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Sedan det kalla krigets slut i början 
på 1990-talet har USA:s ställning 
som den enda kvarvarande super-

makten varit omtvistad, illa omtyckt av 
många aktörer och folkliga opinioner, men 
också uppfattad som bestående för lång 
tid framöver. USA:s säkerhetspolitiska 
strategi, som den definierades 2002 av 
den nya administrationen under president 
George W Bush, baserades implicit starkt 
på de fördelar som USA:s ställning som 
”unipolär” makt förde med sig.1 Samtidigt 
baserades den, i motsats till den realpoli-
tiska eller ”realistiska” förklaringsmodel-
len inom forskningen om internationella 
relationer, också i högsta grad på libe-
rala värden av närmast utopiskt slag. Bl a 
ställde strategin upp ”mänsklig frihet” som 
det högsta målet och förutskickade att även 
Kina och Ryssland alltmer börjat omfatta 

en global, i grunden liberal värdegrund. 
Denna idé hade konturer påtagligt lika de 
som dragits upp av den liberale, antirea-
listiske kommentatorn Francis Fukuyama 
efter det kalla krigets slut.2 

Det som gjorde strategin kontroversiell 
i omvärldens ögon var dock inte detta, 
utan några av dess explicita medel. För 
att uppnå en global maktbalans som skulle 
gynna denna mänskliga frihet betonades 
nämligen i hög grad militär styrka, inklu-
sive rätten till preventiva krig. I och med 
att strategin publicerades i september 2002, 
under upptakten till Irakkriget, fick dess 
tal om preventiva krig en mycket tydlig 
dagsaktuell dimension.

”Avskräckning genom militär överläg-
senhet” definierades som ett annat centralt 
medel. Tanken var här att USA – och dess 
allierade, men särskilt USA självt – skulle 

Supermakten och dess allianser

Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd VI 
den 25 april 2006 av fil dr Mike Winnerstig

1  För några exempel på den mycket stora kritiska litteraturen på detta tema, se t ex Bacevich, Andrew J: 
American Empire: The Realities and Consequences of U S Diplomacy Harvard University Press, Cambridge, 
MA 2002, Daalder, Ivo H & Lindsay, James M: America Unbound: The Bush Revolution in Foreign Policy 
Brookings Institution Press, Washington, DC 2003 samt Nye, Joseph S Jr: The Paradox of American Power: 
Why the World’s Only Superpower Can’t Go It Alone Oxford University Press,  New York, 2002.

2  Fukuyama, Francis:The End of History and the Last Man  Free Press, New York 1992.
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vara och förbli så militärt starkt att inga 
andra aktörer ens skulle försöka att utmana 
USA på det militära området. Det var upp-
enbart lätt att se detta som ett recept för en 
infinit prolongering av den amerikanska 
positionen som ”den enda supermakten”, 
d v s det unipolära systemets centrum. 
Det innebar också ett tydligt brott mot de 
policyföreskrifter som i stort sett alla amer-
ikanska ”realistiska” forskare inom disci-
plinen internationella relationer utfärdade; 
unipolariteten är, menade dessa senare, en 
snabbt övergående illusion: nya och gamla 
stormakter kommer att vilja ”balansera” 
den amerikanska maktställningen genom 
uppbyggnad av en egen maktbas, framför 
allt på det militära området.3 Amerikansk 
politik borde därför inte baseras på total 
militär överlägsenhet och en unipolär po-
sition eftersom bägge dessa företeelser är 
helt orealistiska i längden.4

En ytterligare faktor som gjorde den 
första George W Bush-administrationen 
kontroversiell, inte minst i Europa, var 
vissa amerikanska reaktioner på terror-
angreppen den 11 september 2001. I en 
TV-intervju bara en dryg vecka efter detta 
nu så historiska datum fick den dåvarande 
försvarsministern, Donald Rumsfeld, frå-

gor om hur han såg på hur en av USA:s 
traditionella allierade, nämligen Saudi-
arabien, hjälpte till i kampen mot al-Qaida. 
Han uttryckte sig då på följande sätt:

The message I would leave is this: that 
the mission determines the coalition, and 
we don’t allow coalitions to determine 
the mission.5

Denna kommentar, som alltså inte alls ur-
sprungligen rörde vare sig EU eller NATO, 
kom emellertid att färga många européers 
uppfattning om ”det nya USA”: det var en 
farlig och fullständigt unilateralt orienterad 
politik som nu bedrevs från amerikanskt 
håll. ”Coalitions of the willing” under 
oifrågasatt amerikanskt ledarskap skulle 
nu ersätta de många gånger tidsödande och 
besvärliga förhandlingarna inom traditio-
nella allianser där USA spelat en central 
men aldrig allsmäktig roll, t ex NATO. 
Många kommentatorer och politiker 
menade att USA:s gamla allierade, både 
organisationer som NATO och enskilda 
länder som för tillfället inte delade USA:s 
uppfattningar, nu med lätthet skulle köras 
över av en administration som deliriskt 
pendlade mellan en förlamande skräck i 

3  För några exempel på detta, se t ex Layne, Christopher: ”America cannot rely on power alone”, Financial 
Times, 23 augusti 2006, Rosen, Gary:”Bush and the Realists”, Commentary, September 2005, Tucker, 
Robert W och Hendrickson, David C:”The Freedom Crusade”, The National Interest, No 81, Fall 2005, 
s 12-21, Walt, Stephen M: ”Taming American Power”, Foreign Affairs, vol 84:5, September /October 2005 
s 105-120, 

4  Jmf t ex Waltz, Kenneth:  Theory of International Politics McGraw-Hill, New York,1979. 
5  Transkribering från CBS-programmet “Face the Nation: Defense Secretary Donald Rumsfeld”, 23 september 

2001.” Se http://usinfo.org/wf-archive/2001/010924/epf116.htm.
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11 september-attackernas kölvatten och 
en politisk-militär hybris nästan utan mot-
stycke i världshistorien. Inte så få amerik-
anska aktörer spädde dessutom på denna 
bild när de generellt avfärdade idén om att 
USA överhuvudtaget behöver allierade.

