocean Shield”. Till skillnad från de tidigare operationerna i regionen, 
är ”Operation Ocean Shield”, en större och mer omfattande insats.43 
Erfarenheterna från de tidigare operationerna i Adenviken, användes för att 
utveckla den nya operationen. Nato:s mål med den nya operationen är att på olika 
sätt ge understöd till regioner runt Adenviken, detta för att dessa regioner skall 
tillskansa sig kunskap och medel för att på egen hand ges möjligheter att bekämpa 
sjöröveriet i Adenviken. 44 

5.2  Europeiska Unionens operationer och insatser. 

5.2.1 Operation Atalanta 

Europeiska unionens insats i Adenviken, började under 2008, då EU startade 
”Operation Atalanta”. Insatsen påbörjades för att utgöra ett stöd och samarbete 
med Nato:s ”Operation Allied Provider”, som startades samma år, och även 
fungera som understöd till FN45  
 I likhet med den Nato-ledda operationen, var ESFP:s uppgift och ambition med 
operationen att skydda World Food Programmes skepp från piratattacker i 
Adenviken.46 
“Operation ATALANTA” var speciell på så sätt att det var första gången som en 
marininsats ledd av EU, skedde utanför EU:s gränser. Det var även första gången 
som en gemensam militärinsats skedde inom ramverket av ESDP(nuvarande 
ESFP). 
ESDP:s insats i Adenviken inkluderade även skydd och eskort av fartyg som 
tillhör den Afrikanska Unionen, i som likhet med WFP, framförde bistånd och 
livsmedelsleveranser med fartyg till Somalia.47 Insatsen inbegriper också  
bevakning och kontroll av fiskenäringen i Adenviken. 48  
European Naval Force (EUNAVFOR), är den europeiska unionens militärstyrka 
som har ansvar för implementeringen av beslut kring operationens utformning och 
utförandet av ”Operation Atalanta”. 49  
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5.2.2 Andra insatser 

Maritimt Säkerhetscenter på Afrikas Horn(MSC-HOA) har uppförts av EU och 
specifikt av EUNAVFOR i ett samarbete med industrinäringen i regionen. 
Ambitionen med centret är att skapa stabilitet och säkerhet i Adenviken och på 
Afrikas horn. Genom MSC-HOA förbättras övervakningen av fartyg, så väl 
militära som kommersiella, som rör sig i Adenviken.50. 

5.3 Övriga aktörer 

5.3.1 Förenta Nationerna 

Förenta Nationerna är en viktig aktör och en sammanbindande länk för flera 
multilaterala samarbeten i regionen. EU:s insatser i Adenviken stödjer sig på och 
opererar enligt FN:s säkerhetsrådsresolution 1816 som kom till 2008. 
Resolutionen går ut på att ge understöd till Somalias övergångsregering mot 
piratverksamheten i Adenviken genom internationella insatser.51  

5.3.2 Combined Maritime Forces 

Combined Maritime Forces är en USA-ledd marin styrka som består av tre 
grupper, Combined Task Force(CTF) 150, 151 och 152. Styrkan består totalt av 
omkring 35 skepp från en mängd olika länder i västvärlden.52 CTF 151 är liksom 
Nato:s Ocean Shield och EU:s ATALANTA inriktad på bekämpning av sjöröveri 
utanför Somalias kust på mandat av FN.53 De andra två insatsstyrkorna har större 
fokus på operationer med syfte att motverka terrorism i vattnen runt Arabiska 
halvön. CTF 150 verkar i stort sett i samma område som CTF 151 men är en del 
av USA:s Operation Enduring Freedom och är inriktad på antiterrorverksamhet.54 

5.3.3 Andra nationer 

Förutom Nato, EU och USA har ett stort antal andra länder svarat på FN:s 
resolution om stöd till kampen mot sjöröveri utanför Somalia. I närområdet är 

                                                                                                                                                         
 
50 Maritime Security Center- Horn of Africa 
51Säkerhetsrådet Resolution 1816 
52 Combined Maritime Forces 3 
53 Combined Maritime Forces 2 
54 Combined Maritime Forces 1 



 

 18 

bland andra Oman, Saudiarabien och Yemen involverade i insatserna mot 
sjöröveriet. Samtidigt har Indien, Japan, Kina, Malaysia, Singapore, Pakistan och 
Ryssland skickat militära fartyg till Adenviken. De här aktörerna har ofta bedrivit 
en aktiv verksamhet, exempelvis har Indiska krigsfartyg eskorterat mer än 1200 
skepp genom Adenviken.55  
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6 Interaktion i Adenviken 

6.1 Strategisk nivå 

6.1.1  Inledning 

Internationella samarbeten mellan Nato och EU, har under åren stärkts och 
delvis institutionaliserats genom avtal och genom skapandet av gemensamma 
institutioner. Det frekventa och stabila samarbetet har lett till att ett strategiskt 
partnerskap har utvecklats organisationerna emellan. Samarbetet klassificeras som 
ett permanent samarbete, av de två mellanstatliga organisationerna.56 

Samarbetet mellan de två organisationerna i Adenviken är uppbyggt kring de 
existerande strategiska och politiska principer som har institutionaliserats genom 
avtal och deklarationer, slutna mellan NATO och EU.  

