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Abstract 

In a time of global unpredictability, the vision of security and assertiveness is 
highly appreciated by the citizens of our societies. The European Security 
Strategy   from  2003  and  NATO’s  new  strategic   concept  of  2010  are   intended   to  
promote the EU and NATO as reliable security actors in a global reality of 
uncertainty.  
 In this thesis, I compare the two generic security strategies to assess how the EU 
and NATO want to label themselves as security actors. The analysis consists of 
three analytical dimensions: identity, threat assessment and assessment of what 
strategies to meet the threats are the most effective. I base my analysis on the 
theory of securitization; that the actors themselves are involved in the process of 
creating the image of what security policy consists of. 
 My comparison shows that, with different histories, institutional background and 
member states, the two actors differ in all three analyzed dimensions, despite the 
similarities in threat observation in the two security strategies. 

 
Nyckelord: Security Policy, Securitization, ESDP, NATO, European Union  
Antal ord: 9976



 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .................................................................................................................. 1 

2 Problemområde och avgränsning.......................................................................... 2 

3 Metod och Empiri ................................................................................................... 3 

4 Teoretisk grund och definition av viktiga begrepp ............................................. 4 

4.1 Teorins koppling till de tre analysdimensionerna .............................................. 5 
4.1.1 Självuppfattning ......................................................................................... 5 
4.1.2 Synen på hothierarkier ............................................................................... 6 
4.1.3 Synen på strategier för att bemöta hoten .................................................... 6 

5 Bakgrund ................................................................................................................. 8 

5.1 NATO och Strategic Concept 2010 ................................................................... 8 

5.2 ESFP och ESS .................................................................................................... 9 

6 Jämförande Analys av EU och NATO ................................................................ 12 

6.1 Aktörernas självuppfattning ............................................................................. 12 

6.2 Aktörernas syn på hot ....................................................................................... 16 

6.3 Aktörernas syn på strategier för att bemöta hoten ............................................ 18 

7 Avslutande sammanfattning av resultaten ......................................................... 22 

8 Källor ..................................................................................................................... 23 

8.1 Primära ............................................................................................................. 23 

8.2 Sekundära ......................................................................................................... 23 
 
 



 

 1 

1 Inledning 

Min ambition med denna uppsats är att jämföra EU:s strategi för säkerhetspolitik, ESS, 
med motsvarande strategi för NATO, Strategic Concept 2010. Europeiska säkerhets- och 
försvarspolitiken (ESFP) utvecklades under det sena 1990-talet. Signifikativt för EU:s 
samlade säkerhetspolitik är att den generellt karaktäriserats av vad som kallats EU:s 
utrikespolitiska acquis. Med betoning på en holistisk utrikespolitik, har man strävat efter 
en långsiktig säkerhetspolitik, med ambitionen att använda flera utrikespolitiska 
instrument parallellt, inte minst civila och normativa.  
 Som den militärallians man är, och genom de åtaganden och insatser som man sedan 
det kalla krigets slut genomfört, har NATO visat att man förfogar över betydligt större 
militära resurser än EU. Inte minst genom världens största kärnvapenarsenal. Den mest 
omfattande NATO-insatsen är säkerhetsuppdraget i Afghanistan, International Security 
Assistance Force (ISAF) som omfattar 130.000 soldater (NATO 2012a). Den största 
internationella insatsen som genomförts inom ESFP, är den pågående polis-, tull- och 
rättsstödsinsatsen EULEX Kosovo, som består av 3200 personer (EULEX Kosovo 2009).  
 Trots dessa skillnader har röster höjts, från båda sidor Atlanten, att EU, genom ESFP, 
riskerar att konkurrera med NATO. De amerikanska farhågorna sammanfattades 1999 av 
Madeleine Albright med tre D1. Viktigast bland dessa farhågor var att man i ESFP 
riskerade att utveckla samma förmågor som NATO och att man på sikt distanserade sig 
från varandra (Sloan 2000: 16). Farhågor som dessa visar att en jämförelse av de båda 
organisationernas säkerhetspolitiska agendor fyller ett syfte. Syftet med uppsatsen är att 
undersöka hur EU och NATO ser på sig själva, på säkerhetspolitiska hot och på hur man 
vill bemöta hoten. Att analysera dessa aspekter av strategierna är en viktig utgångspunkt 
för att se hur de kan utvecklas för att komplettera varandra istället för att konkurrera. 
 I december 2003 lanserades EU:s säkerhetsstrategi Ett säkert Europa i en bättre värld 
och i november 2010 antog NATO A New Strategic Concept – Active Engagement, 
Modern Defence, som skulle definiera NATO:s säkerhetspolitiska inriktning för 10-talet.  
En av målsättningarna med Strategic Concept var att utveckla NATO till att bättra kunna 
kombinera sin traditionella inriktning som en militärallians, med fredsbyggande uppdrag.  
Som en säkerhetspolitisk aktör under uppbyggnad har EU från starten anpassat sin 
organisation och inriktning efter den globala ordning som uppstod efter det kalla kriget. 
 Fokus för uppsatsen är att studera och jämföra tre aspekter av de båda 
organisationernas strategier på det säkerhetspolitiska området. Genom att studera ESS 
och Strategic Concept kommer jag att jämföra de båda aktörernas självuppfattning, syn på 
hot och hur de vill bemöta de upplevda hoten. Jag kommer att basera min analys på en 
teoretisk grund där aktörerna själva kan påverka, och är medvetna om, processen att 
definiera det säkerhetspolitiska innehållet. 

                                                                                                                                                         
 
1 Eng.  3  D’s  – Duplication, Decoupling and Discrimination (against NATO members not in the EU). 
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2 Problemområde och avgränsning 

Jag kommer i uppsatsen att jämföra två aktörer på det säkerhetspolitiska området: EU och 
NATO. För att avgränsa uppsatsen har jag valt att undersöka tre dimensioner som är av 
särskild relevans för analysen av säkerhetspolitiska aktörer, nämligen: 1) Självuppfattning 
2) Aktörernas syn på hothierarkier och 3) Aktörernas syn på vilka strategier och medel de 
avser bemöta de upplevda hoten med. 
 Undersökningen inleds med att studera och jämföra de båda aktörernas 
självuppfattning. Detta avsnitt av undersökningen kommer att vara den mest teorityngda 
av de tre. Jag kommer att använda mig av Buzan et als (1998) teori om säkerhetisering. I 
ett andra avsnitt kommer jag att jämföra vilka globala och regionala hot aktörerna väljer 
att säkerhetisera samt hur de väljer att rangordna dessa. I ett tredje avsnitt kommer jag att 
studera och jämföra de medel och strategier som aktörerna avser att använda för att bäst 
bemöta de upplevda hoten. Jag kommer att begränsa denna analysdimension till ett par 
områden som de båda aktörerna har gemensamma, för att göra jämförelsen relevant. Det 
ter sig inte relevant att jämföra strategier som vänder sig mot olika sorters hot. 
 
Konkret lyder frågeställningen: 
 

 Hur överensstämmer och skiljer sig EU:s och NATO:s säkerhetsstrategier vad 
gäller självuppfattning, synen på hot och syn på vilka strategier som lämpar sig 
bäst för att bemöta hot? 

 
Vad gäller material kommer jag att begränsa mitt studium av EU:s och NATO:s 
säkerhetspolitik till att studera ESS från 2003 och NATO:s Strategic Concept från 2010. 
Genom att analysera dessa generiska policydokument kan jag med ett begränsat och 
överblickbart material bilda mig en god uppfattning för de båda aktörernas 
säkerhetspolitiska linjer. Min fasta övertygelse är att dessa dokument ska kunna 
representera den uppfattning EU och NATO vill stå för. För att göra analysen relevant 
kommer det som står i de båda policydokumenten relateras till hur aktörerna i realiteten 
har agerat på de områden som diskuteras utifrån strategidokumenten. 
 Vad gäller disposition kommer jag att börja med att redovisa vilken metod jag 
använder mig av samt vilken underliggande teoribildning analysen vilar på. Därefter 
kommer jag i nästkommande avsnitt att redogöra för aktörernas och 
säkerhetsstrategiernas bakgrund för att sätta in analysen i en relevant historisk kontext. 
Därefter följer de tre avsnitten som innehåller en jämförande analys av de båda aktörerna. 
Uppsatsen avslutas med att resultaten sammanfattas. 
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3 Metod och Empiri 