Rumsfeld föreföll understryka detta 
avpolletterande av gamla allierade när 
han, ett par månader innan invasionen av 
Irak, kommenterade en holländsk jour-
nalists kommentar om Europas, särskilt 
Frankrikes och Tysklands hållning till den 
amerikanska Irakpolitiken:

Now, you’re thinking of Europe as Ger-
many and France. I don’t. I think that’s old 
Europe. If you look at the entire NATO 
Europe today, the center of gravity is 
shifting to the east. And there are a lot of 
new members. And if you just take the 
list of all the members of NATO and all 
of those who have been invited in recently 
-- what is it? Twenty-six, something like 
that? -- you’re right. Germany has been a 
problem, and France has been a problem. 
(…) But you look at vast numbers of other 
countries in Europe. They’re not with 

I takt? NATO:s generalsekreterare Jaap de Hoop Scheffer och president George W Bush på 
promenad på Bushs ranch i Crawford, Texas, 21 maj 2007. Foto: White House photos/Shealah 
Craighead
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France and Germany on this, they’re with 
the United States.6

Det är ingen överdrift att påstå att den 
Rumsfeldska uppdelningen av det ”gamla” 
och det ”nya” Europa blev en avgörande 
skiljelinje i den inomeuropeiska debatten 
om Irakkriget, särskilt som den också fick 
en mycket tydlig inkarnation i den splitt-
rade attityd som de europeiska länderna 
visade upp. Debatterna mellan den brittiske 
utrikesministern Jack Straw och hans fran-
ske kollega Dominique de Villepin i FN:s 
säkerhetsråd tidigt under 2003 torde med 
lätthet kunna betraktas som ultimata ex-
empel på de svårigheter som visionen om 
en gemensam europeisk utrikespolitik står 
inför. Den dåvarande franske presidentens 
Jacques Chiracs samtidiga och arroganta 
kommentar till de i huvudsak USA-lojala 
central- och östeuropeiska länderna (”De 
missade ett bra tillfälle att hålla tyst”) är 
ett annat.7 

Faktum är dock att majoriteten av det 
nuvarande EU (och NATO) gick på USA:s 
linje i krigspreludierna och den efterkom-
mande invasionen. Men två av de tre 
största EU-länderna var uttryckliga mot-
ståndare till kriget – samt stora delar av den 
massmediala eliten i flertalet europeiska 
länder. Bilden av ett Europa, som vände 

sig mot den amerikanska FN-föraktande 
unilateralismen, fick därför tydligt fäste.

Men mer eller mindre välgrundade anti-
amerikanska känsloyttringar är inget nytt 
i Europa. De mycket allvarliga kriser som 
åtminstone vart tionde år sedan alliansens 
bildande drabbat NATO har alltid innefat-
tat denna dimension i någon utsträckning. 
Suezkrisen 1956, det franska uttåget ur 
NATO 1966, debatten om neutronbomben 
i slutet på 1970-talet och euromissilkrisen 
under första halvan av 1980-talet är alla 
exempel på att NATO:s medlemsländer 
haft mycket stora skillnader i uppfatt-
ning även avseende helt centrala frågor 
och processer under det kalla kriget. De 
stora skiljaktligheter som kom i dagen 
avseende synen på det sönderfallande 
Jugoslavien samt Kosovo-problematiken 
under 1990-talet är alltså inte, vilket ofta 
antas i debatten, en effekt av att det kalla 
kriget tog slut i början på detta decennium. 
Tvärtom har existentiella kriser varit en 
permanent företeelse mellan USA och 
dess europeiska allierade. Kontemporära 
analytiker har i anslutning till var och en 
av de ovannämnda kriserna, från 1950-talet 
och framåt, deklarerat ”NATO:s död” och 
”Västvärldens upplösning”. I korrespon-
derande utsträckning har också bilden av 
USA i Europa förändrats, från föregångs-

6  Rumsfeld vid presskonferens på Foreign Press Center of the National Press Club, Washington, D C,  
2003-01-22. Se http://www.defenselink.mil/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=1330.

7  Chirac citerad i Le Monde 17 februari 2003: ”Donc je crois qu’ils ont manqué une bonne occasion de se 
taire”, http://www.lemonde.fr/article/0,5987,3218--309684-,00.html. Till saken hör att ”se taire” också 
kan översättas med att ”hålla käft”, vilket för central- och östeuropéerna förstärkte bilden av det ”gamla 
Europas” arrogans mot det ”nya”.
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land till skräckexempel och tillbaka igen. 
Mest problematiskt har den senare bilden 
i regel varit när det suttit en konservativ, 
republikansk president i Vita huset. Det 
som t ex sades om Ronald Reagan på 
1980-talet i Europa och bland amerikanska 
demokrater, var ofta mycket mer kritiskt 
än det som de senaste åren har sagts om 
George W Bush. Att kritiken mot Reagan 
nu i regel glömts bort beror sannolikt i 
stor utsträckning på att Reagan var mycket 
framgångsrik i den del av hans politik som 
var mest kritiserad, d v s att västvärlden 
skulle rusta upp militärt för att möta och 
bekämpa hotet från Sovjetunionen.

Ett drastiskt exempel på den europeiska 
USA-bilden kan iakttas i detta något redi-
gerade citat om USA:s ställning i Europa 
efter en invasion syftande till regimför- 
ändring och demokratisering:

Never has American prestige in Europe 
been lower. People never tire of telling 
you of the ignorance and rowdy-ism of 
American troops, of out misunderstanding 
of [local] conditions. (…) They blame us 
for the corruption and disorganization of 
[the local administration]. They tell us that 
our [policy toward the former regime] is 
producing results opposite to those we 
planned. (…) All we have brought (…) so 
far is confusion backed up by a drumhead 
regime of military courts. We have swept 
away [the dictatorship], but a great many 
Europeans feel that the cure has been 
worse than the disease.

Detta skulle kunna vara en dagsaktuell bild 
av många européers syn på läget i Irak och 
den förmodade amerikanska skulden till 
alla problemen där. Inte minst tre element, 
nämligen USA:s dåliga rykte i Europa, de 
amerikanska militärdomstolarnas suspekta 
roll och det faktum att den amerikanska 
invasionen resulterat i en värre situation 
än den under den tidigare diktaturen, 
är mycket tydliga inslag i dagens kom-
mentarer på många europeiska, inte minst 
svenska, ledar- och kultursidor. 

Det bör alltså stämma till viss eftertanke 
att citatet kommer från en artikel skriven 
1946! Författare var den amerikanske 
journalisten John Dos Passos. Den handlar 
dessutom inte om Irak utan om Europa 
självt, och resultatet av den amerikansk-
ledda, allierade invasionen och befrielsen 
av det naziockuperade Europa.8 

Emellertid torde det vara ostridigt att 
USA idag upplever en betydande rekyl 
från den första George W Bush-administr-
ationens agerande. De djupa problemen i 
Irak har inneburit att den neokonservativa 
fraktion som lyckades dominera admin-
istrationen ungefärligen ända från 11 
september 2001 och fram till 2006 nu är 
på oorganiserad reträtt. Merparten av dess 
främsta företrädare inom administrationen 
har fått avgå – endast vicepresidenten Dick 
Cheney kan sägas fortfarande representera 
denna fraktion på central nivå – och på en 
mängd områden har administrationen sett 
sig tvungen att ompröva sin politik. 