6.1.2 EU-NATO deklarationen om ESDP   

Deklarationen som antogs 2002 innebar ett förtydligande av samarbetet mellan 
de två organisationerna. Deklarationen stipulerar några förhållningssätt mellan 
organisationerna, angående samarbete, mer explicit; internationella insatser. 

Fokuset i deklarationen ligger på huruvida de två organisationerna skall lägga 
upp en gemensam strategi, dessutom hur de skall komplettera varandra, gällande 
institutioner och resurser.57 Gemensamma politiska principer, fastlogs. Detta för 
att utveckla och föra fram det strategiska partnerskapet mellan EU och Nato.  

6.1.3 Berlin-plus överenskommelsen 

 Avtalet eller mer korrekt överenskommelsen som kallas ”Berlin Plus” 
fastslog 2003 principer kring EU och Nato:s samarbete som framförallt berör 
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krishantering i ett tredje land. Avtalet går i stora drag ut på att EU har rätt att 
använda och utnyttja Nato:s tillgångar och resurser.58 Berlin-avtalet är fortfarande 
giltigt mellan de två parterna. 

6.1.4 Lissabonfördraget 

 
När fördraget trädde i kraft 2009 fördjupades det strategiska partnerskapet, 

och ett nytt strategiskt koncept skapades. Detta var möjligt på grund av fördragets 
utformning, och den kompetens som tilldelades ESFP och Cathrine Ashton 
angående utförandet av internationella insatser.59 

6.1.5 FN:s inflytande på det strategiska samarbetet  

FN:s säkerhetsråd har under 2000-talet kommit med deklarationer som berör 
vikten av internationella insatser i Adenviken och Somalia, resolution 1816 bland 
fler andra viktiga resolutioner.   

FN har genom dessa deklarationer skapat ett incitament för Nato och EU:s 
insatser och givit grund för strategi och även legitimitet för de mellanstatliga 
organisationernas insatser i området. I deklarationerna från FN, beskrivs också 
uppgifter och strategier för att skapa stabilitet i Somalia och i Adenviken.60 

6.1.6 Formuleringar av gemensam strategi för samarbete och politik 

Tre ledord definierar det strategiska samarbetet mellan Nato och EU enligt de 
två organisationerna; Kommunikation, Öppenhet och Samarbete. Betydelsen av 
dessa tre ”ledord” för samarbetet understryks av både EU och Nato i dokument 
som beskriver det strategiska partnerskapet. Kommunikation är en av de 
viktigaste byggstenarna för ett fortsatt samarbete och underlättar koordinationen 
mellan organisationerna61  

6.1.7 Gemensam internationell agenda 

I Adenviken finns en gemensam nämnare som berör internationell säkerhet för 
de två organisationerna, kampen mot sjöröveriet, som betecknas som organiserad 
brottslighet enligt EU. Detta är något som nämns i den europeiska 

                                                                                                                                                         
 
58 Framework Berlin Plus Agreement 
59 Hynek, Nik, s.83 
60 Hynek, Nik s.87-88 
61 NATO 8 och Consilium Europa 3 



 

 21 

säkerhetsstrategin.62  
De gemensamma målen med samarbetet inbegriper även ekonomiska motiv. Detta 
på grund av Adenvikens betydelse som internationell farled, och det säkerhetshot 
mot fartyg som har skapats av det organiserade sjöröveriet. 