Jag kommer i uppsatsen att använda mig av komparativ metod för att analysera EU:s 
respektive NATO:s rådande säkerhetspolicy. Den jämförande studien kommer att bygga 
på kvalitativ textanalys. Utgångspunkten för undersökningen är att det i grunden är två 
liknande aktörer, men med viktiga skillnader. Jag kommer i min analys att utgå från att de 
båda aktörerna hade gjort samma säkerhetspolitiska bedömningar av en objektiv 
säkerhetssituation om de hade varit exakt likadana aktörer (Buzan 1998: 57). 
 Vid komparativa studier är det alltid vanskligt att hitta adekvata jämförelseobjekt. I 
den bästa av världar, anpassade för den statsvetenskapliga forskaren, skulle det finnas 
objekt som var exakt likadana, förutom en avvikande egenskap. På så vis skulle den man 
på  ”naturvetenskapligt”  manér  kunna  analysera vad just denna skillnad innebar för detta 
objekts beteende. EU och NATO skiljer sig onekligen på många punkter. Smith (2011: 
160) menar att en komparativ studie av EU och en stat är både olämplig och begränsande 
på grund av EU:s övernationella karaktär. Han menar vidare att en jämförelse av EU med 
andra internationella organisationer är lämpligare, men fortfarande begränsande i så måtto 
att EU:s institutioner och ambitioner är betydligt större än de flesta andra internationella 
organisationers. Med dessa reservationer anser jag dock att en jämförande studie mellan 
EU och NATO kan vara av värde så länge man är medveten om de skillnader som finns 
mellan aktörerna.  
 Den primära avsikten med uppsatsen är att lyfta fram de skillnader och likheter som 
finns mellan EU:s och NATO:s säkerhetspolitiska policydokument. Denna jämförelse 
utgår direkt från de båda policydokumenten, alltså direkt från primärmaterial. Den andra 
avsikten är att försöka förklara de skillnader och likheter som finns utifrån aktörernas 
historia, resurser och institutioner. Denna del är på ett annat sätt bunden till vilka 
teoretiska glasögon man använder sig av. Jag kommer med hjälp av förkunskaper och 
fakta om hur aktörerna agerat före och efter lanseringen av de strategiska dokumenten att 
analysera varför deras respektive policy ser ut som de gör. I analysen av aktörernas 
självuppfattningar kommer jag att sätta in analysen i en kontext av tidigare forskning om 
EU:s identitet. I analysen av synen på upplevda hot kommer jag att sätta det som står i 
policydokumenten i relation till hur aktörerna i praktiken har agerat, för att djupare förstå 
innebörden av det som står i policydokumenten. Jag kommer också i analysen av 
aktörernas strategier för att bemöta hoten att sätta in analysen i en kontext av aktörernas 
praktiska agerande. 
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4 Teoretisk grund och definition av 
viktiga begrepp 

Jag kommer i uppsatsen att utgå från en definition av säkerhet som lagts fram av Buzan et 
al (1998). Den teoretiska utgångspunkten är att vad som bedöms som säkerhetspolitik är 
intersubjektivt och socialt konstruerat. Samtidigt förutsätter jag att aktörerna jag 
undersöker, kan förhålla sig strategiskt till den sociala process varigenom säkerhetspolitik 
konstrueras. Buzan et als (1998) ansats för en definition av hur säkerhet ska förstås riktar 
sig mot att ompröva en traditionell syn på säkerhetspolitisk analys där säkerhetspolitik 
var intimt förknippad med den militära sektorn. Efter det kalla krigets slut har en sådan 
definition framstått som opraktisk eftersom de hot som uppfattats av aktörer i det 
internationella systemet, fortfarande primärt stater, har varit av annan art än endast 
militära. På samma sätt har de strategier som använts för att motverka säkerhetspolitiska 
hot ofta varit icke-militära. 
 Buzan et als (1998) utgångspunkt är att vad som utgör säkerhetspolitik definieras av 
aktören själv och ska i så måtto inte a priori bestämmas utifrån vad som anses lämpligt av 
forskaren eller analytikern (ibid: 24). Den process varigenom säkerhetspolitik definieras 
av aktören kallar Buzan et al (1998) för säkerhetisering (securitization). Säkerhetisering 
ska ses som ett analogt begrepp till politisering; att en fråga går från att vara apolitisk till 
politisk. När en fråga säkerhetiseras går den från att vara politisk till säkerhetspolitisk. 
För att kunna urskilja att en aktör säkerhetiserar en fråga finns det enligt modellen två 
kriterier som måste uppfyllas. För det första ska ärendet, av aktören, beskrivas som att det 
utgör ett existentiellt hot, dvs. ett hot mot aktörens överlevnad. Implicit beskrivs frågan 
då som om den är överordnad alla andra eftersom andra frågor blir irrelevanta om inte det 
existentiella hotet undanröjs (ibid: 24). Det existentiella hotet berättigar att man hanterar 
frågan med medel som inte följer de normala politiska spelreglerna. Det andra kriteriet 
för att en politisk fråga ska anses säkerhetiserad ger att publiken accepterar den som 
sådan (ibid: 25). Om de förväntade mottagarna, till exempel medborgarna i staten, 
accepterar aktörens uppmålade bild av hotet, blir det möjligt för aktören att genomföra de 
extraordinära åtgärder som man anser nödvändiga för att stävja det säkerhetspolitiska 
hotet. Det ligger utanför denna uppsats avgränsning att undersöka hur talakten uppfattas 
av referentobjekten och huruvida säkerhetiseringsprocessen blir framgångsrik. Jag 
kommer endast att intressera mig för det första steget i processen; hur 
säkerhetiseringsaktören formulerar talakten.  
 Varför kan man inte slå fast att allt som ryms inom till exempel EU:s säkerhetsstrategi 
med automatik ska klassificeras som säkerhetspolitik? Begreppet säkerhet ingår ju i 
namnet. Buzan et al (1998: 27) menar att det inte är ordet säkerhet som ska vara ledande 
för den säkerhetspolitiske forskaren. Det är först när något beskrivs som ett existentiellt 
hot som kräver extraordinära åtgärder och som i sin tur är riktat till en särskild publik som 
säkerhetisering sker. Det följer också att ett hot i praktiken inte behöver vara existentiellt, 
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det viktiga i analysen är att aktören väljer att definiera det som sådant och att definitionen 
accepteras av den avsedda mottagaren. Buzan et al (1998: 26) lanserar begreppet talakt 
för att beskriva säkerhetiseringsprocessen. Genom att använda detta språkvetenskapliga 
begrepp vill de peka på att det är själva utsagan som är det viktiga i processen. I denna 
uppsats är de båda huvuddokumenten, EU:s och NATO:s säkerhetsstrategier talakter. De 
har tillkommit som ett led i en säkerhetiseringsprocess; för att beskriva och försöka 
legitimera en viss politik som säkerhetspolitik.  
 Fördelen med Buzan et als definition av säkerhetsbegreppet är att det öppnar upp för 
undersökningar av säkerhet inom andra områden än endast militära (ibid: 27). För de 
militära hoten mot EU bör det ju givetvis inte vara några svårigheter att legitimera 
åtgärder. Vidare öppnar det teoretiska ramverket upp för att undersöka säkerhetspolitik 
hos andra aktörer än stater. I en klassisk Westfalisk uppfattning ansågs staten som den 
enda rättmätiga bäraren av rätten och förmågan att använda sig av militär makt (Buzan et 
al 1998: 52). I praktiken har detta Westfaliska ideal om den nationella modellen dock inte 
alltid följts. Till exempel fungerar i vissa områden både klaner och nationer som 
referentobjekt (se nedan) för militär säkerhet. Det sker och har skett bland annat på 
Balkan, i Kaukasus och delar av Asien och Afrika. De aktörer som använder sig av 
sådana referentobjekt har oftast ambitioner att inlemmas i det Westfaliska systemet i den 
meningen att de har ambitioner att uppnå statsstatus (ibid: 53).  
 

4.1 Teorins koppling till de tre analysdimensionerna 

4.1.1 Självuppfattning 

För analysdimensionen självuppfattning är det viktigt att skilja på de olika parter som 
tillsammans påverkar säkerhetiseringsprocessen enligt valt teoretiskt ramverk. Buzan et al 
(1998: 36) skiljer på referentobjekt [referent objects], säkerhetiseringsaktörer 
[securitizing actors] och funktionella aktörer [functional actors]. Att jämföra hur EU och 
NATO använder sig av begreppen referentobjekt och säkerhetiseringsaktör kommer att 
vara en viktig del i min analys av deras självbild. Referentobjekten utgör de som är 
utsatta för ett existentiellt hot. I uppsatsen kommer referentobjekten omfatta Europas 
respektive NATO:s medlemsstaters medborgare. I traditionell säkerhetspolitisk analys 
avsåg referentobjektet staten, där överlevnad primärt handlade om statens suveränitet. 
Med Buzan et als teoretiska utgångspunkt kan potentiellt den enskilda medborgaren eller 
rent av hela mänskligheten utgöra referentobjekt. För min uppsats riktas intresset mot en 
annan typ av undantag från en Westfaliska normalfallet, nämligen där referentobjektet 
utgörs   av   en   enhet   på   subsystemnivå,   till   exempel   ”Europa”   eller   en   hel   civilisation.  
Buzan et al (1998: 54) nämner just NATO och EU/Västeuropeiska Union (VEU) som 
exempel på denna typ av strävanden. VEU som sedan 1998 inlemmats i EU som ESFP. 
 Säkerhetiseringsaktören är den aktör som argumenterar för att en fråga ska 
säkerhetiseras genom att hänvisa till att ett referentobjekt hotas existentiellt (Buzan et al 
1998: 36). Genom att jämföra hur de båda aktörerna beskriver sig själva som 
säkerhetiseringsaktörer avser jag att ytterligare utveckla bilden av hur aktörernas 



 

 6 

självbilder skiljer sig. Jag kommer att jämföra vilka resurser och förmågor de lyfter fram 
för att framstå som kapabla inför referentobjekten. Jag utgår från att EU och NATO, som 
aktörer, är medvetna om säkerhetiseringsprocessen och förhåller sig strategiskt till 
densamma. Jag har avsiktligt valt begreppet självuppfattning, eftersom det jag undersöker 
endast berör den bild som EU och NATO vill ge av sig själv. I den mån jag använder mig 
av identitet refererar detta till tidigare forskning. Eftersom EU:s säkerhetspolitiska 
identitet har varit mycket diskuterad har jag valt att göra en utblick till tidigare forskning; 
hur man där har resonerat kring EU:s identitet och dess primära kännetecken. Det är min 
förhoppning att jag genom denna utblick kan sätta EU:s, men även NATO:s, självbild i en 
relevant jämförande kontext och berika analysen med belysande begrepp. 
 Den funktionella aktören är en aktör som påverkar processen, men som varken är 
referentobjekt eller säkerhetiseringsaktör. Detta kan vara olika sorters aktörer beroende i 
vilket område som säkerhetiseringsprocessen pågår, men typiska funktionella aktörer är 
lobbyister eller andra säkerhetsaktörer (ibid).  Min analys kommer kort att beröra 
funktionella aktörer i form av samarbetsaktörer. 