8  Passos, John Dos:”Americans Are Losing the Victory in Europe: Destitute Nations Feel that the U.S. Has 
Failed Them”, Life Magazine, 7 januari, 1946.
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Det har i debatten också hörts kom-
mentarer om att Irak innebär slutet på 
det ”unipolära ögonblicket”,  och att nya 
medtävlare till USA – främst Kina och 
Ryssland men också EU – nu tar chansen 
att ”växa ikapp” USA och därefter ”balan-
sera” den amerikanska makten.  

Oaktat hur rimlig denna tolkning är 
föreligger det otvivelaktigt problem för 
en unipolär supermakt, när den politik 
som på flera områden drivits unilateralt 
börjar gå riktigt dåligt. Dels finns risken 
att traditionella allierade upphör att vara 
detta, dels kan nya uppstigande aktörer dra 
nytta av den relativa svaghetsposition som 
supermakten själv satt sig i. 

Men vilka slutsatser kan vi dra när det 
gäller USA och dess traditionella allianser? 
Vilken roll spelar de senare? Vilken över-
levnadschans har de? Kan de rentav – som 
en del förutspår i fallet med EU – omfor-
mas till konkurrenter och motståndare? 
Och hur stor roll spelar USA:s allianser 
för landets roll som supermakt?

Dessa frågor är av central betydelse 
för både USA:s ställning i världen som 
internationell säkerhetspolitik i stort. I 
dagsläget har USA och dess traditionella 
allierade en helt dominerande inflytande 
både på världspolitiken och världseko-
nomin. Skulle detta förändras till USA:s 
nackdel – d v s om några viktiga allierade 
avbryter sin allians med USA eller t o m 
transformeras till dess motståndare – skulle 
stora förändringar ske. 

Forskningsfrågor och vetenskapliga 
verktyg
USA är en global makt med globala intres-
sen, och har olika former av allians- och 
andra säkerhetsavtal med dussintals länder. 

Det finns alltså anledning att undersöka om 
alliansproblematiken ser olika ut i olika de-
lar av världen. De frågor som i det följande 
skall försöka besvaras är därför dessa:

•  Behöver USA sina allianser?
•  Om ja, lyckas USA behålla sina allian-

ser?
•  Ser det i så fall likadant ut i Europa 

(exemplen NATO/EU) som i Asien/
Oceanien (exemplet ANZUS)?

•  Vad beror detta på?

För att kunna besvara dessa frågor analy-
tiskt-vetenskapligt krävs vissa vetenskap-
liga verktyg, i form av teoretiska ramverk. 
Sådana finns i överflöd i den vetenskapliga 
litteraturen om internationella relationer, 
och jag ska här endast sammanfatta och an-
vända några av de mest kända av dessa.

I korta drag finns det på aggregerad 
nivå två dominerande teoretiska skol-
bildningar inom det vetenskapliga studiet 
av internationell politik.9 Det första, och 
traditionellt dominerande, kan kallas det 
realistisk-geopolitiska perspektivet. Det 
innebär att en stats utrikespolitiska age-
rande kan förklaras av ett antal i huvud-
sak exogena faktorer. Viktigast av dessa 
är den s k internationella anarkin, d v s 

9  Det följande bygger, när inget annat anges, på Winnerstig, Mike: ”A World Reformed? The United Status 
and European Security from Reagan to Clinton”, Stockholm University, 2000 s 24-56.
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bristen på både en legitim”världsregering” 
och en ”världspolis”. Denna brist, menar 
perspektivets förespråkare, innebär att 
varje stat – oavsett storlek – har att själv 
sörja för sin säkerhet och sin överlevnad. 
Statens storlek och materiella, huvudsakli-
gen men inte enbart militära, maktresurser 
avgör dock på vilket sätt man gör detta: en 
mindre stat kan ha anledning att ansluta 
sig till en grupp mindre och mellanstora 
stater för att balansera en stormakt i sitt 
närområde (maktbalanspolitik). Men den 
kan också välja att alliera sig med denna 
stormakt för att få dess beskydd mot and-
ra aktörer. Det senare fenomenet brukar 
kallas bandwagoning, ett svåröversättligt 
uttryck som innebär att den mindre staten 
s a s hakar på det vinnande stormaktslo-
komotivet. En annan helt central faktor 
i detta perspektiv är statens geografiska 
lokalisering som orsak till dess utrikes- och 
säkerhetspolitik. På global nivå innebär 
detta geopolitiska synsätt att världens 
säkerhetspolitiska fokus är maktbalansen 
mellan den euroasiatiska landmassan och 
den nordamerikanska kontinenten. Skulle 
en enskild aktör eller grupp av aktörer ta 
över makten på den förra, kommer den 
senare att bli marginaliserad. Det ligger 
alltså i det nordamerikanska intresset att 
tillse att ingen aktör kan realisera sådana 
planer. Det amerikanska inträdet i såväl 
de bägge världskrigen som det kalla kriget 
kan t ex tolkas i detta ljus.

Från detta kan vi alltså skapa några ten-
tativa hypoteser om hur USA bör se på sina 
allierade och vice versa.10 För det första 
bör militära maktresurser stå i centrum; 
allianser som inte har dessa materiella 
resurser blir inte intressanta i det långa 
loppet. För det andra bör USA sträva efter 
att genom ett allianssystem upprätthålla 
och gärna förstärka sitt eget inflytande 
på den ”euroasiatiska landmassan” och i 
andra delar av världen. För det tredje bör 
det inte uppkomma några skillnader mellan 
olika amerikanska regeringar, med olika 
partifärg, i dessa sammanhang. Konkret 
skulle detta betyda att USA:s politik i t ex 
Europa bör bygga på följande:

i) USA:s militära närvaro i Europa be-
hålls, tillsammans med en tydlig ton-
vikt på NATO som den dominerande 
organisationen för säkerhet och försvar 
i Europa

ii) En långsam men stadig utvidgning av 
NATO.

Slutsatsen av detta är givetvis att om det 
realistiska-geopolitiska perspektivet är 
fruktbart, bör vi se ökande spänningar 
mellan USA och dess allierade å ena sidan 
och Ryssland/Kina å den andra, särskilt ju 
starkare de senare länderna blir och ju mer 
NATO och det amerikanska inflytandet i 
Euroasien utvidgas.

