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Därför bildades Mercado Común del Sur! 
Efter andra världskriget så har ett av de mer övergripande särdragen i det internationella systemet 
utgjorts utav framväxten av regionala - och internationella mellanstatliga integrationer. En av 
huvudfrågorna inom det integrationsteoretiska forskningsområdet har handlat om att förklara vilka 
krafter som får stater att sammansluta sig i politisk-ekonomiska konstellationer i likhet med 
Europeiska Unionen. I början på 1990-talet kom en ny våg av integration att ta fart i Sydamerika, 
där Mercado Común del Sur (Mercosur) utgör en av de mer framgångsrika sammanslutningarna.  
Denna uppsats har ansatsen att klarlägga vad som driver stater i Sydamerika till att samarbeta och 
ingå avtal inom ramen för dessa politisk-ekonomiska organisationer. Där jag utifrån en 
hegemonisk stabilitetsteori undersöker vilka motiv som ligger till grund för bildandet av 
Mercosur. Analysen omfattar tre olika aspekter som står i direkt koppling med det teoretiska 
ramverket. Dessa aspekter utgörs av: regional politisk struktur, politisk vilja till frihandel och 
regionalt allmänintresse. Analysen visar att tre olika begrepp förefaller att utgöra de främsta 
motiven till integrationen. Dessa begrepp utgörs av makt, legitimitet och allmänintresse.  
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CLAS – Centre for Latin American studies 
 
EC – European Community  
 
ECLAC - The Economic Commission for Latin America 
 
ECO – Economic Cooperation Organization 
 
EU – European Union 
 
FTA- Free Trade Area el. översatt till svenska frihandelsområde.  
 
INTAL – Institute for Integration of Latin America (and the Caribbean) 
 
ITB – Inter-American Development Bank 
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Mercosur – Mercado Común del Sur, anmärkning: (Mercosur på spanska  
                   och Mercosul på portugisiska).  
 
SEDLA - El Sistema Económico Latinoamericano el. översatt till  
                engelska The Latin American Economic System 
 
SICE - Sistema de Información al Comercio Exterior el. översatt till      
            engelska Foreign Trade Information System 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund, problemformulering och syfte 
Efter andra världskriget så har ett av de mer övergripande särdragen i det 
internationella systemet utgjorts utav framväxten av regionala - och 
internationella mellanstatliga integrationer.1 Mot den bakgrunden har 
också en betydande del av mer sentida statsvetenskaplig forskning 
kommit att fokusera på denna integration. Forskningen har i huvudsak 
bedrivits av akademiker från USA och Europa vilket medfört att den har 
ett utpräglat västperspektiv, där många gånger European Community 
(EC)/Europeiska Unionen (EU), används som studieobjekt.2 En av 
huvudfrågorna inom det integrationsteoretiska studiet av dessa politisk-
ekonomiska organisationer har handlat om att förklara vilka krafter som 
får stater att sammansluta sig i politisk-ekonomiska konstellationer i 
likhet med EC/EU.3  

 
Latinamerika har under det senaste decenniet kommit att utveckla fler 
regionala sammanslutningar än någon annan världsdel gjort tidigare.4 I 
stort sett alla stater i Latinamerika är i dag medlemmar i en eller flera 
regionala organisationer. Bland de sammanslutningar som kommit längst 
i integrationsprocessen återfinns den politisk-ekonomiska organisationen 
Mercado Común del Sur (Mercosur)5. Här samarbetar de fyra fullvärdiga 
                                                 
1 Morten Kelstrup, Integration Theories: History, Competition, Approaches and New 
Perpektives, i Anders Wivel (ed): Explaining European Integration, (Köpenhamn, 
Copenhagen Political Studies Press, 1998),  s. 15. 
2 Morten Kelstrup, Integration Theories: History, Competition, Approaches and New 
Perpektives, i Anders Wivel (ed): Explaining European Integration, (Köpenhamn, 
Copenhagen Political Studies Press, 1998),  s. 15. 
3 Ali Aghsan, Hegemonic Power and Regional Cooperation: EU and ECO in 
Perspective, i Anders Wivel (ed): Explaining European Integration, (Köpenhamn, 
Copenhagen Political Studies Press, 1998),  s. 215 
4 Robert Devlin m.fl., The Trade and Cooperation Nexus: How does the Mercosur-EU 
Process Measure up?, (Washington, INTAL, 2003), s. 3. 
5 Svenskt Kommerskollegium: ”Mercado Común del Sur (Mercosur): Medlemmar är 
Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay och Mercosur utgör därmed världens 
fjärde största handelsblock. Målsättningen är att upprätta en tullunion och en inre 
marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital. Den interna 
frihandeln och gemensamma tulltariffen är i stort sett genomförd och ska vara helt i 
kraft år 2006. Frihandelsavtal har ingåtts med Chile (1995) samt Bolivia (1996), och 
förhandlingar har inletts (hösten 1999) om att sluta ett associations/frihandelsavtal 
med EU.”, hämtat från www, 050326: 
http://www.kommers.se/lexicon.asp?node=24&letter=M 
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medlemsstater Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay på ett sätt 
som i vissa avseenden har långtgående målsättningar i EU: s efterföljd.6 
Denna process har av forskare, framförallt inom den ekomiska sfären, 
kommit att kallas the new regionalism7. 
 