6.1.8 Strategier i Adenviken 

   
En mellanstatlig organisation som verkar på högre nivå är Contact Group on 
Piracy off the Coast of Somalia. CGPCS Grundades 2009 efter FN:s resolution 
1851. Syftet är att underlätta diskussion och samarbete mellan stater och 
internationella organisationer för att motverka sjöröveri utanför Somalias kust. 
Organisationen fungerar som ett forum där ett stort antal stater och internationella 
organisationer från vitt skilda delar av världen kan dela med sig av idéer och 
koordinera sitt samarbete. CGPCS är organiserat i fem arbetsgrupper som var och 
en har sitt särskilda område. Områdena är militär koordination och regional 
utveckling, juridiska problem, stärkande av sjöfartens medvetenhet, offentlig 
information och identifikation och bekämpning av piraternas finansiella nätverk. 
Organisationen rapporterar kontinuerligt om sin verksamhet till FN. Bland de 
internationella organisationer som deltar i samarbetet finns både EU, 
EUNAVFOR och Nato.63 

6.2 Operativ och taktisk nivå 

Samverkan mellan de båda insatserna på operativ nivå64 sker på flera olika 
sätt, såväl utanför som i insatsområdet. Ocean Shield lyder under Nato:s Allied 
Maritime Component Command medan Atalanta leds från EU:s Operational 
Headquarters. Båda dessa högkvarter är inhysta i samma byggnad i Northwood i 
Storbritannien.65 Detta är ett exempel på hur Nato har gjort sina ledningsresurser 
tillgängliga för EU. Att ledningscentralerna är så pass närbelägna underlättar 
avsevärt möjligheterna till samverkan mellan styrkorna. 

                                                                                                                                                         
 
62 Consilium Europa 2 
63 Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia  
64 Strategisk, operativ och taktisk nivå är ett sätt att dela in den militära verksamheten. Strategisk nivå är 
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den verksamhet som sker inom ramen för en särskild operation. Ocean Shields ledning kan alltså räknas 
till operativ nivå. Taktisk nivå handlar om ledning av enskilda militära enheter. NATO:s fartyg i 
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6.2.1 Shared Awareness and Deconfliction group 

Shared Awareness and Deconfliction group (SHADE) är ett viktigt organ för 
samverkan mellan aktörerna i regionen. SHADE grundades i december 2008, 
alltså samtidigt som operation Atalanta inleddes. Gruppens syfte är att utgöra en 
plattform för koordination mellan sjöfartsbranschen, Nato, EU och USA:s marina 
styrka samt övriga nationer med marina tillgångar i regionen.66 SHADE håller 
regelbundet möten i Bahrain vid CMF:s högkvarter.67 Tanken är att aktörerna på 
ett informellt sätt ska kunna dela med sig av erfarenheter, diskutera problem och 
lösa eventuella konflikter. I början inkluderade gruppen bara CMF, EUNAVFOR 
och Nato men efterhand har många nationer i regionen såväl som nationer som 
har självständigt agerande marina enheter i området tillkommit. Vid SHADE:s 
möten har det diskuterats och tagits beslut om en rad åtgärder för att förbättra 
samarbetet mellan aktörerna i området. Bland annat har man behandlat frågor om 
koordination av logistik och förbättrad kommunikation mellan koalitionerna och 
handelsfartyg. I SHADE togs beslutet om införandet av en korridor för genomfart 
av sjötrafik, IRTC. Genom SHADE har man också kommit överens om införandet 
av kommunikationssystemet Mercury.68 IRTC och Mercury är två institutioner 
som förmodligen har haft mycket stor betydelse för de framgångar som har nåtts i 
piratbekämpningen.  

6.2.2 Maritime Security center Horn of Africa och Nato shipping 
centre 

Maritime Security center Horn of Africa (MSC-HOA) är en viktig resurs för 
att koordinera fartygstrafik genom Adenviken så att fartygen kan få mesta möjliga 
militära skydd.69 Initiativet till MSC-HOA togs av EUNAVFOR och dess 
skapande har genomförts i nära samarbete med sjöfartsindustrin. Centret har som 
uppgift att dygnet runt hålla uppsikt över fartygstrafiken som går genom 
Adenviken. MSC-HOA:s webbsida låter centret ge råd och varningar om sjöröveri 
till sjöfartsindustrin. Skepp som planerar att ta sig genom Adenviken kan 
registrera sig på webbsidan för att deras rörelser ska kunna följas upp i realtid. 
MSC-HOA bedömer vilka fartyg som löper särskilt stor risk att bli överfallna och 
koordinerar deras skydd i samarbete med någon eller några av koalitionerna i 
regionen.70 MSC-HOA är liksom ledningen för Ocean Shield och Atalanta baserat 
i Northwood71  

Nato:s motsvarighet till MSC-HOA är NSC – Nato Shipping Centre. 
Skillnaden mot MSC-HOA är att NSC inte är begränsat till något särskilt 
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geografiskt område. NSC utgör Nato:s organ för kontakt med sjöfartsbranschen 
och är liksom MSC-HOA baserat i Northwood.72  