Det motsatta större perspektivet kan 

10  Se ibid, kap 9. 
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kallas det liberala, eller liberalkonstruk-
tivistiska.11 Det är i hög grad skapad som 
en motbild mot den realistisk-geopolitiska, 
och bygger på helt andra grundprinciper. 
Det internationella systemet i sig ses t ex 
definitivt inte som konfliktgenererande i 
sig; även om det inte finns någon formell 
”världsregering” finns det en mängd andra 
faktorer som gör att stater kan välja, och 
oftast väljer, att samarbeta. Internationella 
institutioner som FN och EU, ömsesidigt 
beroende i termer av handelsutbyte, gemen-
samma identitetsuppfattningar samt demo-
kratisering ses som några av de starkaste 
processerna som främjar internationell fred 
och säkerhet. Vidare menar perspektivets 
förespråkare att inrikespolitiska processer 
generellt är av ytterst stor betydelse för ett 
lands utrikespolitik. Dels ses staten i sig 
som ett konglomerat av inrikespolitiska 
intressen, varav vissa – men inte alls alla 
– utgörs av den valda regeringen. Andra 
intressen, som kommersiella eller etniska, 
kan vara nog så viktiga. En annan central 
förklaringsfaktor i detta perspektiv är vik-
ten av idémässiga och identitetsrelaterade 
faktorer. Ideologiska frågor, värdegrunder 
och gemensamma, kollektiva identiteter 
antas spela mycket stor roll för den utri-
kespolitik ett land väljer att föra, eftersom 

dessa faktorer i stor utsträckning definierar 
de intressen ett land anser sig ha. Spridning 
av demokrati kan t ex vara ett intresse som 
liberala demokratier omfattar, just för att 
de själva är demokratier.

I fallet med demokratier menar det 
liberalkonstruktivistiska perspektivet dess-
utom att dessas inneboende karakteristika 
– som fria val, fria media, öppenhet och 
generellt liberala värderingar – gör att krig 
mellan liberala demokratier är extremt 
sällsynt. Skulle hela världen bestå av libe-
rala demokratier, menar man, skulle också 
risken för krig reduceras till nästan noll. 

Däremot kan givetvis liberala demo-
kratier gå i krig mot andra, icke-liberala 
icke-demokratier. I en offensiv tolkning av 
det liberalkonstruktivistiska perspektivet 
skulle det t o m kunna hävdas att ”liberala 
krig”, som Kosovo-konflikten 1999 – d v s 
krig som initieras för att ”befria” en befolk-
ning från en diktatur – är helt legitima och 
kan bli vanliga i framtiden. 

Vi kan från denna diskussion dra några 
slutsatser om hur den amerikanska politi-
ken gentemot sina allierade i olika delar 
av världen bör se ut, givet att det liberal-
konstruktivistiska perspektivet är fruktbart. 
För det första bör USA och EU ha överlag 
goda relationer, precis som t ex USA och 

11  Liberalism och konstruktivism är egentligen två distinkta skolbildningar inom forskningen om internatio-
nella relationer. De är mindre överlappande än realism och geopolitik, men har ett antal gemensamma drag 
som gör att de kan kombineras. Liberalismen bygger på vikten av inrikespolitiska intressen, ideologier och 
internationella institutioner, medan en grundbult i konstruktivismen är idén att all mänsklig organisation 
och samvaro är ”konstruerad” och därför kan omkonstrueras till något annat. Fiender kan alltså över tid 
förvandlas till vänner, t ex om de lyckas skapa en gemensam kollektiv identitet. Diskussionen om liberal-
konstruktivismen här bygger på Winnerstig (op cit) s 56-94.
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Australien samt Nya Zeeland. Både USA 
och EU-länderna är – i alla fall i bred 
mening – västliga, liberala demokratier 
och har alltså i betydande omfattning ge-
mensamma, kollektiva identiter och därav 
följande gemensamma ideologiska intres-
sen. Skiljelinjer i vissa frågor kan givetvis 
uppstå, men på den grundläggande nivån 
– t ex rörande frågor om säkerhetspolitik 
och försvarssamarbete – bör en konsen-
sus nås för det mesta. USA borde, för det 
andra, därför inte reagera negativt på en 
utveckling som innebär att EU skaffar sig 
ett integrerat, militärt försvar som i slutän-
dan gör NATO överflödigt. För det tredje 
borde USA och dess allierade på global 
nivå arbeta för demokratispridning och 
inte tveka att när så behövs gå ut i ”liberala 
krig” mot icke-demokratier. 

Illustrativa fallstudier
I det följande ska två saker illustreras: 
USA:s relationer till sina allierade i två 
mycket olika delar av världen samt den 
analytiska hjälp som de ovan presenterade 
två teoretiska perspektiven kan ge. Ex-
emplen är valda av två skäl. Dels rör det 
sig om mycket gamla allierade till USA 
– formella allianser länderna emellan un-
dertecknades för över femtio år sedan. Dels 
innebär den geografiska skillnaden mellan 
de europeiska (EU/NATO) länderna och 

de i Oceanien (ANZUS) att vi ges möjlig-
het att identifiera geopolitiska skillnader i 
USA:s politik, om sådana föreligger.

Transatlantisk klyfta?
Från det kalla krigets slut och framåt, med 
ett tydligt crescendo under den första amer-
ikanska administrationen under George W 
Bush, har en mängd analytiker och aktörer 
hävdat att klyftan mellan USA och Europa 
nu inte bara vidgats utan blivit oöver-
bryggbar.12 Särskilt NATO utmålas ofta 
som den organisation som nu blivit helt 
obsolet; givet det imploderade sovjetiska 
hotet mot Europa är nu kontinenten fri att 
forma sin egen försvarspolitik, och kom-
mer också att göra detta. Denna vision har 
i regel två varianter. Antingen – vilket är 
en realistisk-geopolitisk tolkning – innebär 
denna ökande klyfta också att USA och 
EU-Europa kommer att börja engagera 
sig i en maktbalanspolitik mot varandra. 
Den andra – vilket är en liberalkonstruk-
tivistiska variant – är att det visserligen 
är sannolikt att EU skapar sig en egen 
försvarsförmåga, men detta innebär inte att 
unionen blir någon form av fientlig motvikt 
mot USA. Tvärtom kan två aktörer med 
gemensamma värderingar bli än starkare 
om bägge parter är mer styrkemässigt 
likställda.

I en något annorlunda tolkning av den 
liberalkonstruktivistiska synen skulle man 

12  För en modern klassiker på detta tema, se Kagan, Robert: Of Paradise and Power: America and Europe in 
the New World Order Alfred A Knopf, New York 2003. Ett annat exempel är Coker, Christopher: Empires 
in Conflict: The Growing Rift Between Europe and the United States RUSI Whitehall Paper 58, London 
2003.
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dock kunna tänka sig, att en väsentligt för-
ändrad värdegrund och kollektiv identitet 
hos en av aktörerna aktivt kan förändra 
förutsättningarna för samarbete. Om, vilket 
inte så få europeiska iakttagare hävdade 
för några år sedan, USA förvandlats till 
ett land av högerkristna, krigshetsande 
vapengalningar med obefintlig respekt för 
internationella institutioner och fördrag, 
finns det ju från ett europeiskt liberalt 
perspektiv mycket liten anledning att 
fortsätta att vara nära allierade. Frågan i 
detta sammanhang är alltså om George W 
Bush-administrationen, och det kontempo-
rära amerikanska samhälle som valde och 
valde om denna administration 2000-2004, 
kan sägas att unilateralt ha förvandlat den 
transatlantiska värdegrunden så att den inte 
längre innebär en kollektiv identitetsmäs-
sig gemenskap.