Denna uppsats har ansatsen att klarlägga vad som driver stater i 
Sydamerika till att samarbeta och ingå avtal inom ramen för dessa 
politisk-ekonomiska organisationer. Där jag utifrån en hegemonisk 
stabilitetsteori undersöker vilka motiv som ligger till grund för det 
initiala bildandet av Mercosur.  
 
För att komma åt problemställningen har jag formulerat ett antal 
delfrågor som besvaras i uppsatsens analysdel. Dessa frågor är tänkta att 
utgöra en brygga mellan det empiriska materialet och det faktiska 
problemet. Frågorna som ställs till materialet är följande: Hur kan det 
inbördes förhållande som råder stater emellan motivera tillkomsten av 
Mercosur? Vilka motiv till bildande av Mercur ryms inom ramen för de 
ursprungliga avtalen? I vilken omfattning är Mercosur som en politisk-
ekonomisk organisation baserad på ett ömsesidigt regionalt tänkande, 
där ett tillstånd av allmänintresse råder?.   

1.2 Metod och teorianknytning 
 
Uppsatsen bygger i huvudsak på en kvalitativ innehållsanalys av 
ingångna avtal, där ett systematisk sökande i det empiriska materialet 
efter närvaron av förmodat viktig information genomföres.8 Den 
betydelsefulla informationen utgörs i detta specifika fall av svaren på de 
delfrågeställningar som  presenteras i inledningen av denna uppsats. 
Ramen och inre strukturen inom analysen är baserad på resultatet av en 
så kallad strukturerad jämförande analys9, där ett antal gemensamma 
frågeställningar identifierats utifrån vald teoretisk modell.  
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                       
 
 
6 Jan Hallenberg, m.fl. , ”Internationel politisk ekonomi”, i boken: Politikens 
internationalisering, ( Lund, Studentlitteratur, 1999), s. 68. 
7 Antoni Estevadeordal, m.fl., The New Regionalism in the Americas: The Case of 
MERCOSUR, ( Buenos Aires, Intal-ITD, 2000), s. 1. 
8 Peter Esiasson m.fl., Metodpraktikan, (Stockholm, Nordstedts Juridik, 2002), s. 234. 
9 Egen översättning av begreppet structured, focused  comparison. 
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1.2.1 Val av teori 
Eu har i förhållande till Mercosur utifrån flera olika aspekter som 
politisk-ekonomiska organisation en skild natur. Inte minst den 
historiska kontexten och den faktiska utvecklingstakten utgör två 
väsentliga skillnader. Trots dessa relativt stora skillnader så finns också 
många tydliga likheter. Båda regionerna har samma uppfattning om den 
regionala integrationen och dess roll i en internationell geopolitisk 
ordning. Eu och Mercosur har, i motsatts till andra integrationsprocesser, 
en vision som sträcker sig långt bortom upprättandet av ett enkelt 
frihandelsområde. Visionerna som dessa två delar talar om en gemensam 
marknad, politiskt samarbete där det fördjupade regionala integration 
skall utgöra grunden för en multipolärt globalt styrelse system.10 
 
Trots dessa åtskillnader så menar professor Alexander George att man 
kan göra en relevant jämförelse genom att nyttja en specifik metod.  
Den strukturerade jämförande analysen, eller ”structured, focused 
comparison”11, kan baseras på att forskaren tar två generellt och kausalt 
närliggande fall och jämför dessa. Metoden skapar en framkomlig väg i 
analytiska sammanhang där komplexiteten i problemställningen renderar 
i en ohanterlig mängd variabler, där den teoretiska litteraturen inte 
förmår att förse forskaren med lämpliga hypoteser eller där empirin 
generellt är svag.12 En förutsättning för en dylik komparativ studie är att 
fallen i huvudsak liknar varandra, eller som George skriver, ”det bör inte 
finnas flera större avvikelser”.13 En annan huvudsaklig förutsättning som 
metoden bygger på är att ett antal frågeställningar, som är gemensamma 
för fallen, kan identifieras.14 Detta är särskilt viktigt då det är dessa 
frågeställningar som sedan, i jämförande syfte, skall nyttjas för att påvisa 
likheter mellan de olika fallen. Metoden som helhet har mött blandad 
kritik bland forskarna, där en negativ egenskap ansetts vara modellens 
bristande förmåga att hantera motstridiga teoretiska förklaringar. Detta 
är emellertid en brist som till del kan kompenseras genom att just nyttja 
närliggande fall i jämförelsen.15   
 