En stor svårighet vid piratbekämpningen orsakas av att piratattackerna kan ske 
över ett mycket stort område. Internationally Recommended Transit Corridor 
(IRTC) gör att det till viss del går att komma till rätta med problemet. Tanken är 
att samla trafiken till en smal korridor i mitten av Adenviken som noga patrulleras 
av fartyg från koalitionerna. MSC-HOA koordinerar fartygens passage så att de 
passerar de mest riskfyllda områdena under natten och är samlade i grupper i 
gryningen när risken för piratattacker är som störst. Koordinationen gör det 
möjligt för de militära styrkorna att lättare ha uppsikt över fartygen eftersom de är 
samlade och möjliggör genomsökning av området som fartygen kommer passera 
igenom.73  

6.2.3 Gemensamma standarder 

Nato:s långtgående standardiseringsarbete har lett till att samtliga Nato-länder 
och flera andra länder som har ett samarbete med Nato har gemensamma regler 
och standardförfaranden. Detta underlättar avsevärt samarbete i Adenviken, inte 
bara mellan fartyg inom Ocean Shield utan också mellan Ocean Shield och 
Atalanta. Större delen av de länder som deltar i Atalanta är nämligen medlemmar i 
Nato och kan därmed utnyttja de gemensamma standarderna.74  

Flera länder har under de senaste åren deltagit med fartyg i både Ocean Shield 
och Atalanta. Exempelvis deltog Holland under 2011 med fartyget De Reuter i 
Ocean Shield75 och med HNLMS Zuiderkruis76 i Atalanta. Att flera länder deltar i 
båda operationerna kan antas leda till att samarbetsförmågan mellan dem ökar, 
dels då skepp från samma land som samtidigt befinner sig i området garanterat har 
samband med varandra, dels då personalen lär sig arbeta inom ramen för de olika 
organisationerna och tar med sig erfarenheterna till hemlandet. 

Två kommunikationssystem används mellan koalitionerna i Adenviken: 
CENTRIXS och Mercury.77 CENTRIXS är ett amerikanskt system som främst 
används av CMF men enligt Andrew Muratore i Australian Journal of Maritime 
and Ocean Affairs är det troligt att flera Nato-medlemmar som deltar i Ocean 
Shield också har tillgång till det, kanske också vissa av Atalanta:s fartyg. 
CENTRIXS är enbart militärt. Mercury utvecklades av EU:s Operational 
Headquarters särskilt för antipiratoperationer i Adenviken. Systemet 
sammanlänkar EU, Nato, CMF och de stödjande organisationerna i området och 
drivs av MSC-HOA. Via MSC-HOA:s webbplats kan handelsfartyg skicka 
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information till koalitionsstyrkorna. Informationen kan sedan spridas vidare 
mellan koalitionernas fartyg och baser med hjälp av ett chatt-system.  

6.2.4 Operativt samarbete 

Att döma av nyhetsrapporteringen från Atalantas och Ocean Shields 
webbsidor förekommer ett omfattande samarbete mellan de båda insatserna. Det 
går att misstänka att eventuella misslyckande i samarbetet inte rapporteras 
offentligt och endast det lyckade samarbetet rapporteras. Samtidigt finns det 
återkommande exempel på möten mellan befälhavare från de båda styrkorna och 
samarbete vid operationer mot pirater. Den 16 juli 2009 rapporterade 
EUNAVFOR om samarbetet på sin webbplats i artikeln ”News in Brief: 
Unprecedented Cooperation and coordination at every level”. 
 
EU NAVFOR and CTF 151 have already forged close links at sea and are part of 
a wider “coalition of the willing” to counter seaborne criminality. Both 
organizations are represented at the Shared Awareness and Deconfliction 
(SHADE) meetings in the Gulf region which includes Navies from the EU, NATO, 
Russia, China, Japan and India.78 

 
På samma sätt rapporteras om ett möte mellan cheferna för EUNAVFOR, 
SNMG2 (Ocean Shield) och CTF 151. 

 
July, 19th., three separate Task Forces with different mandates have proven that 
the international community stands shoulder to shoulder in combating the scourge 
of Piracy.[...] The Commanders of the three Tasks Forces operating in the Horn 
of Africa and off the coast of Somalia reaffirmed their views that they were 
working closely together to fight Piracy and allow international merchant 
shipping safe passage to transport their cargos all over the world without 
hindrance or danger from seaborne criminals.79 

 
Även efter 2009 har EUNAVFOR fortsatt rapportera om lyckad samverkan i 
Adenviken. Den 5 juli 2011 möttes cheferna för Ocean Shield och Atalanta på den 
italienska jagaren ITS Andrea Doria.  