Ett effektivt sätt att undersöka detta på är 
att granska utvecklingen av vad som brukar 
kallas den europeiska försvars- och säker-
hetspolitiken (ESFP). Eftersom försvars- och 
säkerhetspolitik enligt traditionell uppfatt-
ning är bland de mest viktiga uppgifter en 
stat har blir det klargörande att se på hur 
sambandet mellan det inomeuropeiska 
(EU-)samarbetet står sig i relation till 
NATO, som ju alltid haft en majoritet eu-
ropeiska länder men där USA ändå också 
haft en ledarroll. 

Mycket kortfattat kan sägas att embryot 
till en oberoende europeisk försvarspolitik 
fanns i den Västeuropeiska unionen, som 
bildades 1948 – ett år före NATO – men 
som sedan flera år nu ligger avsomnad. 
Genom olika initiativ under 1980- och 
1990-talen ville de västeuropeiska NATO-
länderna skapa en europeisk försvars- och 
säkerhetspolitisk ”identitet” oberoende 
av USA. Dessa initiativ sammanföll oft-
ast med olika problem som européerna 
upplevde sig ha med den amerikanska 
politiken. Efter det kalla krigets slut 
1991-92 genererades en debatt om detta 
på bägge sidor av Atlanten, vilken dock 
temporärt avslutades vid ett NATO-möte 
i Berlin 1996. Då överenskoms nämligen 
– efter starka amerikanska påtryckningar 
– att den ”europeiska försvarsidentiteten” 
skulle formas inom ramen för NATO 
snarare än som en helt europeisk lösning. 
Frågan om ett oberoende europeiskt för-
svar kunde därmed ses som avförd från 
dagordningen.

Men redan 1998, bara ett par år senare, 
möttes den brittiske, nyvalde premiärminis-
tern Tony Blair och den franske presidenten 
Chirac i den franska staden St Malo.13 Den 
process som då sattes igång hade betydligt 
större likheter med vissa europeiska – sär-
skilt franska – visioner om ett oberoende 
europeiskt försvar. Genom EU:s möten 

13  För en intressant analys av St Malo-processen, se  Jonson, Pål: The Development of the European Security 
and Defence Policy – An Assessment of Preferences, Bargains and Outcomes FOI Defence Analysis, FOI-
-1967--SE, Stockholm  2006.
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i Köln och Helsingfors 1999 fattade EU 
unilateralt beslut – det s k Headline Goal 
2003 – om att inrätta en snabbinsatsstyrka 
på 60 000 man, som skulle kunna sättas in 
inom ett par månader och vara verksam 
under ett år på ett avstånd om ca 400 mil 
från Bryssel. Detta var en mycket ambitiös 
plan, eftersom EU dittills inte genomfört 
några militära operationer alls, och ännu 
mindre hade en institutionell struktur eller 
militära ledningsfunktioner avsedda för än-
damålet. Sådana byggdes därför upp efter 
1999, om än i mycket liten skala. Genom 
en överenskommelse med NATO (”Berlin 
plus”) finns det också möjligheter för EU 
att ”låna” NATO-resurser som staber och 
högkvarter etc.14 

EU har också, under de senaste åren, ge-
nomfört ett litet antal småskaliga militära 
operationer (bl a i Makedonien, Kongo och 
f d Jugoslavien). EU har dock fortfarande 
inte byggt upp några egna, självstyrande 
och självförsörjande militära lednings-
strukturer. Än mer graverande är givetvis 
att EU i tysthet men i praktiken helt över-
givit idén om att ens sätta upp den ovan-
nämnda snabbinsatsstyrkan på 60 000 man. 
Istället har ett nytt mål satts upp, där EU år 
2010 skall ha ett tiotal s k stridsgrupper om 
ca 1500 man, varav två ska kunna sättas in 
samtidigt. Med vissa stödförband innebär 
detta att EU idag i praktiken tänker sig 
att kunna sätta in maximalt ca 5000 man 

i en eller två krishanteringsoperationer.15 
Både jämfört med HG 2003-målet och, 
givetvis, ännu mer jämfört med idén om 
ett oberoende europeiskt försvar är detta en 
synnerligen blygsam ambition. Ingenting 
talar idag heller för att EU-länderna – trots 
viss politisk retorik på det temat – kommer 
att höja dessa ambitioner nämnvärt.

Vi torde alltså för mycket lång tid framö-
ver kunna avfärda idén om att EU håller 
på att bygga upp ett gemensamt försvar, 
oberoende av NATO och USA. Inte ens 
den mycket konservativa George W Bush-
administrationen och dess Irakkrig har 
fått EU att enas om nödvändigheten av en 
sådan lösning. 

Hur bör vi då förklara detta? Som van-
ligt är det svårt att använda endast ett 
teoretiskt perspektiv om man vill uppnå 
en mer allsidig förståelse av ett fenomen. 
Ur ett realistiskt-geopolitiskt perspektiv 
kan vi konstatera, att det kalla krigets slut 
inte innebar att de europeiska länderna 
började ”balansera” USA maktpolitiskt. 
Detta har av många analytiker tagits till 
intäkt för att det realistiska perspektivet är 
ofruktbart. Men de europeiska ländernas 
agerande påminner snarare om ett band-
wagoning-liknande beteende, d v s man 
ser att man realpolitiskt har mer att vinna 
på att fortsätta vara allierad med den enda 
supermakten än att s a s öppna eget och 
riskera negativa reaktioner från USA. Från 

14  Dessa har dock inte kunnat realiseras i någon större utsträckning på grund av konflikten mellan NATO-
medlemmen  samt EU-kandidaten Turkiet och NATO- samt EU-medlemmen Grekland. Sedan den gre-
kisktalande delen av Cypern blev EU-medlem har denna konflikt förvärrats.

15  För en kritisk analys av stridsgruppskonceptet, se Jan Joel Andersson: Armed and Ready? The EU Battle-
group Concept and the Nordic Battlegroup SIEPS [2006:2], Stockholm 2006.
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tidigt 1990-tal och framåt har nämligen 
amerikanska administrationer i praktiken, 
om än inte alltid i retoriken, agerat emot 
uppbyggnaden av ett oberoende europeiskt 
försvar. 