 

4.1.2 Synen på hothierarkier 

För analysdimensionen synen på hothierarkier kommer Buzan et als (1998) grundsyn, att 
vad som säkerhetiseringsaktören beskriver som säkerhetspolitiska hot i stor utsträckning 
bestäms av dess egna rationella och irrationella överväganden, att vara ledande. Givetvis 
utgår säkerhetiseringsaktören från en empirisk beskrivning av verkligheten när de gör 
sina bedömningar av hot; ett bevis för detta är att hotbilden överensstämmer i EU:s och 
NATO:s säkerhetsstrategier i ganska stor utsträckning. Men en empirisk omvärldsanalys 
kommer alltid låta sig påverkas av säkerhetiseringsaktörens egna överväganden, 
värderingar, tidigare upplevelser och resurser. Sålunda kommer säkerhetiseringsaktören 
att vara beräknande inför målgruppen för talakten, referentobjektet. Jag kommer vidare 
förutsätta att EU:s och NATO:s bild av vad referentobjektet förväntas uppfatta som hot 
påverkar hur dessa aktörer väljer att beskriva hotbilder. 
 

4.1.3 Synen på strategier för att bemöta hoten 

För analysdimensionen synen på strategier för att bemöta hoten kommer jag att fokusera 
på de strategier som EU och NATO framhåller i ESS respektive Strategic Concept. Jag 
kommer avseende denna dimension att lägga särskild vikt vid att analysera vad så kallad 
övergripande strategi (comprehensive approach) innebär för respektive aktör. Liksom i 
analysen av övriga två dimensioner kommer jag utgå ifrån att de uppfattningar och bilder 
aktörerna har av omvärlden påverkar vilka medel och strategier aktörerna aviserar att man 
ska använda sig av. Även om både EU och NATO framhåller en övergripande strategi 
som oumbärlig för att bemöta de upplevda hoten, så skiljer de sig åt i hur den 
övergripande strategin ska utformas. Om den ”empiriska   verkligheten”   för   föregående  
analysdimension  består  av  ”hoten  i  sig”,  för  att  parafrasera  Immanuel  Kant,  så  gäller  för  
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denna   analysnivå   primärt   ”resurser   i   sig”.   Och   precis   som i analysen av föregående 
dimension så kommer jag att utgå från att den slutliga talakten kommer att vara ett 
resultat  av  de  ”resurser  i  sig”  som  aktören  förfogar  över,  men  också  av  egna  värderingar,  
tidigare upplevelser och bild av upplevda hot. 
 
För samtliga analysdimensioner är jag alltså endast intresserad av det första steget i 
säkerhetiseringsprocessen; hur säkerhetiseringsaktören försöker förhålla sig till 
referentobjektet. Det ligger helt utanför uppsatsens avgränsning att undersöka vilka 
hotbilder som accepteras av referentobjekten och vilken säkerhetspolitik som slutligen 
formas genom den intersubjektiva processen. Jag kommer att utgå ifrån att aktörerna, EU 
och NATO, i dess författande av säkerhetsstrategierna, leds av en bunden rationalitet. 
Med det avser jag att de bakomliggande aktörerna försöker skapa så mycket nytta som 
möjligt för respektive organisation. Rationaliteten är dock bunden till de uppfattningar 
som aktören har av världen. Jag utgår dock ifrån att dessa uppfattningar oftast 
överensstämmer  med  ”verkligheten  i  sig”. 
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5 Bakgrund 

5.1 NATO och Strategic Concept 2010 

Som ett barn av den världsordning som kom till med det kalla kriget kom NATO:s syfte 
och relevans naturligt att ifrågasättas efter att den bipolära världsordningen försvann med 
Sovjetunionens sammanbrott. NATO:s strategiska koncept kan med fördel studeras för att 
utröna i vilken riktning organisationen strävar för att hitta en ny relevant position i 
rådande världsordning. Samtidigt som NATO försöker anpassa sig till en ny internationell 
ordning, krävs att tillräckligt mycket av dess gamla identitet behålls för att organisationen 
alls ska anses nödvändig (Shea 2011: 25). För att lyckas med detta måste NATO i sina 
strategiska dokument hitta en balans mellan dessa båda imperativ; att bevara sin gamla 
grundidentitet samtidigt som man anpassar sig och utvecklas för att möta nya hot och 
risker. Basen för NATO:s strategiska inriktning måste fortsatt vara artikel 5 om kollektivt 
försvar liksom den transatlantiska alliansen. 
 NATO bildades 1951 som en organisation för atlantpakten. Atlantpakten, också kallad 
Washingtonfördraget, slöts två år tidigare mellan USA och Canada och tio europeiska 
länder2. Idag består NATO av 28 medlemmar. Förutom de två Nordamerikanska 
medlemmarna är fyra av dagens medlemmar inte medlemmar i EU: Island, Kroatien3, 
Norge och Turkiet. NATO:s ursprungliga syfte var att balansera det hot som man 
uppfattade kom från Sovjetunionen och dess allierade, Warszawapakten. När Sovjetunion 
och Warszawapakten upplöstes 1991 försvann också det främsta motivet för NATO:s 
existens. På 1990-talet blev NATO:s uppgift att inlemma nya medlemmar från Baltikum, 
Central- och Östeuropa för att på så sätt trygga dessa länders autonomi från Ryssland. De 
första stridshandlingarna i alliansens historia kom att genomföras i kriget på Balkan som 
på grund av meningsskiljaktigheter mellan medlemmarna inleddes först efter några år av 
krig. Efter Daytonavtalet i november 1995 bidrog NATO med den omfattande 
fredsskapande operationen IFOR/SFOR i Bosnien-Herzegovina. 1999 tog NATO en 
militärt offensiv roll när man genomförde bombningar mot mål i Serbien under 
Kosovokriget utan att vara sanktionerade av FN. Med Serbiens tillbakadragande från 
Kosovo gav FN:s säkerhetsråd NATO i uppdrag att säkra freden. Man initierade insatsen 
KFOR, vilken fortfarande är aktiv och idag är 6000 soldater stor, ungefär en tiondel av 
när den var som störst (NATO 2012b). Den överlägset största pågående insatsen, och den 
största i NATO:s historia, är den militära operationen i Afghanistan, som också var den 
första insatsen utanför det nordatlantiska området (Nationalencyklopedin 2012). NATO 
fick inledningsvis en undanskymd roll i kriget mot terrorismen efter 11 september-

                                                                                                                                                         
 
2 Belgien, Danmark, Frankrike, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal och Storbritannien. 
3 Kroatien förväntas gå med i EU 1 juli 2013. 
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attentaten. Men sedan övertagandet av ISAF 2003 har kriget mot terrorismen kommit att 
forma och påverka mycket av NATO:s strategi. I mars 2011 antog FN:s säkerhetsråd en 
resolution som gav NATO tillsammans med partnerskapsländer mandat att upprätta en 
flygförbudszon i Libyen. Med hjälp av denna flygförbudszon kunde oppositionen i 
Libyen ta över makten efter att NATO:s insats pågått fram till oktober samma år (Dagens 
Nyheter 2011). 
 NATO är en allians, och samarbetet är mellanstatligt. Dess högsta beslutsfattande 
organ är Nordatlantiska Rådet (NAC), dit medlemsländerna sänder permanenta 
representanter. Vid toppmöten möts rådet i form av regeringschefer eller utrikesministrar. 
För att beslut ska fattas i NAC krävs enhällighet. NATO är beroende av 
medlemsländernas militära resurser, som de har förbundit sig att ställa till förfogande 
med reservation för hur stora enheter de vill bidra med. NATO har sålunda inga egna 
militära styrkor (Nationalencyklopedin 2012). 
 NATO:s senaste strategiska koncept, antogs vid toppmötet i Lissabon 2010. 
Styrdokumentet är det tredje efter det kalla krigets slut. Det första styrdokumentet för den 
rådande världsordningen antogs i samband med toppmötet i Rom 1991 och det andra i 
Washington 1999 (Ringmose – Rynning 2011: 10).  Arbetet med att ta fram 2010 års 
strategiska koncept skiljde sig markant från tidigare år. NATO:s generalsekreterare valde 
en årslång förhandlingsprocess mellan medlemsstaterna. Till detta bidrog att det fanns 
särskilt många meningsskiljaktigheter medlemstaterna emellan (Wittman 2011: 32). 
 