                                                 
10 Paolo Giordano, The External Dimension of MERCOSUR: Prospects for North-
South Integration with the European Union, (Buenos Aires, Intal,  2003), s. 12  
11 Alexander George, “Case Studies and Theory Development: The Method of 
Structured, Focused Comparison”, in Paul G. Lauren (ed.): Diplomacy: New 
Approaches in History, Theory and Policy , ( New York, The Free Press, 1979), s. 43. 
12 George, A.L. and Smoke, R., Deterrence in American Foreign Policy: Theory and 
Practice. (New York: Columbia University Press, 1974), s. 98. 
13 Alexander George, 1979, “Case Studies and Theory Development: The Method of 
Structured, Focused Comparison”,  in Paul G. Lauren (ed.), Diplomacy: New 
Approaches in History, Theory and Policy , ( New York, The Free Press, 1979), s. 49. 
14 George, A.L. and Smoke, R., Deterrence in American Foreign Policy: Theory and 
Practice,  ( New York, Columbia University Press, 1974 ),  s. 96. 
15 Collier, D, 1993, “The comparative method”, in Finifter, A (ed): Political Science: 
The State of the Discipline II, Washington DC, American Political Science Association, 
s. 107 
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Det fall som jag i denna uppsats studerar fyller enligt mitt förmenande 
detta kriterium, ett påstående som också får sitt stöd av flera 
statsvetenskapliga forskare, även om vissa av dem också påtalar viss 
diskrepans. 16    
Den strukturerade jämförande analysen motiverar således nyttjandet av 
den teori som denna uppsats baserats på. Teorin, som beskrivs närmare i 
följande avsnitt, är en integrationsteori som tidigare applicerats på EU, 
men där perspektivet i denna studie istället anläggs på Mercosur. Jag vill 
mena att detta är tillämpligt trots vissa fundamentala skillnader. 
Processen kan bildligt förklaras med att äpplen jämförs med päron, 
vilket möjliggörs genom att rätt frågor ställs till subjekten. Dessa frågor 
måste ha ett gemensamt svar. Där exempel på lämpliga frågeställningar i 
detta specifika fall skulle kunna utgöras av: Var växer det?; Har det 
skal?; Vad finns inuti? 

1.2.2 Beskrivning av den teoretiska modellen 
Modellen som Ali Aghsan beskriver har sitt ursprung i teorin om 
hegemonisk stabilitet. Teorin är tydligt inspirerad av internationell 
politisk ekonomi, men där även frihandelsteorin utgör ett betydande 
inslag.17 Vilket enligt mitt förmenande gör den särskilt tillämplig för 
studier av integration där ekonomi utgör ett väsentligt inslag, ett 
argument som också stödjs av Wilfred Eithers begrepp The New 
Regionalism.18 Det finns ett antal olika teoretiska ansatser inom den 
givna teorin, där flera erkända statsvetenskapliga forskare stått som 
bidrags givare.19 Jag avser först att presentera den ursprungliga globala 
teorin om hegemonisk stabilitet. Därefter beskriver jag Aghsans 
regionala tillämpning av densamma, där den fördjupade regionala 
integrationen skall utgöra grunden för en multipolärt globalt styrelse 
system.20 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
16 bl.a  Jan, Hallenberg m.fl, “Politikernas internationalisering”, (1999) s. 68 och 
Andrew, Hurrell , Security Communities, (1998), s. 253. 
17 Charles Kindlerberg, “Systems of International Economic Organization”, in David 
Calleo (ed): Money of the Coming World Order, ( New York, N.Y. University Press, 
1976), s. 112. 
18 Wilfred Either, The New Regionalism,(The Econimic Journal, Vol 108, Juli, 1998), s. 
7. 
19  Bl.a Kindleberger, Charles (1973, 1981), Krasner,  Stephen (1986), Gilpin, Robert 
(1987), Keohane, Robert (1980, 1984, 1989) Nye, Joseph (1989, 1990). 
20 Paolo Giordano,The External Dimension of MERCOSUR: Prospects for North-South 
Integration with the European Union, (Buenos Aires, Intal,  2003), s. 12  
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1.2.2.1 Hegemonisk stabilitet i ett globalt perspektiv 
 