Inom enskilda EU-länder finns också 
starka krafter som – av traditionellt geopo-
litiska skäl, framför allt avseende Ryss-
land – på inga villkor kan tänka sig ett 
europeiskt försvarssystem utan USA. De 
f d Warszawapaktsländerna i Central- och 
Östeuropa samt de traditionellt atlanticis-
tiska länderna med Storbritannien i spetsen 
är de tydligaste av dessa. Vad avser USA:s 
eget agerande var varken NATO eller den 
amerikanska militära närvaron i Europa 
något som stod högt i kurs hos den f d 
försvarsministern Donald Rumsfeld, som 
också initierade en process för att ta hem 
merparten av de ca 100 000 amerikanska 
soldater som nu finns i Europa. Som så 
många andra av Rumsfelds initiativ har 
denna process ifrågasatts, och förmodligen 
kommer den amerikanska militära närvaron 
i Europa även framgent att vara betydande. 
Med en substantiell närvaro i Europa har 
USA ett inflytande på Europas säkerhets-
politik som man annars inte skulle ha. 
Också NATO har – efter Rumsfeld – fått 
en klart högre status i USA och i stort sett 
samtliga viktiga presidentkandidater inför 
2008 säger sig nu understryka NATO:s 
stora betydelse. 

Det liberala perspektivets förklaringsför-
måga i detta sammanhang är också något 

kluven. Antingen kan man hävda, att den 
styrka som de västliga, liberala demokra-
tierna på bägge sidor Atlanten har i sin 
gemensamma identitet och värdegrund är 
så stark att den överlever de problem som 
den ”högerkristna” Bush-administrationen 
antas ha skapat i början på 2000-talet, 
inklusive Irakkriget. Alternativt kan man 
hävda att denna typ av faktorer är av så 
liten betydelse att de inte spelar någon 
roll i sammanhanget, jämfört med de mer 
fundamentala geopolitiska faktorerna. Un-
der alla omständigheter kan vi konstatera, 
att USA och dess europeiska allierade är 
geopolitiskt beroende av varandra, vilket 
gör att de inte kommer att vilja skapa 
försvarsstrukturer oberoende av varandra. 
Ett neorevanschistiskt Ryssland torde vara 
den främsta garanten för att detta förhål-
lande består.

Transpacifiska anglosaxare: ANZUS 
och dess betydelse
USA är som nämnts en global supermakt 
med ett globalt nätverk av allianser. Mer-
parten av dessa har sitt ursprung i det kalla 
krigets inledande år; NATO skapades som 
bekant med Atlantfördraget 1949. En an-
nan liknande allians är ANZUS, bildad 
1951 i San Francisco. Signatärmakterna 
var – vilket indikeras av akronymen – Aus-
tralien, Nya Zeeland och USA.16

ANZUS-alliansen har i princip stora 
likheter med NATO. I fördraget från 1951 
framgår att, vid händelse av hot eller en 

16  För en utmärkt översikt av ANZUS-paktens framväxt, se Young, Thomas-Durrell: Australian, New Zealand, 
and United States Security Relations, 1951-1986 Westview Press, Boulder.
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attack på en av parterna, skall de ”konsul-
tera” varandra (art III), och en reell attack 
mot någon av dem skall ses som hotande 
de övriga parterna som skall möta detta 
enligt sina ”konstitutionella processer” 
(art IV). Detta något vaga språk påminner 
som synes – men är inte identiskt – med 
Atlantfördragets art IV och art V. Emel-
lertid har ANZUS-länderna, i motsats till 
den transatlantiska kontexten, aldrig byggt 
upp någon fast organisation av NATO-typ 
för att hantera samarbetet. Det senare har 
alltid skett på bilateral och trilateral nivå, 
som ett direkt samarbete mellan ländernas 
respektive försvarsmakter. 

En annan skillnad är att ANZUS sedan 
1986 kan betraktas som en bilateral trilate-
ral allians. Detta beror på att Nya Zeeland, 
genom ett beslut av den dåvarande soci-
aldemokratiske premiärministern David 
Lange 1985, inte tillåter kärnvapenbe-
styckade fartyg att lägga till vid nyzeeländ-
ska hamnar. Nya Zeeland avkräver alltså av 
alla fartyg – alltså även amerikanska – som 
besöker landet en deklaration om att de 
inte har denna bestyckning. Eftersom den 
amerikanska flottans policy sedan mycket 
länge är att inte uppge vare sig om man har 
kärnvapen ombord eller inte, såg USA Nya 
Zeelands aktion som ovänlig och ovärdig 
ett land vilket USA skyddade både genom 
ANZUS och sitt kärnvapenparaply. Ett år 
efter beslutet suspenderade man därför 
Nya Zeeland från deltagande i alla prak-

tiska konsekvenser av ANZUS (militära 
övningar och samarbete m m). 

Men Nya Zeeland är fortfarande en sig-
natärmakt inom ANZUS och är genom den 
fullt ut allierad med Australien. Det senare 
landet ser visserligen ANZUS huvudsak-
ligen som uttrycket för landets starka 
bilaterala allians med USA, men erkänner 
också att Nya Zeeland är en allierad. Skulle 
– mot all förmodan – ett väpnat angrepp 
drabba Nya Zeeland skulle alltså Austra-
lien per viss automatik också se sig som 
angripet, vilket i sin tur skulle dra in USA 
till – i slutändan – Nya Zeelands försvar. 
Även om ett ben i den trilaterala alliansen 
alltså saknas sedan över tjugo år tillbaka är 
konsekvenserna av detta begränsade.17  

Som amerikanska allierade finns det 
både skillnader och likheter mellan Aus-
tralien och Nya Zeeland å ena sidan och 
de europeiska NATO-staterna å den andra. 
Geopolitiskt är Australien en regionalt 
betydande aktör, inte så mycket för sin 
befolkningsmässiga storlek som för det 
geografiska läget och formatet. Från början 
var landet en brittisk koloni, som blev en 
federal, självständig stat under det brit-
tiska samväldet 1901. Länge dominerades 
säkerhets- och försvarsfrågorna av den 
gamla kopplingen till Storbritannien. 1942 
tvingades Australien, efter Singapores fall, 
att konstatera att dess ”storebror” höll på 
att abdikera från sitt koloniala rike i Asien. 
Därefter byggdes successivt en relation till 

17  I mina samtal med nyzeeländska regeringsföreträdare i Wellington under våren 2006 framkom tydligt att 
Nya Zeeland ser en implicit amerikansk säkerhetsgaranti som reell, trots beslutet från 1986.
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USA upp, som efterhand helt klart ersatt 
Storbritannien som ”storebror”, både vad 
gäller försvars- och säkerhetsfrågor och 
i viss mån även kulturellt och inrikespo-
litiskt. Här går det att se en parallell till 
mindre länder inom NATO:s ram.

Inrikespolitiska skillnader har dock 
spelat stor roll i formandet av den aus-
traliska utrikespolitiken. Under den förre 
socialdemokratiske premiärministern Paul 
Keating drevs en kampanj som gick ut på 
att Australien, av renodlat geopolitiska 
skäl, är ”asiatiskt” och borde satsa mest på 
goda relationer med övriga delar av Asien. 
Australien ligger där det ligger, menade 
Keating, och relationerna till både USA 
och Europa skulle således tonas ned.