 
The meeting gave both commanders the opportunity to share their experiences in 
counter-piracy operations, and to emphasize the importance of information 
sharing, as well as to deepen the cooperation amongst counter piracy forces in 
the area. This is particularly important given the size of the operational area and 
the need to coordinate to get the best benefit from the assets available. On 
completion of the visit the Commodore Alberto Correia underlined that: 
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"Cooperation is the key to success in counter-piracy operations, and today we had 
the opportunity to reinforce it. "80 

 
Samarbetet består inte bara av formella möten och tomma ord, de båda styrkorna 
samarbetar också i lösandet av uppgifter. Den femte februari 2011 attackerades 
fraktfartyget M/V Ariella av Somaliska pirater i Adenviken. Ariella passerade 
genom IRTC tillsammans med en grupp fartyg när attacken inträffade. Piraterna 
bordade skeppet och försökte ta kontroll över det. Besättningen skickade en 
nödsignal som fångades upp av ett indiskt krigsfartyg som vidarebefordrade 
meddelandet via kommunikationssystemet Mercury. Ett franskt spaningsflygplan 
ur EUNAVFOR gjorde en överflygning och kunde bekräfta att Ariella var bordad 
av pirater. Det danska krigsfartyget Absalon från Nato-styrkan bordade sedan 
Ariella och kunde på så sätt rädda både skeppet och dess besättning.81 Händelsen 
är ett exempel på hur styrkor från EU, Nato och andra nationer kan samarbeta i en 
och samma operation.   

Även Nato:s parlamentsförsamling beskriver samarbetet som lyckat. I ett 
protokoll från 2010 står följande att läsa.  

 
Counterpiracy operations off the coast of Somalia have already provided a 
number of valuable lessons for future maritime operations. A lot of experience has 
been gained in particular in terms of co-ordination and co-operation between 
various national and multinational efforts. Co-operation at the tactical level 
between NATO and EU naval deployments has also been remarkable in many 
ways, and has certainly benefited from the participation of navies from many of 
the same nations in both operations, as well as from the geographical proximity of 
both operational headquarters in Northwood, a solution that could perhaps be 
used again in the event of other concurrent deployments.82 

 
Parlamentsförsamlingens uttalande bekräftar att det faktum att flera nationer har 
deltagit i både Ocean Shield och Atalanta och att de båda insatserna har sina 
högkvarter i Northwood har varit gynnsamt för samarbetet. 
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7 Analys 

I det här avsnittet analyseras interaktionen mellan Nato och EU i Adenviken 
utifrån teorierna strukturell realism och neoliberal liberalism. Innan 
analysresultatet redovisas, är det lämpligt att återge problemställningen som 
uppsatsen baseras på. Frågeställningen är som följer: 

 
”Vilken av teorierna strukturell realism och neoliberal institutionalism har 
störst förmåga att förklara interaktionen mellan EU och Nato i Adenviken?” 

 
I analysen kommer jämförelse mellan teoriernas förklaringskraft gällande 
samarbetet och insatserna i Adenviken att genomföras. Slutsatser om teoriernas 
förmåga att besvara problemställning kommer även att dras. 

7.1 Strategisk nivå 

Undersökningen av EU:s och Natos samarbete på strategisk nivå visar att 
organisationerna har interagerat med varandra under en längre tid. Genom 
interaktionen har samarbetet institutionaliserats, ett exempel på detta är EU:s och 
Natos strategiska partnerskap. Partnerskapet organisationerna emellan har befäst 
och gjorts permanent genom EU-Nato-deklarationen och även genom 
överenskommelsen Berlin-Plus. Utvecklingen av samarbetet mellan 
organisationerna, stämmer väl överens med den tidigare uppställda hypotesen 
kring det neoliberala perspektivets förmåga att förklara samarbetet mellan EU och 
Nato i Adenviken. Samarbetet mellan de två mellanstatliga organisationerna har 
fördjupats genom institutionaliseringar, på liknande sätt som beskrivs i den 
neoliberala modellen. Till skillnad från det realistiska perspektivet menar 
neoliberalerna att permanenta samarbeten är möjliga i det anarkiska 
internationella systemet. Samarbeten cementeras genom upprepad interaktion 
mellan aktörerna på liknande sätt som beskrivs ovan. Detta stämmer också väl 
med cementeringen av Natos och EU:s samarbete. Berlin-Plus är en 
överenskommelse kring samarbetets utformning i praktiken, det vill säga hur 
resurser och funktioner mellan de två organisationerna skall organiseras och 
omsättas i gemensamma internationella insatser. I EU-Nato-fördraget fastlås 
gemensamma politiska principer för samarbete, och genom Berlin Plus omsätts de 
politiska principerna och målen i reella internationella insatser. Genom Berlin 
Plus-avtalet möjliggörs ett infogande av EU:s gemensamma försvar i Natos redan 
existerande funktioner. Ett exempel på hur Natos och EU:s strategiska partnerskap 
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och brukandet av gemensamma resurser förverkligas är genom samarbetet och 
insatserna i Adenviken. 