Ursprungligen så kan teorin namneligen spåras till James G. Marsch och 
Robert O. Keohane, där den sistnämnda stått för såväl namnet, the 
theory of hegemonic stability, som kritiken mot teorin.21 Teorin i sin 
råaste och enklaste form kallas av March för Basic force Model och av 
Keohane för Power as resources och kännetecknas av två signifikanta 
antaganden. För det första, i avsaknad av en internationell regering, så 
krävs för upprätthållandet av en liberal och öppen ekonomi en 
hegemonisk aktör. Denne aktör är mäktigare än sina allierade 
handelspartners och kommer att nyttja sina ekonomiska resurser till att 
skapa en stabil internationell struktur, där frihandel utgör ett viktigt 
inslag. Storbritannien mellan 1850 och 1914 respektive Förenta Staterna 
efter 1945 utgör bra exempel på detta.22  
Det andra signifikanta antagandet utgår ifrån att internationell 
ekonomisk stabilitet karaktäriseras som något kollektivt och allmänt 
fördelaktigt, vilket endast kan skapas av en hegemonisk aktör. Det är 
denna kollektiva fördel som får de underordnade staterna att delta i det 
mellanstatliga samarbetet. Kritik har riktats mot att teorin är fokuserad 
på stater som huvudsakliga aktörer.23 En kritik jag tycker är rättfärdigad, 
men som samtidigt inte äger sin giltighet vad avser de initiala krafter 
som får stater att sluta sig samman. Där är fortfarande nationalstaten den 
viktigaste aktören. I ett mer futuristiskt perspektiv eller då man till 
exempel studerar politisk-ekonomiska organisationer som har kommit 
längre i integrationsprocessen: EU efter 1999, så tilltar betydelsen av 
utomstatliga aktörer på bekostnad av nationalstaten.  
 
Teorin har flera olika skolor men kan ur ett mer övergripande perspektiv 
delas in i två huvudsakliga principer. Dessa två perspektiv, force 
activation model theory och basic force model, förespråkas i nämnd 
ordning av bland andra ekonomiprofessorn Charles Kindleberger och 
Keohane. Den förstnämnde argumenterar för att världsekonomin endast 
kan bli stabil om en ensam ledare är villig att: ta ansvar för underhållet 
för en öppen marknad, skapa förutsättningar för långsiktiga statslån med 
särskilt stöd vid nationella kriser, strukturera och hantera växelkurser i 
en internationell kontext och koordinera den inhemska valutapolitiken.24  
 

                                                 
21 Ali Aghsan, “Hegemonic Power and Regional Cooperation: EU and ECO in 
Perspective”, i Anders Wivel (ed): Explaining European Integration, (Köpenhamn, 
Copenhagen Political Studies Press, 1998), s. 219. 
22 Ali Aghsan, “Hegemonic Power and Regional Cooperation: EU and ECO in 
Perspective”, i Anders Wivel (ed): Explaining European Integration, (Köpenhamn, 
Copenhagen Political Studies Press, 1998),  s. 218. 
23 Stephen Krasner, State Power and the Structure of International Trade, in World of 
Politics, volym 28, den 28/3 1976, s.343.  
24 Ali Aghsan, “Hegemonic Power and Regional Cooperation: EU and ECO in 
Perspective”, i Anders Wivel (ed): Explaining European Integration, (Köpenhamn, 
Copenhagen Political Studies Press, 1998),  s. 217. 
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Den andra huvudsakliga principen står Keohane för, där han i sin bok 
After hegemony: cooperation and discord in the world political economy 
definierar teorin för hegemoniska stabiliteten i kontexten av ett globalt 
politisk-ekonomiskt perspektiv till att omfatta:  
 
…preponderance of material resources. Four sets of resources are especially 
important. Hegemonic powers must have control over raw materials, control over 
sources of capital, control over markets, and competitive advantages in the production 
of highly valued goods.25 
 