5.2 ESFP och ESS 

Den Europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP) presenterades på EU-toppmötet i 
Köln 1999. Medlemsstaterna deklarerade då att EU ska ha förmågan att genomföra de så 
kallade Petersbergsuppgifterna, det vill säga hela skalan av konfliktförebyggande och 
konflikthanterande uppgifter (Keukeleire – MacNaughtan 2008: 177). Initiativet till ESFP 
hade tagits ett år tidigare av Jacques Chirac och Tony Blair i och med den famösa St. 
Mâlo-deklarationen.  
 Det finns gott om forskning om EU som utrikespolitisk aktör. Huvuddelen av det som 
finns skrivet behandlar EU:s evolution från en stark, men endimensionell, ekonomisk- 
och handelspolitisk aktör, till EU som en mångfacetterad globalt viktig aktör. I dessa 
generella beskrivningar och undersökningar av EU:s utrikespolitik kommenteras ofta 
säkerhets- och försvarspolitiken som en värdemätare av hur framgångsrik eller viktig 
aktör EU anses vara i en internationell kontext. Inte sällan har EU:s avsaknad av eget 
försvar lagts fram som ett argument för att EU på olika sätt är en underutvecklad global 
aktör (Kagan 2003). I takt med att EU på ett allt tydligare sätt har institutionaliserat sin 
säkerhetspolitik, har en allt mer sofistikerad och nyanserad forskning kommit till stånd.  
För att generalisera kan man dela upp förklaringsvariablerna om varför EU:s 
utrikespolitik har stärkts i exogena och endogena variabler. Av de exogena variablerna 
framstår en ny världsordning, tack vare det kalla krigets slut, som den viktigaste faktorn 
till varför utvecklingen av den Gemensamma Utrikes- och Säkerhetspolitiken (GUSP) 
och sedermera ESFP kunde etableras. Med en ny världsordning uppstod det utrymme för, 
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och ett behov av, ett komplement till USA:s, genom NATO, inflytande över europeisk 
säkerhetspolitik. Den nya världsordningen, med en drastiskt förändrad internationell 
miljö och ökad interdependens i en globaliserad värld, tvingade fram nya 
säkerhetspolitiska lösningar och samarbeten (Biscop 2008: 14). Keukeleire – 
MacNaughtans (2008: 174) förklarar tidpunkten för uppkomsten av ESFP med EU:s 
bristande insats i Balkankrigen under 1990-talet. Strömvik (2005) visar i To act as a 
Union hur EU:s utrikespolitiks utveckling kan förklaras med mjuk balansering mot USA. 
Då relationen till USA har varit som svagast har EU:s gemensamma utrikespolitik varit 
som mest aktiv. Den viktigaste endogena förklaringsfaktorn till utvecklingen av GUSP 
och ESFP gör gällande att en institutionalisering av EU som ekonomisk utrikespolitisk 
aktör har gett en spillover-effekt till det utrikespolitiska och säkerhetspolitiska området 
genom socialisering (socialisation) och inlärning (learning) (Jörgensen 2004). 
Avslutningsvis är det viktigt att framhålla att den gemensamma utrikespolitiken ständigt 
förändras (Strömvik 2005).  Detta är i viss mån sant för alla politiska enheter, men 
särskilt symptomatiskt för ESFP.  För en aktör, som i ålder knappt kommit in i tonåren, är 
fortsatt förändring naturlig. 
 Det mest konkreta uttrycket för vad som åstadkommits inom ESFP manifesteras i de 
internationella fredsbevarande insatser som genomförts eller fortfarande genomförs. I 
fråga om antalet insatser har utvecklingen av en civil gren inom ESFP varit lyckosam. 
Femton civila insatser har genomförts inom ramen för ESFP sedan 2003. Merparten har 
genomförts på Västra Balkan, inklusive den största straffrättsstödsinsatsen, EULEX 
Kosovo, som påbörjades 2008 och vars mandat lär förlängas flera år (Keukeleire – 
MacNaughtan 2008: 182f). Så här långt har man landsatt sju renodlade militära insatser 
inom ramen för ESFP, varav tre fortfarande pågår. Geografiskt har de varit knutna till 
Afrika (DR Kongo och Somalia) och Västra Balkan (Europeiska Rådet 2009). Vidare har 
man också utvecklat förmågan att stå redo att använda sig av så kallade stridsgrupper 
(Battle Groups) (Kaukeleire - MacNaughtan 2008: 179).  Det vore dock inkonsekvent att 
endast se till de civila och militära insatserna för att bedöma EU:s säkerhetspolitik. Med 
min teoretiska utgångspunkt blir säkerhetspolitik till en politisk fråga när den 
framgångsrikt har säkerhetiserats. En militär internationell insats är med denna definition 
inte självklart säkerhetspolitik, så tillvida att den inte med nödvändighet behöver vara en 
respons på ett existentiellt hot (Buzan et al 1998: 50). Till detta hör att ESS, trots namnet, 
inte enbart är en säkerhetsstrategi. Det är i själva verket snarare en övergripande 
utrikespolitisk policystrategi, än bara en säkerhetsstrategi (Biscop 2008: 12) 
 Det viktigaste styrdokumentet för EU:s säkerhetspolitik är ESS. Det är primärt i detta 
dokument som de insatser och åtgärder som genomförs inom ESFP legitimeras. ESS är 
antagen som en Europeiska Rådet-deklaration och därmed en politisk och inte en rättsligt 
bindande gemensam strategi4. Med  tanke  på  att  instrumentet  ’gemensamma  strategier’  vid  
tidpunkten för ESS:s införande var mer eller mindre obsolet, gör det faktum att det inte är 
legalt bindande ESS:s betydelse inte mindre. ESS skrevs inte på tabula rasa, tvärtemot 

                                                                                                                                                         
 
4 Gemensamma Strategier är ett instrument som infördes i och med Amsterdamfördraget 1997 för att ge rättslig 
grund åt övergripande strategier riktade mot länder och geografiska områden. De har än så länge endast 
utnyttjats tre gånger, och då det visat sig vara ett obehändigt instrument har det kommit att bli obsolet 
(Kaukeleire - MacNaughtan 2008: 157). 
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bör man se strategin som en kodifiering av den utrikes- och säkerhetspolitik som EU 
redan hade fört. På så vis stärkte man chanserna för att den framtida säkerhets- och 
utrikespolitiken skulle få en större kontinuitet (Biscop 2008: 8).  
 Beslutsprocessen inom ESFP är ytligt sett mellanstatlig. Det formellt beslutande 
organet är Europeiska Rådet, som består av de 27 medlemsstaternas5 regeringschefer med 
vetorätt. Beslutsgången för ESFP är i realiteten ganska komplicerad (ibid: 13).  I 
praktiken är Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP) den viktigaste 
beslutsfattande instansen såsom mittpunkt för beslutsgången i GUSP- och ESFP-ärenden 
(Björkdahl - Strömvik 2008: 15). Denna kommitté utgörs av representanter på 
ambassadörsnivå för medlemsstaterna. Beslutsgången för ESFP är i realiteten ganska 
komplicerad (ibid: 13). Det som är viktigt är att det finns övernationella inslag i 
beslutsprocessen, inte minst den kommitteologi som skapas genom att representanterna i 
de olika kommittéerna socialiserar och umgås och att Brysselbaserade institutioner såsom 
Rådssekretariatet har utökat sin institutionella kapacitet (ibid: 18). 
 

                                                                                                                                                         
 
5 Vid ESS införande 2003 hade EU 15 medlemsstater. 
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6 Jämförande Analys av EU och 
NATO 

6.1 Aktörernas självuppfattning 

För att kunna analysera EU:s respektive NATO:s självuppfattning kommer jag 
inledningsvis jämföra ESS och Strategic Concept vad gäller beskrivning och definition av 
referentobjektet. Därefter kommer jag att jämföra hur de båda aktörerna beskriver sig 
själva som säkerhetiseringsaktörer.  För att sätta resonemanget om både EU:s och 
NATO:s självuppfattning i en relevant kontext kommer jag i detta avsnitt att göra en 
mindre exposé över vad som skrivits om EU:s identitet i tidigare forskning. 
 EU har ett språkligt och kulturellt försprång i jämförelse med NATO i så måtto att EU 
använder sig av ett vedertaget historiskt begrepp för den geografiska och 
befolkningsmässiga enhet som avser referentobjektet, nämligen Europa. Europa består 
givetvis fortfarande primärt av nationalstater med stark kulturell särprägel. Men ända 
sedan 1200-talet har det funnits en idé om en gemensam europeisk identitet. Särskilt 
viktig var kanske Marco Polos upptäckt av Asien och Kina då européerna tvingades inse 
att kristendomen och dess civilisation inte var allenarådande (Voyenne 1953: 40). 
Bärigheten i idén om en gemensam europeisk identitet har växlat under århundraden men 
man kan konstatera att det finns en historisk gemensam idé om en europeisk identitet. 
 