I valet 1996 förlorade Keating mot den 
konservative kandidaten John Howard, 
som tydligt – och på identitetsmässiga 
grunder – klargjorde att Australien inte är 
asiatiskt, trots sitt geopolitiska läge. Dä-
remot, menade Howard, skall Australien 
spela en stor roll i Asien genom sin nära 
relation till USA. Genom sin medvetet allt 
närmare samverkan med USA har Austra-
lien under de senaste tio åren också blivit 
politiskt viktigt för andra asiatiska länder; 
man vet att Canberra har ”Washingtons 

öra”. Denna politik har varit kontrover-
siell inrikespolitiskt, särskilt i samband 
med Irakkriget, där Australien var den 
efter Storbritannien viktigaste allierade 
till USA. Men i aktuella opinionsunder-
sökningar ser 84% av australiensarna den 
bilaterala alliansen (inom ANZUS-ramen) 
med USA som viktig och bra. Genom att 
delta i samtliga krig som USA gått in i de 
senaste femtio åren – inklusive Vietnam 
och Irak – har den australiska försvars-
makten också erhållit en mycket hög grad 
av integration med den amerikanska. Inom 
underrättelseområdet kan nämnas att stora 
och delvis USA-kontrollerade signalspa-
ningsanläggningar är förlagda till i Austr-
alien, inom ramen för det anglosaxiska 
signalspaningsnätverk som brukar kalla 
UKUSA.18 Med ”den gamla världen” har 
Australien klart mindre kontakter säker-
hetspolitiskt, även om relationerna med 
Storbritannien ökar i betydelse. Landet har 
också en tämligen ljum inställning till ett 
ökat multilateralt samarbete med NATO, 
då man ser detta som något som eventuellt 
skulle kunna underminera det starka bila-
terala samarbetet med USA.19

Nya Zeelands roll som delvis suspen-
derad medlem av det amerikanska al-

18  UKUSA är ett hemligt avtal inom signalspaningsområdet mellan USA, Storbritannien, Australien, Kanada 
och Nya Zeeland. Inom dess ram bedrivs omfattande signalspaning av olika slag, genom ett nätverk av 
signalspaningsanläggningar i dessa fem anglosaxiska länder. För en uttömmande men kritisk analys, se 
Richelson, Jeffrey T och Ball, Desmond:The Ties That Bind: Intelligence Cooperation Between the UKUSA 
Countries – the United Kingdom, the United States of America, Canada, Australia and New Zeeland, Unwin 
Hyman, 2nd edition Boston 1990.

19  Vid samtal i Canberra våren 2006 orienterades jag om att ett då aktuellt förslag – initierat av Storbritannien 
och USA – om att skapa ett format kallat ”NATO’s Global Partners”, vilket skulle innefatta bl a Australien, 
Nya Zeeland, Japan samt möjligen också Sverige och Finland, avfärdades av Australien av det ovannämnda 
skälet.
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liansssystemet är väsentligt annorlunda. 
Detta har dock mindre betydelse: landet 
är geografiskt och geopolitiskt isolerat. 
Historiskt har det dock i regel varit lojalt 
med USA, och har deltagit med stridande 
förband jämte amerikansk trupp såväl i 
Korea, Vietnam som Afghanistan. Irak-
kriget ställde man sig dock utanför. Det 
mest signifikanta för dagens nyzeeländska 
säkerhetspolitiska läge är en stark och 
beroende relation till Australien, inom 
ANZUS-ramen, där bägge länderna samö-
var sina väpnade styrkor. Men helt i linje 
med amerikanska önskemål satsar man på 
”expeditionär” krigföring, vilket gör att 
man bl a avskaffat stridsflygplanen inom 
flygvapnet för att istället satsa på special-
förband inom armén etc. Som Australien 
ingår också Nya Zeeland i UKUSA.20 Detta 
gör, att trots suspenderingen från ANZUS 
har Nya Zeeland inte sällan tillgång till 
bättre signalspaningsunderrättelser än 
t ex många av USA:s europeiska NATO-
allierade. På Nya Zeelands sydö ligger 
också en stor, delvis USA-kontrollerad 
signalspaningsanläggning. 

Som nämnts ovan litar man också yt-
terst på att USA kommer att komma till 
undsättning i händelse av ett angrepp på 
Nya Zeeland. Det finns också ett politiskt 
momentum för närmare relationer med 
USA,21 men kärnvapenfrågan är ett etabl-

erat faktum i nyzeeländsk inrikespolitik 
och kommer även framgent att hindra 
nära relationer. I motsats till Australien har 
Nya Zeeland uttryckt stor entusiasm för 
ett närmande till NATO, något USA har 
uppskattat. Detta kan rimligtvis förklaras 
av att man i Wellington saknar den starka 
bilaterala relation till USA som Australien 
har, och därmed ser NATO-spåret som ett 
sätt att kompensera för detta.

När det gäller USA:s inställning till 
ANZUS-kollegorna står Australien i fo-
kus. Asien blir allt viktigare för USA, och 
Australiens roll som regionalt viktig aktör 
– om än bara med 21 miljoner invånare, 
mot Indonesiens runt 230 miljoner och 
Kinas 1,3 miljarder. Som den näst Stor-
britannien viktigaste samarbetspartnern i 
såväl internationella operationer – Irak-
kriget inte minst – som signalspaning och 
underrättelsetjänst har Australien skaffat 
sig en särställning bland USA:s allierade, 
trots sin mycket begränsade folkmängd. 
Förklaringen till detta står att hitta i såväl 
geopolitiska som identitetsrelaterade fakt-
orer. Dels behöver USA australisk hjälp, 
såväl i Asien som internationellt. Dels 
finns det otvivelaktigt ett nära samarbete 
mellan de stora anglosaxiska länderna 
– en ”Anglosphere” – som inte skulle fin-
nas på samma sätt utan den gemensamma 
kulturen och historien, språkgemenskapen 

20  För en fyllig men extremt kritisk analys av Nya Zeelands deltagande i UKUSA-samarbetet, se Hager, Nicky: 
Secret Power – New Zeelands Role in the International Spy Network,Craig Potton, Nelson NZ 1996

21 Se t ex Kerr, Roger: ”What America Means for New Zealand”, New Zealand International Review, vol 
29:1, 2004, s 7-10.
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och släktbanden.22 Detta gäller USA:s 
relationer till Storbritannien i första hand 
men i hög grad också Australien. Denna 
identitetsrelaterade förklaringsfaktors 
andra sida är att tidigare australiska försök 
att framställa sitt land som ”asiatiskt” inte 
vann någon framgång vare sig hos den 
australiska befolkningen eller i de asia-
tiska grannländerna. Vi måste alltså dra 
slutsatsen att såväl realistisk-geopolitiska 
maktrelaterade faktorer som liberalkon-
struktiviska identitetsrelaterade faktorer 
spelar stor roll i sammanhanget. I fallet 
med USA och Australien sammanfaller 
de tydligt till förmån för att bägge parter 
kommer att vilja behålla förhållandet län-
derna emellan.23

Slutsatser
Vi kan nu dra några övergripande slutsatser 
av denna studie, genom att svara på de 
forskningsfrågor som ställdes ovan. 