Kindleberger menar att hegemonin inte enkom är baserad på den 
hegemoniska aktörens makt utan att också aspekter av politisk vilja 
spelar en avgörande roll. Viljan är kopplad mot två olika men ändå 
närbesläktade fenomen, där viljan i form av en oberoende variabel utgör 
de ena fenomenet. Det andra fenomenet uppstår när viljan kopplas mot 
det hegemoniska projektet så formar den en aspekt som gör att vi kan 
introducera interna faktorer som förklaringar på staters utrikespolitik.  
Enligt Aghsan så kan ytterliggare två dimensioner tillföras dessa 
hitintills anförda grundprinciper, nämligen: konceptet av legitimitet 
(legetimacy) och dimensionen av allmänintresse (common interest).26 
Aghsan tar sitt stöd från Robert Gilpin när han påstår att den 
hegemoniska aktören är baserad på en grund av legitimitet. Hegemonin 
tvingas ständigt avdela energi till att vidmakthålla sin legitima status, då 
det är denna som ger den erforderliga prestigen i det internationella 
politiska systemet. Utan den kommer inte de underlydande staterna att 
acceptera de uppsatta spelreglerna. Vad avser dimensionen av 
allmänintresse så menar Aghsan att även den är en variabel, vilket de 
facto går i konflikt med den åsikt Keohane i sin bok After hegemony : 
cooperation and discord in the world political economy uttrycker. 
Keohane menar att intresset finns där men är en underordnad konstant 
snarare än en fristående variabel.27 Aghsan får emellertid stöd i sin tanke 
av andra forskare som också menar att hegemonin är direkt beroende av 
denna dimension. Professor Morten Ougaard definierar begreppet 
hegemoni som: - a specific position of power within a specific 
configuration of interest. 28  
 
 
 

                                                 
25 Robert Keohane, After hegemony: cooperation and discord in the world political 
economy, (Princeton, Princeton University Press, 1984), s. 32. 
26 Ali Aghsan, “Hegemonic Power and Regional Cooperation: EU and ECO in 
Perspective”, i Anders Wivel (ed), Explaining European Integration, (Köpenhamn, 
Copenhagen Political Studies Press, 1998), s. 221. 
27 Robert Keohane, After hegemony : cooperation and discord in the world political 
economy, (Princeton, Princeton University Press, 1984), s. 109. 
28 Morten Ougaard, Magt og interesser i den globale samfundsformation : bidrag til 
den historiske materialismes teori om internationale relationer, (Aarhus : Aarhus 
Universitetsforlag, 1989), s.203. 
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Övergripande så summerar Aghsan den globala hegemoniska 
stabilitetsteorin som vilandes på fyra variabler: makt och resurser, 
politisk vilja, legitimitet och allmänintresse. Han konstaterar också att 
den globala modellen har svagheter som generell förklaringsmodell och 
att sannolikt krävs speciella förhållanden för att modellen verkligen skall 
uppfylla det globala perspektivet. Modellen har bland annat svårigheter 
att förklara förändringarna efter kalla krigets slut, där en transformering 
från en bipolär värld påbörjades.  
 
  
1.2.2.2 Hegemonisk stabilitet i ett regionalt perspektiv 
 
Den förklaringsmodell som Aghsan baserar sin studie på har ett regionalt 
perspektiv och är enligt författaren själv särskilt användbar i de regioner 
där ingen ensam lokal aktör förmår att själv upprätta en hegemonisk 
stabilitet, det vill säga en stabiliserande stat saknas.29  
 
Det regionala hegemoniska systemet skiljer sig från den globala 
traditionella stabilitetsteorin på två sammanhängande punkter.30 Den 
första skillnaden avhandlar ambitionsnivån. Teorin om hegemonisk 
stabilitet utgår från, både i sin råa grundform och i de mer modifierade 
versionerna, att den hegemoniska aktörens stabiliserande funktion skapar 
ordning och struktur i världsekonomin. Den regionala har en mer måttlig 
ambition som är begränsad till den egna regionen.  
Den andra skillnaden handlar om ledarskapet inom teorierna där den 
regionala, i jämförelse med den globala, karaktäriseras av svaga ledare. 
Detta fenomen är ett viktigt motiv till varför den regionala integrationen 
uppstår, där Aghsan menar att de regionala hegemoniska systemet är 
baserat på en form av kollektivt ledarskap.31 
 
Aghsan baserar sin modell på tre övergipande antaganden. För det första 
så är det regionala samarbetet, integrationen och stabiliteten beroende av 
en viss typ av politisk struktur. Denna struktur kännetecknas av två 
mäktiga regionala aktörer som tillsammans strävar efter att få en 
regional hegemonisk ställning. Det andra antagandet fastslår att 
regionala hegemoniska aktörer har en politisk vilja att främja den 
regionala handeln. Denna vilja sträcker sig till en nivå av öppenhet som 
omfattar fri rörlighet för varor, kapital, arbetskraft och teknologi.  
                                                 