”Den   växande   samstämmigheten   i   formuleringen   av   europeiska   intressen   och  
stärkande av den inbördes solidariteten inom EU gör oss till en mer trovärdig och 
effektiv  aktör.”  (Europeiska  Rådet  2003:  1) 

 
Det ligger utanför denna uppsats ansats att reda ut vilka chanser EU har att stärka den 
gemensamma Europaidentiteten. Det som framgår av ESS, och det viktiga för min analys, 
är att EU i sin retorik refererar till en sådan identitet och utnyttjar det i förhållande till 
referensobjektet.  Konsekvent  i  ESS  refererar  ”Europa”  till  referentobjektet,  såsom  utsatt  
för  hot,  medan  ”EU”  refererar  till  säkerhetiseringsaktören.  Man  förklarar  att  ”Europa  bör  
vara berett att ta sin del av ansvaret för säkerheten i världen och för att skapa en bättre 
värld” (ibid).  Detta bör alltså ses som en appell till de europeiska medborgarna att ställa 
upp för det gemensamma säkerhetsprojektet. 
 NATO saknar motsvarande naturliga begrepp för det geografiska område man 
omfattar och därmed ett begrepp för att framkalla  den  ”vi-känsla”  som  är  effektiv  för  att  
appellera till referentobjektet, mottagaren för att framgångsrikt genomdriva en 
framgångsrik säkerhetiseringsprocess.  I Strategic Concept använder NATO de neutrala 
begreppen  ”våra  länders  medborgare”  (NATO  2010:  5,  förf.  övers.)  samt  ”vårt  territorium  
och  våra  befolkningar”  (ibid:  14,  förf.  övers.)  för  att  hänvisa  till  referentobjektet.  Viktigt  
för säkerhetiseringsaktören är att skapa tillräcklig uppbackning, för att framgångsrikt 
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tilldelas tillräckliga ekonomiska anslag för att genomdriva de insatser som anses 
nödvändiga i förhållande till hoten. I detta sammanhang är det intressant att man i 
Strategic  Concept   framhåller   att  NATO  ska   vara   så   effektiva   som  möjligt   för   att   ”våra  
skattebetalare får mesta möjliga säkerhet   för   pengarna   de   investerar   i   försvar”   (NATO  
2010: 5, förf. övers.). Eftersom man saknar av ett naturligt begrepp för referentobjektet 
för att kunna bygga sin retorik på en gemensam identitet, har NATO valt att lansera sitt 
projekt som rationellt nyttomaximerande av medlemsstaternas gemensamma resurser.  
 Jag utgår ifrån att aktörerna använder sig av det språk och de formuleringar som de 
anser vara effektivast för att lyckas i sina ambitioner att formulera sin säkerhetspolitik. 
Deras olika strategier ska ses som ett resultat av de olika förutsättningar som de båda 
aktörerna har att anpassa sig till. EU har sedan starten haft karaktären av en hybrid mellan 
mellan- och överstatligt samarbete. Den gemensamma säkerhetspolitiken är dock ett av 
de områden där som allra mest har karaktäriserats av mellanstatligt samarbete. Det är 
därför inte är självklart att man i denna del av EU:s politik, försöker bygga sin retorik på 
en gemensam europeisk identitet, men författarna bakom dokumentet har alltså gjort 
bedömningen att det är fördelaktigt. 
 Synen på vilken identitet EU har som säkerhetspolitisk aktör har varit omtvistad i 
forskarvärlden under flera decennier. Bull (1982: 151) menade att EG på 80-talet 
överhuvudtaget inte kunde anses vara någon aktör i internationella frågor. Bulls åsikt var 
en respons på en hypotes från 1970-talet som gjorde gällande att traditionell militär makt 
hade   blivit   mindre   viktig   och   att   EG   som   en   ”civil   makt”   kunde   utöva   ett   ansenligt  
inflytande, även om man inte förfogade över någon militär kapacitet (Duchêne 1972). 
Med civil makt avsåg Duchêne EG:s ekonomiska internationella makt, såsom det mäktiga 
handelsblock man var. Bull ansåg att EG:s civila makt i slutändan var beroende av den 
militära kapaciteten hos medlems- och allierade länder. Manners (2002: 235) menade å 
sin sida att Bulls kritik var ett uttryck för 1980-talets globala ordning och detta årtiondes 
återgång till militär maktpolitik. Han ansåg vidare att de förändrande förutsättningarna för 
internationella relationer ändrades i och med 1990-talets nya globala ordning. Han 
lanserade  etiketten  ”normativ  makt”   som  signifikativ   för  EU  (ibid:  236).  Med  normativ  
makt avsåg Manners EU:s förmåga att påverka omvärlden genom idéer; makten att 
påverka andra aktörernas uppfattning genom det goda exemplet. Manners menade att 
både begreppen civil makt och militär makt alltför ensidigt var inriktade på en aktörs 
resurser. Implicit vänder han sig mot ett realistiskt synsätt inom internationella relationer 
där militär makt, genom resurser, är helt avgörande för en aktörs handlande.  
 Vid en undersökning av ESS kan man konstatera att EU vill framhålla en bild av sig 
själv som en mångfacetterad aktör med samtliga ovan nämnda egenskaper till sitt 
förfogande. Särskilt civila och normativa resurser, men även militära. Som jag kommer 
gå in på djupare i tredje avsnittet av analysen är denna beskrivning förknippad med den 
övergripande strategi (Comprehensive approach) som man i ESS förespråkar. 
Utgångspunkten för en övergripande strategi är kortfattat att säkerhet och ekonomisk och 
social utveckling är beroende av varandra och att förbättring av samtliga krävs för att 
uppnå hållbar säkerhet. Detta kräver att den utrikespolitiska aktören använder en rad 
verktyg parallellt för att försöka påverka både säkerhet och socioekonomisk utveckling 
positivt. 
 För att belägga sin styrka som normativ makt, tas den historiska utvecklingen i 
Europa, efter det andra världskriget, upp som ett exempel på hur lyckosamt EU-projektet 
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har varit. EU var från början ett fredsprojekt och ESS inleds med att konstatera att 
”skapandet  av  Europeiska  unionen  har  varit  centralt”  för  den  period  av  fred,  välstånd  och  
stabilitet som präglat Europa under andra halvan av 1900-talet. Vidare beskrivs EU:s 
viktiga roll med att 
 

”[l]änderna i Europa har åtagit sig att fredligt lösa tvister och att samarbeta inom 
ramen för gemensamma institutioner. Under denna tid har rättsstatsprincipen och 
demokratin vunnit terräng och diktaturer omvandlats till stabila och dynamiska 
demokratier. Successiva utvidgningar förverkligar visionen om en enad och fredlig 
kontinent”  (Europeiska  Rådet  2003:  1). 

 
Mycket av det som EU förespråkar globalt i sin säkerhetsstrategi påminner om vad som 
har uppnåtts tack vare EU i Europa efter det andra världskriget. I ESS går det att läsa att 
det bästa skyddet för vår säkerhet är en värld av välstyrda stater och att det bästa sättet för 
att stärka den internationella ordningen är att sprida normer föra goda styrelseformer 
(Europeiska Rådet 2003: 10). Man framhåller ett starkare internationellt samfund, 
internationella institutioner och internationella organisationers viktiga roll. Man lyfter 
fram folkrätten och FN:s säkerhetsråd. Inte minst argumenterar man för att internationell 
säkerhet och välstånd är beroende av ett effektivt multilateralt system (Europeiska Rådet 
2003: 9). Avseende civil makt framhåller man att handels- och utvecklingspolitiken är ett 
kraftfullt instrument för att främja politiska och sociala reformer, och att man som 
världens största leverantör av offentligt bistånd och världens största handelsblock har ett 
bra läge för att verka för dessa mål (ibid: 10). Den maktaspekt av de tre som är mest 
nedtonad är den militära. På detta område tycks det primärt vara det civil-militära 
samarbetet och att de militära resurserna ingår i en övergripande strategi som man vill 
framhålla (ibid: 11).  
 En viktig del av NATO:s självuppfattning ligger i artikel 5 från Washingtonfördraget. 
Denna artikel ger, att en attack på ett NATO-land innebär en attack på samtliga NATO-
länder. Generellt andas Strategic Concept mycket försvars- och avskräckningsretorik. Om 
man inordnar NATO i diskussionen om vilken sorts makt man vill framstå som, ligger 
”Militär makt”   närmast.   Man   framhåller   till   exempel   att   dess   kärnvapenarsenal,  
tillsammans med NATO:s konventionella resurser, utgör kärnan (Core element) i dess 
övergripande strategi (NATO 2010: 14). Man slår fast att så länge kärnvapen existerar 
kommer NATO att förbli en kärnvapenallians (ibid).  
 NATO bygger sin självuppfattning som säkerhetiseringsaktör på mer än bara 
kvantifierbara resurser. En andra viktig av aspekt av NATO:s självuppfattning är det 
transatlantiska bandet. Denna har historiskt varit en grundbult för alliansen och framhålls 
fortfarande som oumbärlig. FN:s säkerhetsråd tas också upp som primärt för NATO:s 
handlande (Wittmann 2011: 32). Båda dessa har vid sidan av det kollektiva självförsvaret 
varit en självklar del av NATO:s identitet sedan tillkomsten av organisationen och utgör 
NATO:s normativa bas. En normativt ambivalent del av NATO:s självuppfattning är dess 
förhållande till massförstörelsevapen. Samtidigt som man framhåller spridning av dessa 
som ett av de största hoten mot vår säkerhet, visar man inga ambitioner att föregå som en 
förebild på detta område. Särskilt som man aviserar att man kommer att vara utrustade 
med kärnvapen så länge kärnvapen existerar. Man prioriterar att framstå som en militärt 
avskräckande aktör hellre än att utöva makt genom det goda exemplet.  
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 Som säkerhetiseringsaktör vill NATO givetvis uppvisa kontinuitet, trots att den 
globala ordningen har ändrats. Shea6 (2011: 27) menar att det som är slående med 
Strategic Concept 2010 är kontinuiteten snarare än innovationerna. Det han tar upp som 
de största nyheterna i Strategic Concept är ändå intressant för jämförelsen med EU, 
eftersom de berörda områdena också är viktiga för unionen. Samarbete med andra aktörer 
är ett av de områden som lyfts fram. Detta som ett resultat av att NATO inte förfogar över 
den breda uppsättning utrikespolitiska instrument som till exempel EU gör. Även om 
publiken för talakten primärt är referentobjektet, så riktar den sig också mot andra 
aktörer, funktionella aktörer. I det här fallet potentiella samarbetspartners som är 
intresserade av vilken syn NATO har på framtida samarbete.  Denna utveckling av 
NATO:s självuppfattning ska ses i ljuset av att man blivit varse att man inte ensam 
framgångsrikt kan hantera alla de uppgifter som är förknippade med fredsskapande 
insatser (Shea 2011: 29). Man gör gällande att man ska utveckla en mindre civil 
planeringsförmåga, som ska kunna planera, organisera och koordinera insatserna med 
civila aktörer man ämnar samarbete med (NATO 2010: 21). Att man markerar att den 
civila förmågan ska vara begränsad är en signal om att man inte vill konkurrera med 
dessa aktörer. I jämförelse med EU framgår det sålunda att NATO inte har samma 
ambition att utveckla en civil krishanteringsförmåga eller förmåga för stöd till 
fredsförebyggande och fredsskapande insatser. 
 Sammanfattningsvis konstateras att EU har ambitionen att bygga sin 
säkerhetspolitiska självuppfattning på en europeisk solidaritet och att NATO bygger sin 
självuppfattning på en funktionell grund med rationella argument om nyttoeffektivitet. 
Att EU vill framstå som en mångfacetterad aktör medan NATO framhäver sin militära 
förmåga men med en ambition att förbättra sin samarbetsförmåga på de områden som 
man är svag. NATO prioriterar sin avskräckande förmåga som kärnvapenmakt hellre än 
att vara ett normativt föredöme. I den mån EU nämner sin militära kapacitet, så görs detta 
som en del av en bredare ansats. NATO framhåller vidare kontinuiteten som en viktigt del 
av sin självuppfattning.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
 