 FN:s förmåga att genom deklarationer påverka aktörer att agera trots det 
anarkiska internationella systemet, ger ytterligare stöd för den neoliberala 
förklaringsmodellen. Resolutionen 1816 från FN:s säkerhetsråd är ett exempel på 
FN:s inflytande angående internationella insatser i Somalia och i Adenviken. 
Enligt det neoliberala perspektivet är skapandet av institutioner aktörer emellan 
nödvändigt för att skapa ett samarbete. Genom samarbete skapas också 
gemensamma preferenser och intressen. På liknande sätt har gemensamma 
preferenser skapats genom samarbetet mellan EU och Nato. På samma sätt kan 
också samarbete skapas då det föreligger gemensamma intressen hos två aktörer. 
Det gemensamma intresset i Adenviken, ligger i bekämpningen av sjöröveriet. 
Organisationerna anser att det är av största vikt att denna organiserade brottslighet 
stävjas, dels för att skydda globala handelsförbindelser och dels för att skapa ett 
stabilt säkerhetsläge i regionen. Nato och EU:s medlemsländer har ett ekonomiskt 
intresse att förhindra sjöröveriet i Adenviken, detta på grund av att majoriteten av 
handelsfartyg från medlemsländerna går igenom farleder i området. 
Sammanfattningsvis finns gott stöd för den neoliberala hypotesen på den 
strategiska nivån kring operationerna i Adenviken. 

Neorealismens syn på det internationella systemets utformning och 
maktstruktur, gör gällande att det inflytande som FN innehar inte är tillräckligt för 
att påverka aktörer i det internationella systemet, aktörerna skulle i detta fall vara 
EU och Nato. Realismen skulle kunna tänkas mena att situationen i Adenviken 
inte är så komplex på så sätt att medlemsstater i organisationerna är överens om 
att sjöröveriet skall bekämpas, därmed kan alla involverade stater tjäna på insatser 
mot sjöröveri. Insatserna och samarbetet i Adenviken skulle kunna förklaras 
genom samförståndet mellan staterna, och ett antagande om att de inblandande 
staterna tjänar lika mycket på bekämpning av sjöröveri. Om alla tjänar lika 
mycket på sjöröveribekämpningen kommer de mellanstatliga organisationerna 
och staterna inte se någon skillnad i relativa fördelar mellan varandra. Enligt 
realismen ser aktörerna således inga hinder för samarbete. Situationen i det 
internationella systemet, efter kalla kriget med avsaknaden av ett bipolärt system 
underlättar för samarbete i den här typen av insatser som sker i Adenviken. 
Exempelvis skulle det under det kalla kriget ha varit otänkbart att fartyg från 
dåvarande Sovjetunionen, verkade sida vid sida med fartyg från västallianser som 
Nato och EU.  

Realismens förklaringskraft minskar i det nuvarande internationella systemet, 
då motsättningar mellan aktörer inte är lika polariserade som innan 1989. Utifrån 
ett neorealistiskt perspektiv hade man kunnat förvänta sig att det skulle ha 
förekommit konkurrens mellan de två mellanstatliga organisationerna. 
Interaktionen mellan de två organisationerna präglas inte av konkurrens, enligt 
den undersökning som har genomförts. Antagandet om att det skulle råda 
konkurrens mellan EU och Nato baseras på neorealismens antagande om att 
samarbete eller interaktion mellan två aktörer präglas av rädsla. Rädslan kan 
grunda sig på farhågor att en av aktörerna skall tillskansa sig mer makt än den 
andra aktören, och därmed hota maktbalansen aktörerna emellan. Neorealismen 
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menar att samarbete i det anarkiska internationella systemet, är en möjlighet men 
att det då rör sig om tillfälliga samarbeten. Det institutionaliserade samarbetet 
mellan EU och Nato motsäger den realistiska teorin om att endast tillfälliga 
samarbeten är ”möjliga” i det internationella systemet. Här har realismen således 
sämre förklaringskraft jämfört med det neoliberala perspektivet. 