29 Ali Aghsan, “Hegemonic Power and Regional Cooperation: EU and ECO in 
Perspective”, i Anders Wivel (ed): Explaining European Integration, (Köpenhamn, 
Copenhagen Political Studies Press, 1998), s. 222. 
30 Ali Aghsan, “Hegemonic Power and Regional Cooperation: EU and ECO in 
Perspective”, i Anders Wivel (ed): Explaining European Integration, (Köpenhamn, 
Copenhagen Political Studies Press, 1998), s. 223. 
31 Ali Aghsan, “Hegemonic Power and Regional Cooperation: EU and ECO in 
Perspective”, i Anders Wivel (ed): Explaining European Integration, (Köpenhamn, 
Copenhagen Political Studies Press, 1998), s. 224. 
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Ett alternativ till detta antagande kan vara att fullfölja formeringen av ett 
frihandelsområde, där den ekonomiska – och politiska integrationen en 
bortre målsättning. I detta antagande bör förtydligas att till exempel 
regional säkerhet inkluderas bland de varor och tjänster som den 
regionala hegemoniska aktören tillhandahåller. Det sista och tredje 
antagandet, vilket Aghsan också omnämner som det viktigaste, 
fastställer det ömsesidiga beroendet av att ett tillstånd av allmänintresse 
råder. Detta är en oberoende förutsättning för existensen av den 
regionala hegemonin. Viktigt är i detta sammanhang att allmänintresset 
förstås i sin bredaste betydelse. Begreppet inkluderar i Aghsans 
definition bland annat säkerhetsstrategier, politik och ekonomi, men 
omfattar också vad Joseph Nye benämner som mjuka frågor (soft-
issues)32 såsom exempelvis ideologi, religion och kultur.  
 
Sammanfattningsvis så kan systemet sägas referera till mellanstatliga 
integrationer på en regional nivå, där två legitima och accepterade 
regionala aktörer besitter de huvudsakliga resurserna. Dessa aktörer är 
villiga att upprätthålla ordning och stabilitet inom ett angivet område. 
Systemet vilar på existensen av ett allmänintresse mellan såväl de 
hegemoniska aktörerna som de övriga allierade.  

1.3 Avgränsningar och antaganden 
 
I ett sammanhang av mellanstatliga relationer är det näst intill 
oundvikligt att undgå att beröra begreppet makt. Oavsett om det är 
ekonomisk-, militär- eller något annat maktfundament som avhandlas så 
rymmer begreppen en mycket stor komplexitet. Det finns dessvärre inte 
någon väldefinierad och universell definition på konceptet makt, även 
om det finns ett brett och ett smalt övergripande synsätt. Exempel på 
smalt synsätt kan utgöra realismens fokusering på den militära makten 
eller liberalismens syn på ekonomisk makt, emedan en bredare syn 
förutom dessa också inkluderar till exempel geografiskt läge, ideologi, 
kultur och religion. 33 
Jag har i denna uppsatts valt att, vid de tillfällen där staternas 
maktpositioner värderas, nyttja färdiga resultat från tidigare gjorda 
bedömningar. Detta främst mot bakgrund av att undersökningar där 
något av dessa maktbegrepp står i fokus utgör sannolikt en tillräcklig 
grundstomme för en hel uppsats på C-nivå, varvid ramen för denna 
uppsats måste anses för snäv.  
 
 

                                                 
32 Joseph, Nye & Robert Keohane, Power and Interdependence, (USA, Harvard 
University, Harper Collins Publishers, Second Edition, 1989), s. 248. 
33 Joseph S. Nye, Bound to lead : the changing nature of American power, (New York, 
Basic Books, 1990), s.153 
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Vidare används endast empiriskt underlag som bedömer de ekonomiska 
och militära resurserna, där jag menar att dessa i tillräcklig omfattning 
belägger vilka stater som är mäktigast i regionen. Detta innebär dock 
inte att makt i dess mer generella betydelse ändock diskuteras i analys 
delen av denna uppsats och då nyttjas den vidare definitionen av 
begreppet. 
 