6 Deputy Assistant Secretary General for Emerging Security Challanges, NATO. 
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6.2 Aktörernas syn på hot 

Jag kommer i detta avsnitt att inledningsvis jämföra hur de båda aktörerna ser på risken 
för konventionella attacker. Jag kommer att argumentera för att NATO värderar hotet för 
en konventionell attack högre än vad EU gör. Detta som ett resultat av dess historia och 
resurser. I en jämförelse av deras syn på övriga upplevda hot, däribland okonventionella, 
kommer jag att argumentera för att EU fortfarande bland dessa, rankar de hot som 
upplevdes som viktiga också före 11 september-attackerna som viktigare. NATO har i 
kontrast ägnat stora resurser på kriget mot terrorismen där man funnit en gemensam 
transatlantisk hotbild. Som en bieffekt till kampen mot terrorism har man tvingats inse att 
stöd till återuppbyggnad av stater i upplösning också krävs. 
 I både ESS och Strategic Concept fastslås det att en konventionell attack (Strategic 
Concept) eller stor storskalig aggression (ESS) mot NATO:s territorium eller någon av 
EU:s medlemsstater inte är trolig (NATO 2010: 10 förf. övers., Europeiska Rådet 2003: 
3). I Strategic Concept vill NATO dock inte utesluta ett sådant scenario. Det påpekas att 
det i många regioner och länder sker en militär upprustning som potentiellt kan påverka 
säkerheten i det Euro-Atlantiska området, särskilt anskaffning av massförstörelsevapen 
utgör ett reellt och växande hot. Att NATO anser sannolikheten för en konventionell 
attack större, än vad EU gör, kan förklaras med NATO:s historia och dess militära 
resurser. En aktörs historia påverkar hur den upplever olika hot, särskilt om det finns 
starka minnen och upplevelser från dåtiden (Buzan et al 1998: 59). Exempelvis fruktade 
Frankrike Tyskland efter det andra världskrigets slut, trots att det var demilitariserat. 
Eftersom NATO växte fram som en följd av det kalla krigets världsordning bygger dess 
identitet fortfarande i stor utsträckning på att bemöta hot i form av kärnvapen- eller 
konventionella attacker. Det är naturligt att man vill definiera dessa hot som fortsatt 
aktuella. Särskilt som NATO:s medlemsstater fortfarande har kvar kapaciteten att bemöta 
en konventionell attack, till skillnad från EU inom ramen för ESFP. Även om de båda 
EU-länderna Frankrike och Storbritannien förfogar över kärnvapen, fattas besluten om 
dess användning inte inom EU. Så länge NATO lyckosamt kan göra gällande att ett 
konventionellt hot mot Europa består, kan man som allians legitimera sin fortsatta 
existens. På detta område kan man konstatera att det finns en underförstådd 
ansvarsfördelning mellan de båda aktörerna. Den yttersta regionala säkerheten, i form av 
avskräckning genom kärnvapen, vilar på NATO:s axlar (Smith 2011: 151). 
 Vad gäller titeln på ESS, Ett säkert Europa i en bättre värld, fokuserar dokumentet 
primärt  på  ’en  bättre  värld’,  även  om  det  i  ESS  noteras  att  skillnaden  mellan  intern  och  
extern säkerhet är diffus (Haine 2008: 21). De fem hot som anses mest allvarliga för 
Europa är enligt ESS 1) terrorism, 2) spridning av massförstörelsevapen, 3) regionala 
konflikter, 4) stater i upplösning [failed states] och 5) organiserad brottslighet 
(Europeiska Rådet 2002: 3ff). Detta är en blandning av nya och gamla hot. Med nya hot 
avser jag de hot som blev accentuerade i och med 11 september-attentaten, nämligen 
terrorism och spridning av massförstörelsevapen. De övriga tre hoten betecknar jag som 
gamla eftersom de lever kvar sedan före 11 september, för EU:s del inte minst på Västra 
Balkan, där unionens mest omfattande säkerhetspolitiska insatser har varit, och är, 
koncentrerade (Haine 2008: 21). Hoten i ESS är inte explicit inbördes rangordnade, men 
EU  bedömer   att   ”det  mest   skrämmande   scenariot”   är   att   terroristgrupper   förmår   skaffa  
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massförstörelsevapen (Europeiska Rådet 2003: 4). Att döma av tonen och innehållet av 
vad EU sedan ESS har gjort, så är det dock de gamla hoten regionala konflikter, stater i 
upplösning och organiserad brottslighet som upptar det mesta av EU:s uppmärksamhet 
och resurser. I en ponerad implicit rangordning, skulle de gamla hoten komma först 
(Haine 2008: 22). Av de fem hoten måste dock terrorism och spridning av 
massförstörelsevapen klassas som direkta, existentiella, hot mot Europa. Med 11 
september-attentaten på näthinnan är det troligt att man genom dessa, och särskilt 
terrorism, på effektivast möjliga sätt, kan säkerhetisera en viss politik. EU använder sig 
av en sådan strategi när de argumenterar för att de gamla hoten fortfarande är aktuella, 
genom att hänvisa till att samtliga tre gamla hot har kopplingar, och kan leda till terrorism 
(Europeiska Rådet 2003: 4).  
 Precis som i ESS, finns det i Strategic Concept inte någon explicit rangordning av de 
upplevda hoten. Stycket där man går igenom de upplevda hoten, är döpt till The security 
environment och inleds med ovan beskrivna passus om hur man bedömer risken för en 
konventionell attack. De övriga huvudsakliga hot som nämns i Strategic Concept är 1) 
spridning av massförstörelsevapen, 2) terrorism, 3) instabilitet och konflikt utanför 
NATO:s gränser och 4) cyberattacker (NATO 2010: 10-11, förf. övers.). I jämförelse med 
ESS är likheterna slående. Och precis som i ESS bedömer man att terroristattacker kan få 
särskilt svåra konsekvenser om terrorister lyckas skaffa nukleära, kemiska, biologiska 
eller radioaktiva vapen (ibid: 11). Med tanke på NATO:s rådande insats i Afghanistan 
framstår bekämpningen av terrorism, till skillnad från EU, som NATO:s främsta 
angelägenhet också i praktiken. Så sent som på 1990-talet hade NATO ingen samlad 
strategi mot terrorism. De flesta medlemsländer ansåg att terrorism var ett internt 
säkerhetsproblem för medlemsstaterna och det fanns ingen konsensus i hur terrorism 
skulle bekämpas (Börgensen 2011: 64). Detta ändrades radikalt i och med 11 september-
attackerna. Över en natt hamnade terrorism överst på NATO:s lista över upplevda hot och 
för första gången åberopades artikel 5, alliansens kollektiva försvarsåtagande, till stöd för 
USA. På toppmötet i Reykjavik i maj 2002 kom man överens om att NATO vid behov 
skulle kunna agera utanför det regionala området och att man därmed stod redo att ta i itu 
med terroristhotet, varhelst det uppstod. I augusti 2003 tog NATO över ansvaret för den 
militära styrkan ISAF i Afghanistan och blev på så sätt, i högsta grad, involverad i kriget 
mot terrorismen som USA initierade efter 11 september-attackerna. Kriget mot 
terrorismen blev inte minst viktigt som ett bevis på att det transatlantiska bandet stod 
starkt efter den stora dispyten över Irak tidigare samma år (ibid: 66f).  
 Allt detta pekar mot att NATO:s betydligt större engagemang och fokusering på 
terrorism i jämförelse med EU primärt är ett resultat av att USA utgör en av 
medlemsstaterna. I och med kriget mot terrorismen hade NATO funnit ett gemensamt 
upplevt transatlantiskt hot och sålunda en ny bas för att berättiga organisationens fortsatta 
existens. ISAF:s mandat utökades så småningom till att omfatta hela Afghanistan och 
insatsen beskrevs som NATO:s nyckelprioritering (ibid: 67).  
  Avseende terrorism som hotbild kan vi konstatera att det ligger högt upp på båda 
aktörernas hotbildslista. Skillnaden ligger i att terrorism för NATO har blivit det 
viktigaste av de globala hoten med följden att man även har tvingats uppmärksamma 
andra hot som är förknippade med terrorism. För EU tycks förhållandet vara det motsatta. 
Med vetskap om att terrorism är ett effektivt sätt att säkerhetisera ett visst hot har man 
valt att i ESS förknippa samtliga av de gamla hoten med terrorism. EU har efter 11 