Behöver USA sina allianser? 
Svaret på denna torde vara ett otvetydigt 
ja. Den relativa arrogans gentemot tra-
ditionella allianser som framkom i den 
amerikanska politiken under den första 
George W Bush-administrationen, särskilt 
från den dåvarande försvarsministern 
Rumsfeld, torde kunna ses som ett undan-
tag historiskt sett. 

Lyckas USA behålla sina allianser?
Även denna fråga måste besvaras affirmativt. 
Efter åratal av förutsägelser om ”NATO:
s död” kan det noteras att alliansen har en 
betydande medlemskö och fortfarande är 
den utan tvivel viktigaste försvars- och 
säkerhetspolitiska aktören i Europa. 

Ser det i så fall likadant ut i Europa 
(exemplen NATO/EU) som i Asien/
Oceanien (exemplet ANZUS)?
I Europa som i andra delar av världen är 

22  Idén om en särskild anglosaxisk gemenskap i denna betydelse fördes initialt fram av Winston Churchill, 
i hans berömda tal 1946 i Fulton, Missouri. Talet är mest känt för sitt myntande av uttrycket ”järnridån” 
men innehåll också för första gången begreppet ”special relationship” avseende relationen mellan USA och 
Storbritannien. Churchill – som f ö var halvamerikan – skrev också en stor historisk svit på ett liknande 
tema några år senare se Churchill, Winston S: A History of the English-Speaking Peoples, Vol I-IV Cassel 
and Company, London 1956. Moderna efterföljare till detta synsätt är framför allt Bennett, James C:  The 
Anglosphere Challenge: Why the English-Speaking Nations Will Lead the Way in the Twenty-First Century 
Rowman &Littlefield, Lanham 2004 samt Roberts, Andrew:  A History of the English-Speaking Peoples 
Since 1900 Weidenfeld & Nicolson, London 2006.

23  För australiska perspektiv på detta, se t ex Dibb, Paul: ”U.S.-Australia Alliance Relations: An Australian 
View”, Strategic Forum no 216, National Defence University, August 2005, samt Tow, William T:  ”The 
ANZUS Case: Alliance Interests, Costs and Benefits in a 9/11 Context”, Australian Army Journal, Vol 
III:2, 2006. Det finns givetvis också – precis som fallet är i Storbritannien – mycket kritiska synpunkter 
på alliansen med USA i Australien, men de framförs framför allt av akademiker utanför det säkerhetspo-
litiska etablissemanget. Se t ex Beeson, Mark:”Australia’s Relationship with the United States: The Case 
for Greater Independence”, Australian Journal of Political Science, vol 38:3, 2003, och George, James  & 
McGibbon, Rodd:  ”Dangerous Liasons: Neoliberal Foreign Policy and Australia’s Regional Engagement, 
Australian Journal of Political Science, vol 33:3.
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också det amerikanska allianssystemet i 
stort sett intakt. Formaten varierar dock 
i betydande utsträckning. I ingendera fal-
let har dock någon gammal allierad eller 
grupp av allierade försökt bryta med USA 
och balansera emot supermakten. 

Vad beror detta på?
I enlighet med analyserna ovan finns det 
flera orsaker som går att härleda till de 
bägge vetenskapliga huvudskolorna inom 
ämnet internationella relationer. USA 
behöver sina allianser av real- och geopol-
itiska skäl. Samtidigt behöver de allierade 
USA; även efter det kalla krigets slut är 
världen är inte ofarlig, och kommande 
stor- eller kanske supermakter som Kina 
och möjligen Ryssland skrämmer sina 
grannländer genom sin blotta existens. 

Ideologiska och identitetsmässiga fakto-
rer underlättar och förstärker dessa processer. 
Inte minst den anglosaxiska identitetsge-
menskapen framstår, både vad gäller NATO 
och ANZUS, som en viktig men ofta förbi-

sedd förklaringsfaktor. Såväl i Afghanistan 
som Irak har anglosaxiska länders stridande 
förband dominerat de internationella koali-
tionerna. Detta är ingen tillfällighet. Det går 
alltså med mycket gott samvete att hävda 
att både makt- och identitetsrelaterade 
faktorer spelar mycket stor roll i den in-
ternationella säkerhetspolitiken.

Vilka konsekvenser har då detta, slut-
ligen, för USA:s ställning som den enda 
supermakten? I enlighet med realistisk-
geopolitisk teori kommer inte denna ställ-
ning att vara för evigt. Men med tanke 
på ovanstående analys av USA:s globala 
allianser, går det ändå att hävda att det 
”unipolära ögonblicket” kommer att bestå 
ett antal år till. Ingen annan aktör, vare sig 
Kina eller Ryssland och allra minst EU, har 
samma kombination av militär, ekonomisk 
och politisk makt, geopolitisk spännvidd 
och identitetsrelaterad samhörighet med 
andra viktiga stater som USA. Det kom-
mer att dröja länge innan detta förhållande 
förändras.
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Summary 

by Dr Mike Winnerstig

This article analyzes the relationship bet-
ween the unipolar superpower, the United 
States, and its traditional alliances. Many 
observers have argued that the U.S. neither 
needs nor wants its traditional allies such 
as NATO and ANZUS. Instead, a unilateral 
desire – based on the position of unipola-
rity - to form “coalitions of the willing” is 
said to be the dominant policy. Some have 
also argued that traditional U.S. allies are 
trying to balance the U.S through the build-
up of an independent defence. Thus, the 
research questions are the following: 

Does the U.S. need its alliances?
If it does, does the U.S. manage to 
keep them?
Do developments look the same in 
geopolitically different areas of the 
world?
How can we explain this?

•
•

•

•

The Superpower and Its Alliances

In the first example, the case of the fled-
gling EU defence capability is analyzed. 
It is concluded that nothing in the EU’s 
defence capability development amounts 
to a “balancing” of the U.S. or NATO. On 
the contrary, the U.S. seems to value more 
and more the traditional NATO alliance. 
In the second example, it is noted that the 
ANZUS alliance is very different from 
NATO, but that the major ally – Australia 
– is of great and increasing importance to 
the U.S.

Therefore, it is concluded that the U.S. 
both needs its allies and manages to keep 
them. An explanation for this is to be 
found both in the realist-geopolitical and 
in the liberal-constructivist perspectives in 
international relations theory.