Uppsatsen har fokus på tidpunkten för Mercosurs faktiska bildande, 
vilket innebär att analysen främst är riktad mot året 1991. Detta innebär 
bland annat att endast det initiala avtalet (Tratado de Asunción) 
analyseras. Detta påverkar sannolikt slutresultatet av denna 
undersökning negativt i någon mening, då debatten kring avtalen visade 
att vissa stater hade mer långtgående tankar än vad som framgår i själva 
avtalstexten.34 Denna debatt är dock kraftsamlad till tiden efter 
implementeringen av Tratado de Asunción vars resultat sedermera 
presenterades i ett av påbyggnadsavtalen kallat protocolo de Ouro 
Preto.35 Undersökningen i denna uppsats syftar emellertid till att finna 
motiv till det initiala initiativet för bildandet av Mercosur varvid jag av 
utrymmesskäl inte kan avhandla alla kommande avtalen och debatten 
kring dessa. Däremot genomförs en viss tillbakablick för att förstå den 
historiska kontexten vilket är nödvändigt för att förstå bland annat 
Argentinas och Brasiliens positioner i regionen.36 
 
Paraguay och Uruguay kommer medvetet att ges en mer perifer roll i 
analysen. Motiveringen till detta är tudelad. Dels fyller dessa stater 
initialt endast rollen som medlemmar i det hegemoniska systemet och 
driver således inte processen, utan bjuds snarare in till den. Deras 
medlemskap är förvisso essentiellt för att den regionala hegemonin skall 
uppstå men staterna skulle sannolikt kunna ersättas av andra. Det andra 
motivet är att hänföra till svårigheterna att få fram empiriskt material 
från dessa stater. Detta gäller särskilt för perioden 1985-1990 när 
övergången från diktatur till demokrati pågick. 
 
De sydamerikanska staternas relationer med Förenta Staterna är mycket 
komplexa och gör sig ständigt påminda vid studier av regionen. Denna 
uppsats har emellertid främst ett regionalt perspektiv varvid Förenta 
Staternas påverkan endast kommer att beröras i mer generella termer. 
Jag är dock medveten om att världsdelens utveckling i många stycken 
har påverkats och till del styrts av USA:s politik mot regionen, vilket 

                                                 
34 Pitou van Dijck, “Economic Achievments and Challenges Ahead”, in Pitou van 
Dijck & Marianne Wiesebron (Ed): Ten Years of Mercosur, Amsterdam, CEDLA, 
2002, s. 3 
35 Louis Olavo Baptista, Mercosur, It’s Institutions and Juridical Structure, (SICE, 
1997), s. 76. 
36 Andrew Hurrell, “An emerging security community in South America?”, i Emanuel, 
Adler & Michael, Barnett (Ed), Security Communities, (Cambridge, Cambridge 
University Press, 1998), s. 229. 
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också Aghsan konstaterar äger sin giltighet vid studien av EU och ECO 
där han bland annat konstaterar: 
 
 - In fact, booth cooperativ regional hegemonic systems are dependent 
on the global hegemon’s (the USA’s) necessary support… 37    
 
Jag ser frågan som mycket viktig, men mot bakgrund av komplexiteten i 
denna relation utgör den en egen problemställning. Frågan kommer 
emellertid att beröras under analysdelen och framförallt diskuteras 
ytterliggare i uppsatsen avslutande kapitel och då som ett förslag på 
vidare forskning. 
 

1.4  Material och källkritik 
 
Den teorianknytning som valts för denna uppsats är som tidigare nämnts 
baserad på teorin om hegemonisk stabilitet, vilken har utvecklats och 
operationaliserats till en regional förklaringsmodell av filosofie doktor 
Ali Aghsan vid Köpenhamns Universitet. Aghsan utgör inget av de mer 
kända namnen inom den statsvetenskapliga forskningen, men hans 
utveckling av nämnda teori är väl förankrad hos några av de främsta.38 
Dessutom måste även det faktum att han blivit publicerad i en antologi, 
där också erkända tänkare såsom Morten Kelstrup, Ole Wæver och 
Anders Wivel också bidragit, borga för en god vetenskaplig grund.  
 
Den analys modell uppsatsen utgår ifrån har ingen uttalad upphovsman, 
men de två tidiga bidragsgivarna utgörs av professorerna Arend Lijphart 
och Alexander George. Båda dessa författare har sedan tidigt 1970-tal 
fram till dags datum uppehållit sig kring och kontinuerligt utvecklat sina 
tankar om den strukturerade analysen. Det faktum att metoder och 
analysmodeller är under ständig utveckling och oavbrutet influeras av 
sin samtid bidrar till att gränserna mellan olika skolor tenderar att bli allt 
mer diffusa.39 Jag har mot den bakgrunden försökt att utgå från de mer 
grundläggande resonemang som Alexander George för i sina tidiga 
publikationer. Det bör emellertid tilläggas att betydande utveckling 
tillförts denna analysmodell så sent som 2004, där boken Case studies 
and theory development in the social sciences av Alexander George and 
Andrew Bennett utgör ett bra exempel. 
 