 

 18 

september-attentaten inte ändrat sin säkerhetspolitik avsevärt, man har fortsatt med EU:s 
acquis för utrikespolitiken. EU lyfter i ESS upp några initiativ som EU har åtagit sig som 
ett led i att bekämpa terrorismen. Men i detta ligger lika mycket en önskan, särkilt från 
vissa medlemsländer, att visa att förhållandet till USA fortfarande står stadigt. Detta var 
särskilt viktigt i samband med lanseringen av ESS, i och med den stora dispyten om Irak.  
 Som en konsekvens av NATO:s insats i Afghanistan har NATO också tvingats åta sig 
andra uppgifter förknippade med konflikthantering. Att man i Strategic Concept refererar 
till instabilitet och konflikt utanför NATO:s gränser hänvisar till att man uppmärksammat 
att terroristproblematiken i allmänhet och i Afghanistan i synnerhet är svår att rå på utan 
att också bekämpa de underliggande orsakerna. NATO har uppmärksammat att 
grundproblematiken går att finna i svaga statsbildningar med inbyggda konflikter.  Även 
om både EU och NATO förespråkar övergripande strategier med sina säkerhetsskapande 
insatser, så finns det ändå tydliga skillnader på detta område vilket jag kommer gå 
närmare in på i nästa avsnitt. 
 Spridning av massförstörelsevapen ligger högt upp på både NATO:s och EU:s lista 
över upplevda hot både i teorin och i praktiken. Eftersom denna hotbild är intressant som 
ett exempel på hur EU:s och NATO:s strategier kan skilja sig åt förhållande till ett och 
samma hot kommer jag att ta upp den i nästa avsnitt av analysen. Slutligen kan man 
konstatera att NATO tar upp cyberattacker som ett av de hot man ser mest allvarligt på. 
Det finns inget i NATO:s kapacitet som gör NATO bättre rustat att ta itu med denna typ 
av hot än EU. Man får i detta sammanhang bedöma att Strategic Concept är sju år 
färskare än ESS och att detta hot sedan dess har ökat i aktualitet. 
 Sammanfattningsvis konstateras att NATO framhåller hot om konventionella militära 
hot som större än vad EU gör. Båda aktörerna framhåller terrorism som ett av de allra 
viktigaste hoten, båda i teorin, men i praktiken primärt NATO. NATO har i och med 
kriget mot terrorismen insett att man också måste ta sig an det som man uppfattar som 
grundproblematiken till terrorism, instabilitet och konflikt utanför NATO:s gränser. EU 
använder sig av hotet om terrorism som ett retoriskt grepp för att skapa mer legitimitet åt 
att man fokuserar på de gamla hotbilderna som resursmässigt fortfarande är EU:s högsta 
prioritet. 
 

6.3 Aktörernas syn på strategier för att bemöta hoten 

Denna del av min analys kommer att rikta in sig på de områden där EU:s och NATO:s 
strategier för att bemöta hot sammanfaller. Det är endast relevant att jämföra strategier 
som är avsedda att bemöta samma typ av hot. Jag kommer att inleda analysen genom att 
jämföra hur de båda aktörerna ser på internationell krishantering och fokusera på 
begreppet övergripande strategi (Comprehensive approach). Jag kommer diskutera varför 
EU tydligare definierar hur man ska genomföra en övergripande strategi. Avslutningsvis 
kommer jag kort att gå igenom aktörernas syn på strategier för att bekämpa spridningen 
av massförstörelsevapen. 
 I ESS läggs stor tonvikt på övergripande strategi som en lösning på samtliga de 
upplevda hoten. EU rekommenderar olika kombinationer av verktyg för att på effektivast 
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möjliga sätt bemöta de olika grundproblemen till hoten. Den bakomliggande idén med 
övergripande strategi ligger i en ambition att dra upp de säkerhetspolitiska problemen 
med roten; en långsiktig och ambitiös inställning som kräver stora insatser från aktören 
såväl som en viss grad av överseende från värdlandet.  Som tidigare nämnts kan ESS med 
fördel ses som en kodifiering av den utrikes- och säkerhetspolitik som EU redan före ESS 
hade fört, EU:s utrikespolitiska acquis. EU:s acquis bygger i stor utsträckning på en 
övergripande, eller holistisk, syn på utrikespolitik. Med detta avses att utrikespolitik bäst 
förs med flera verktyg parallellt, från bistånd och handel till diplomatiska och militära 
resurser (Biscop 2008: 8).  
 

”I  motsats  till  det  massiva  synliga  hot  som  det  kalla  kriget  utgjorde  är  inte  något  av  
de nya hoten rent militärt och dessa kan inte heller tacklas med rent militära medel. 
Varje hot kräver en samverkan mellan olika instrument. Spridningen av 
massförstörelsevapen kan förhindras genom kontroll av export och angrips med 
politiska, ekonomiska och andra påtryckningsmedel samtidigt som man tar sig an de 
underliggande politiska orsakerna. Motarbetandet av terrorism kan kräva en 
samverkan mellan underrättelseverksamhet, polis, rättsväsende, militär och andra 
medel. I stater i upplösning kan militära instrument eventuellt krävas för att 
återupprätta ordning och humanitära medel för att ta itu med den omedelbara krisen. 
Regionala konflikter kräver politiska lösningar men det kan behövas militära 
resurser och effektiva polisinsatser under tiden närmast efter konflikten. 
Ekonomiska instrument behövs för återuppbyggnad och civil krishantering bidrar till 
att återinföra civilt styre. Europeiska unionen är synnerligen väl rustad för att agera i 
sådana  mångfacetterade  situationer.”  (Europeiska  Rådet  2003:  7) 

 
Av NATO:s tre7 verksamheter för att bemöta hoten, kommer jag att beröra den del som 
benämns   ”Säkerhet   genom   krishantering”.   Denna   del   är   den   som   primärt   liknar   de  
åtaganden som bedrivs i ESFP och den del av NATO:s politik som måste anses vara mest 
aktiv och aktuell, särskilt som den omfattande ISAF-insatsen i Afghanistan ingår. 
Betoningen av en övergripande strategi är framträdande i NATO:s strategi för 
krishantering: 
 

”En   övergripande   politisk,   civil,   och   militär   strategi   är   nödvändig   för   effektiv  
krishantering. Alliansen kommer att samarbeta aktivt med andra internationella 
aktörer före, under och efter kriser för underlätta gemensam analys, planering och 
utförande av insatser, för att maxiimera koherens och effektivitet i det övergripande 
internationell  handlandet.”  (NATO 2010:19, förf. övers.) 
 

NATO har sedan toppmötet i Riga 2006 kontinuerligt framhållit övergripande strategi 
som nyckeln till framgångsrik krishantering i allmänhet och för Afghanistan i synnerhet. 
En skillnad mellan de EU och NATO gällande övergripande strategi är att EU är tydligare 
med hur man avser använda olika kombinationer av verktyg i förhållande till olika hot. 
NATO förklarar att man avser använda sig av politiska, civila och militära instrument. 
Vad man avser med politiska och civila instrument är oklart, likaså när respektive 
instrument bör användas. Som framgår av ovanstående passus i ESS så är EU:s 
beskrivning av övergripande strategi betydligt mer nyanserad.  