Problematiken med att tillämpa neorealismen på interaktionen mellan EU och 
NATO, finns i neorealismens grundvalar, då teorin är utvecklad för att skapa 
förståelse för staters agerande, i förhållande till andra stater i det internationella 
systemet. EU och Nato är sammanslutningar av suveräna stater, och därför kan det 
tänkas att enskilda suveräna stater till exempel USA, kan påverka de 
mellanstatliga organisationernas agerande. Anledning till att USA i egenskap av 
inflytelserik suverän stat inom Nato, inte verkar vara motvillig till samarbete med 
EU, kan vara att USA och därmed Nato inte ser EU som ett hot mot Natos 
betydelse som den dominerande försvarsalliansen i det internationella systemet. 
Anledningar till avsaknaden av rädsla från Natos sida kan grunda sig i EU:s och 
Natos interdependens. EU använder sig av Natos standarder, och genom 
överenskommelsen Berlin-Plus, har EU inkorporerats i Natos ramverk som berör 
internationella insatser. Neorealismen kan till viss del förklara avsaknaden av 
konkurrens mellan organisationerna, men kan inte förklara det institutionaliserade 
samarbetet i stort, på samma sätt som det neoliberala perspektivet. 

7.2 Operativ nivå 

Utifrån ett neoliberalt institutionalistiskt perspektiv förväntas det att det finns 
någon form av samarbetsorgan i Adenviken, som koordinerar organisationernas 
insatser. Undersökningen av det operativa samarbetet mellan Nato och EU i 
Adenviken bekräftar till stor del de antaganden kring teorin som är uppställda i 
den neoliberala hypotesen. Det vill säga samarbetsorgan existerar mellan 
organisationerna. ”Shared Awareness And Deconfliction Group” är ett tydligt 
exempel på ett samarbetsorgan som existerar för att underlätta kommunikation 
och koordination mellan organisationerna. Möten vid SHADE har visat sig vara 
fruktsamma för den gemensamma antipiratverksamheten i Adenviken. Införandet 
av den internationella transitkorridoren och ett gemensamt 
 kommunikationssystem är två exempel på förbättringar av samarbetet som har 
tillkommit genom SHADE. SHADE är ett exempel på hur neoliberaler menar att 
internationella institutioner kan underlätta samarbete i ett anarkiskt system. Enligt 
det neoliberala perspektivet kan organisationer som SHADE minska den 
osäkerhet om varandras avsikter som realister menar är ett hinder för aktörers 
samarbete. Ett institutionaliserat samarbete som SHADE som har regelbundna 
möten låter ”fångarnas dilemma” spelas om och om igen vilket underlättar 
kommunikation och koordinationen mellan parterna eftersom de lär sig hur 
samarbetspartnern brukar agera.  

Ett ytterligare exempel på institutionaliserat samarbete mellan insatserna i 
Adenviken kan ses i den geografiska närheten av Ocean Shields och Atalantas 
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högkvarter. Att båda högkvarteren ligger i samma byggnad möjliggör 
återkommande interaktion mellan beslutsfattare. De återkommande mötena 
mellan chefer för insatserna på plats i Adenviken kan antas fylla samma funktion 
som mötena på strategisk nivå. Ända ner på taktisk nivå sker ett upprepat 
samarbete vid antipirat-aktioner. Samverkan existerar alltså både vid ledning av 
insatserna och på operativ nivå i regionen.   

ESFP:s integration i Nato:s redan existerande ramverk kan ses även på 
operativ nivå. Eftersom många av EU:s medlemsländer också är medlemmar i 
Nato använder sig de flesta länderna som deltar i Atalanta av Nato:s standarder. 
De gemensamma standarderna underlättar samarbetet mellan Ocean Shield och 
Atalanta.  

Det institutionaliserade samarbetet på operativ nivå och de samarbetsorgan 
som existerar mellan organisationerna i Adenviken förklaras enligt neoliberal 
institutionalism av organisationernas sammanfallande intresse och vilja till 
samarbete på strategisk nivå mellan de två mellanstatliga organisationerna. 
Neoliberalerna menar att det är en förutsättning för samarbete mellan 
internationella aktörer att det ligger i samarbetspartnernas egenintresse att 
samarbeta. Avtal och deklarationer mellan organisationerna på strategisk nivå har 
gett förutsättningar för skapande av institutioner för samarbete på operativ nivå.  