                                                                                                                                                         
 
7 ”Försvar  och  Avskräckning”,  ”Säkerhet  genom  krishantering”  och  ”Internationell  säkerhet  genom  samarbete”.  
(NATO 2010: 7f. Förf. övers.) 
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 EU och NATO är överens om att övergripande strategi är nödvändig för att varaktigt 
bygga fred. Vad som skiljer de båda aktörerna åt är att NATO inte förfogar över samma 
breda uppsättning av utrikespolitiska verktyg som EU; framför allt är man i avsaknad av 
olika typer av civila instrument och är på sätt beroende av andra internationella och lokala 
aktörer, partnerländer och icke-statliga aktörer för att kunna genomföra en framgångstik 
övergripande strategi. Inte minst är man beroende av FN och EU på detta område. Detta 
betonas också i Strategic Concept och kan förklara varför man är otydligare i sin 
formulering av övergripande strategi; man kan inte på egen hand åstadkomma alla 
ingredienser som krävs för en framgångsrik övergripande strategi. Och NATO kan inte 
avisera i sin säkerhetsstrategi vad andra aktörer måste åstadkomma för dess räkning. 
 I avsaknad av alla de verktyg som krävs för att bedriva en effektiv övergripande 
strategi, framhåller NATO i samma stycke vikten av samarbete. Även för EU är 
samarbetsaktörer ett prioritetsområde, men NATO är mer beroende av sina 
samarbetspartners. NATO är tydliga med att man inte avser bygga upp några omfattande 
civila förmågor; att man inte vill konkurrera med befintliga aktörer på detta område (ibid: 
84). NATO har dessutom strävat efter att förbättra och förändra sin militära kapacitet så 
att denna står i överensstämmelse med de krav som övergripande strategi kräver. Man har 
vidare antagit en rad strategidokument för att samarbetet och relationen med partners 
såsom EU, FN och olika icke-statliga aktörer ska förbättras (ibid: 84).  
 EU:s ambitiösa skrivning om övergripande strategi, i förhållande till NATO:s, bör ses 
i ljuset av EU:s självuppfattning som mångfacetterad aktör. Inte minst på de områden, 
handels- och biståndsområdet, där EU har sin största utrikespolitiska makt. Tillsammans 
med USA och Kina utgör man en av de tre viktigaste ekonomiska aktörerna i världen 
(Bretherton – Vogler 2006: 62). EU är dessutom världens största donator av bistånd och 
humanitär hjälp om man inkluderar medlemsstaterna, och Kommissionen hade vid mitten 
av 90-talet blivit världens femte största biståndsgivare på egen hand (ibid: 111).  
 En viktig innovation i 2010 års Strategic Concept är NATO:s ökade fokus på 
fredsförebyggande insatser (NATO 2010: 19f). Detta är enligt Shea (2011) en 
kulturförändring inom NATO då man tidigare har överlåtit dessa uppgifter till aktörer 
som EU och FN. Det man har lärt sig från Afghanistan och Irak är att dessa utdragna 
insatser, som pågått längre än båda världskrigen tillsammans, är alldeles för kostsamma. 
Förutom att man ska inrätta civila planeringskapaciteter för att bättre kunna samarbeta 
med partnerländerna på detta område, kommer utbytet av mer och bättre 
underrättelseinformation vara väsentlig liksom NATO:s förmåga att förutspå och på ett 
tidigt stadium identifiera kommande hot (Shea 2011: 29). Även här närmar man sig 
sålunda EU, vilket visar att NATO:s, och EU:s, förmåga att samarbeta kommer bli ännu 
viktigare för att de båda aktörerna inte ska riskera att duplicera sina kapaciteter. 
 Båda aktörerna har stora intressen av att icke-spridningsavtalet hålls intakt och för att 
status quo i internationella relationer ska råda (Haine 2008: 31). Nordkorea är på detta 
sätt ett orosmoment för den globala ordningen, men frågan om Irans potentiella 
anskaffning av kärnvapen har på ett direkt sätt berört både NATO:s och EU:s 
säkerhetspolitik på grund av dess geografiska läge. Under det kalla kriget så var alla 
frågor som rörde Europas säkerhet i fråga om kärnvapen helt lämnade åt NATO. Under 
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2000-talet har, efter Irakkriget 2002, EU ägnat ett allt större intresse för diskussionen om 
Irans massförstörelsevapen och har blivit en diplomatisk viktig aktör i denna fråga, i form 
av EU38. På grund av att USA under perioder har fryst kontakten med Teheran har ett 
behov av andra diplomatiska aktörer uppstått, vilket EU3 har utnyttjat (Heine 2008: 29). 
NATO:s strategi i förhållande till Irans kärnvapenprogram är annorlunda. Under ett flertal 
år har man planerat ett missilförsvar på europeisk mark för att på så sätt skydda Europa 
mot ett potentiellt Iranskt kärnvapenangrepp. Missilförsvaret ska på ett kallakrigetmanér 
oskadliggöra det Iranska kärnvapenprogrammet innan det överhuvudtaget har realiserats. 
I maj 2012 togs de första stegen mot ett missilförvar då ett amerikanskt fartyg 
tillsammans med med radar och satellitutrustning under NATO:s kommandocentral 
genomfördes ett lyckosamt test (The Wallstreet Journal 2012).  
 Båda EU och NATO har givetvis flera verktyg för att bemöta hotet från spridning av 
massförstörelsevapen, inte minst genom att stödja antispridningsavtalet och 
internationella normer. Diplomati respektive missilförsvar är dock respektive aktörs 
viktigaste strategi i frågan. Om övergripande strategi visar att EU:s och NATO:s 
strategier kan sammanfalla så visar strategierna mot Irans kärnvapenprogram exempel på 
motsatsen. NATO:s militärt förebyggande respons på hotet kan knytas båda till dess 
historia och dess resurser och att USA har ett stort intresse i att behålla status quo i 
Mellanöstern. EU kan å sin sida utnyttja i diplomatin att man inte har en historia av 
konflikt med Iran och att man inte har USA som en av sina medlemsstater. 
 Sammanfattningsvis konstateras att EU, i jämförelse med NATO, är tydligare i sin 
övergripande strategi. NATO framhåller samarbetet med partnerländer som en viktig del i 
för att uppnå en övergripande strategi. Utifrån jämförelsen av EU:s och NATO:s respons 
på hotet från spridning av massförstörelsevapen framgår, i extremfallet, hur diametralt 
motsatta de båda aktörernas strategier kan se ut. 
 
 

                                                                                                                                                         
 
8 Frankrike, Storbritannien och Tyskland. 
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7 Avslutande sammanfattning av 
resultaten 

I analysen av självuppfattning är skillnaderna märkbara. Det framgår att EU försöker 
bygga sin självuppfattning på en grund av europeisk gemenskap medan NATO framhåller 
funktionalitet och resurseffektivisering. Jag visade vidare att NATO försöker skapa 
kredabilitet för sitt aktörskap genom att lyfta fram sina militära resurser medan EU vIll 
framstå som en mångfacetterad aktör med tonvikt på sin normativa och civila makt. 
NATO har små, om ens några, ambitioner att framstå som ett normativt föredöme när det 
gäller kärnvapen. NATO:s artikel 5 och den transatlantiska länken är en viktig del av dess 
självuppfattning och härvid finns en kontinuitet sedan tillbaka till det kalla kriget. Viktig 
för förhållandet till EU är att NATO i 2010 års Strategic Concept lägger kraft på att 
förbättra förhållandet till samarbetsaktörer, framför allt för allt med aktörer som har större 
civila resurser för att civil-militärt samarbete i konfliktförebyggande-, konflikt- och 
postkonfliktinsatser. 
 De största likheterna aktörerna emellan finns i beskrivningen av vilka hot som bedöms 
som allvarligast. NATO värderar dock hotet från konventionella attacker något högre än 
EU. Det framgår dessutom, efter att ha satt hotbeskrivningarna i relation till vad aktörerna 
i praktiken har satsat sina resurser på, att det även finns uppenbara skillnader i 
prioritering.  Kriget mot terrorismen har varit NATO:s stora kall sedan 11 september-
attackerna medan EU har bibehållit sin kurs sedan före terroristattackerna och har lagt 
sina största resurser för återuppbyggnad av postkonfliktzoner. EU:s största insats, 
insatsen till stöd för samtliga delar av den straffrättsliga skalan, EULEX Kosovo, är ett 
exempel på detta. Det är en insats för att stödja en stat som varit i upplösning och på så 
vis stävja organiserad brottslighet och risken för nya regionala konflikter på balkan. 
Avseende spridning av massförstörelsevapen prioriteras dessa högt av båda aktörerna och 
de är också viktiga områden i praktiken för de båda aktörerna. 
 Vad gäller aktörernas strategier för att bemöta hoten har jag valt att fokusera på de hot 
som de båda aktörerna har gemensamma. Båda aktörerna framhåller övergripande 
strategi. I NATO:s begreppsvärld innebär övergripande strategi politiska och civil-
militära åtgärder. Vad det innebär nyanseras inte i Strategic Concept. EU:s syn på 
övergripande strategi är bredare och man är framför allt tydligare i beskrivningen av 
övergripande strategi. NATO visar i Strategic Concept ambition att förbättra sin förmåga 
till samarbete med partnerländer såväl som att utöka sin kapacitet vad gäller 
fredsförebyggande insatser. Vad gäller strategier mot spridning av massförstörelsevapen 
har de båda aktörerna valt helt olika profiler. EU har profilerat sig själv som diplomatisk 
aktör medan NATO har prioriterat militär avskräckning. Från ett hot som bedöms hota 
den globala ordningen i stort, ett Iran med kärnvapen, visar NATO att man fortfarande 
använder sig av avskräckningsstrategier, bekanta från kalla kriget. 
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