Utifrån ett realistiskt perspektiv skulle det förväntas att interaktionen mellan 
de militära styrkorna i Adenviken präglas av misstänksamhet. Eftersom realister 
menar att stater är rädda för ett samarbete som ger partnern allt för stora fördelar 
borde samarbetet vara mycket mindre omfattande än vad som är fallet. En möjlig 
förklaring är att samarbetet mellan Ocean Shield och Atalanta inte innebär att den 
ena parten får större fördelar än vad den andra får ut av samarbetet. Det är möjligt 
att så är fallet i Adenviken, då det kan antas ligga i intresset hos alla stater som 
ingår i Nato och ESFP att minska sjöröveriets negativa verkningar. Strukturell 
realism verkar jämfört med neoliberal institutionalism ha låg förklaringskraft för 
interaktionen mellan de båda allianserna i Adenviken utifrån empirin i 
undersökningen. Här är det viktigt att vara medveten om att stora delar av det 
material som beskriver samarbetet kommer från Nato:s och EU:s officiella källor. 
Det kan antas att information om misslyckanden, friktioner och konflikter inom 
samarbetet mellan insatserna i Adenviken undanhålls av organisationerna. Det är 
möjligt att fullständig tillgång till information om insatserna hade bidragit till 
större förklaringskraft för realismen. 

7.3 Slutsatser 

Undersökningen av interaktionen mellan EU och Nato i anslutning till de militära 
insatserna i Adenviken har visat att samarbetet mellan de båda försvarsallianserna 
är omfattande och har institutionaliserats. De två teorier som har använts har visat 
sig ha olika stor förmåga att förklara samarbetet. Hypotesen som formulerades 
utifrån neoliberal institutionalism har till stor del visat sig stämma med resultaten 
av analysen. Den neoliberala institutionalismen har i undersökningen visat sig ha 
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stor förklaringskraft inom det givna området, att förklara samarbete mellan två 
mellanstatliga organisationer. Teorin har varit användbar då den är utformad kring 
stater, internationella organisationer och ickestatliga organisationers agerande och 
samarbeten, men också betonar betydelsen av det internationella systemets 
struktur. EU:s och Natos upprepade interaktioner har givit ett institutionaliserat 
samarbete, på liknande sätt som beskrivs inom det neoliberala perspektivet. 

Den hypotes som skapades med utgångspunkt i strukturell realism har inte 
visat sig hålla vid en prövning mot empirin. Det varit svårt att finna stöd för att 
interaktionen skulle präglas av konkurrens. Antagandet om att samarbetet mellan 
organisationerna har skett för att bemöta gemensamma hot har visat sig stämma. 
Realismen förklarar dock inte varför samarbetet har blivit långtgående och 
institutionaliserat, då realismen menar att samarbeten i det internationella 
systemet endast är tillfälliga.  

Realismens fokus på stater som de viktigaste aktörerna i det internationella 
systemet, har visat sig vara sämre som förklaringsmodell för undersökningen, då 
undersökningen fokuserar på att genom teoretisk tillämpning undersöka och 
analysera samarbetet mellan två mellanstatliga organisationer. Den strukturella 
realismens förmåga att förklara samarbete i det i internationella systemet mellan 
aktörer, är begränsad. Realismens fokus gällande samarbete ligger till stor del på 
att förklara varför samarbete inte kan fungera väl i det internationella systemet, 
anledningar till denna negativa inställning till samarbete emellan aktörer har 
beskrivits tidigare i uppsatsen. Nato och EU har till stor del samma medlemmar 
och delar gemensamma intressen och värden. Realismen hade förmodligen varit 
mer användbar om undersökningen hade handlat om att förklara samarbetet 
mellan två aktörer som är mer olika varandra än vad Nato och EU är. Hade 
undersökningen gått ut på att förklara interaktionen mellan två allianser 
sammansatta av olika länder och med olika intressen hade realismen förmodligen 
haft större förklaringskraft. 
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9 Förkortningsregister 

ACO: Allied Command Operations 
ACT: Allied Command Transformation 
AU : Afrikanska Unionen 
CENTRIXS: Combined Enterprise Regional Information Exchange System 
CGPCS: Contact Group on Piracy off the Coast of Somalia 
CMF: Combined Maritime Forces 
CTF: Combined Task Force 
ESDP: European Security and Defence Policy 
ESFP: Europeisk Säkerhets- och Försvarspolitik 
EULEX: European Union Rule of Law Mission in Kosovo 
EUNAVFOR: European Naval Force 
GUSP: Gemensam Utrikes- och Säkerhetspolitik 
HQ: Headquarters 
IRTC: Internationally Recommended Transit Corridor 
KFOR: Kosovo Force 
 MSC-HOA: Maritime Security Centre, Horn of Africa 
NAC: The North Atlantic Council 
NATO: North Atlantic Treaty Organization 
NRF: NATO Response Force 
NSC: NATO Shipping Centre 
PFP: Partnership for Peace 
SHADE: Shared Awareness and Deconfliction Group 
SNMG2: Standing Naval Maritime Group 2 (En av NATO:s stående marina 

insatsstyrkor) 
WFP: World Food Programme 
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