 

                                                 
37 Ali Aghsan, “Hegemonic Power and Regional Cooperation: EU and ECO in 
Perspective”, i Anders Wivel (ed): Explaining European Integration, (Köpenhamn, 
Copenhagen Political Studies Press, 1998), s. 224. 
38  Ali Aghsan stödjer sin teori på bland andra Robert Keohane, Joseph Nye och 
Stephen Krasner. 
39 Robert Jackson & Georg Sørensen, Introduction to international Relations, (New 
York, Oxford University Press, second edition, 2003), s. 5. 
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Sydamerika utgör en av de världsdelar där empiriskt material och 
verifierbara källor ständigt är en bristvara.40 Detta har för denna uppsats 
inneburit att en relativt stor del av analysen bygger på information från 
sekundärkällor. Dessa källor utgörs främst av forskningsrapporter och 
bedömningar från forskningsinstitut kopplade till SICE, Intal, CEDLA 
och CLAS. Strävan har varit att så långt det är möjligt nyttja minst två 
av varandra oberoende källor.  
 
Då primärkällor för den politiska debatten kring bildandet av Mercosur 
inte gått att få fram har de faktiska avtalstexterna fått stå som källa. 
Att nyttja avtalstexter som empirisktmaterial har styrkor men också 
svagheter. Styrkan ligger i att texten är tydlig på det som faktisk är 
överenskommet och således utgör fakta i målet. Svagheten ligger i att 
det är en politisk och juridiskt tillrättalagd text, där den bakomliggande 
debatten och nyanserna i politiken är dolda för läsaren. För att i någon 
mån kompensera denna brist har jag valt att nyttja sekundärkällor 
parallellt. 
 

1.5 Tidigare forskning 
 
En stor del av den forskning som tidigare bedrivits kring regionalisering 
i Latinamerika i allmänhet och om Mercosur i synnerhet har utförts inom 
ramen för den ekonomiska fakulteten. Även den regionala hegemoniska 
förklaringsmodell som Aghsan nyttjar har sin motsvarighet i den 
ekonomiska sfären, där den av flera författare benämns som The New 
Regionalism.  
The New Regionalsim utgör en ekonomisk förklaringsmodell med 
tydliga kopplingar mot de hegemoniska stabiliseringsteorierna inom det 
mer traditionella forskningsområdet för internationella relationer. Teorin 
är ursprungligen formad av professor Wilfred J. Ethier vid University of 
Pennsylvania. Där de några av de utmärkande dragen enligt Ethier 
utgörs av följande punkter:  
 
New regionalism typically involves one or more countries linking up with a large 
country, Regional arrangements often involve ” deep” integration: the partners seldom 
confine themselves to reducing or eliminating trade barriers, but also to harmonize or 

                                                 
40 Svensk Kommerskollegium, 1999, En svensk Latinamerikastrategi, hämtat från 
www 050421: 
http://www.kommers.se/binaries/attachments/1273_Yttrande_Latinamerikastrategi2.do
c.doc 
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adjust divers of other policies., Regional arrangements are regional geographically: 
The participants are neighbours.41 
 
Detta fenomen kan enligt mitt förmenande medföra att man förleds att 
tro att relationer och problem i denna världsdel till större del än i andra 
delar av världen är baserade på olika ekonomiska aspekter. 42  Detta är 
naturligtvis en fullständigt felaktig slutsats, men likväl så påverkas 
sannolikt det stora flertalet av de studier och rapporter som avhandlar 
Sydamerika av det faktum att merparten av tidigare forskning varit 
ekonomiskt betingade.  
En hel del forskning som med åtminstone haft kopplingar mot 
Sydamerika har emellertid bedrivits även inom den statsvetenskapliga 
sektorn. Där bland författare som Barry Buzan och Björn Hettne ägnat 
delar av sina publikationer åt denna region.43  
  

1.6 Disposition 
 
Efter detta inledande kapitel följer uppsatsens analysdel som är indelad i 
tre övergripande rubriker. Vardera rubrik avhandlar en aspekt av 
integrationen. 
Under rubriken den regionala politiska strukturen  klarläggs den 
hegemoniska ordningen inom Mercosur i syfte att, inom ramen för det 
kollektiva ledarskapet, söka motiv till bildandet av den politisk-
ekonomiska sammanslutningen. 
Under rubriken politisk vilja och ambition till frihandel undersöks i 
vilken omfattning skapandet av legitimitet kan anses vara en drivkraft 
för att initiera Mercosur 
Under rubriken regionalt allmänintresse så undersöks och diskuteras i 
vilken omfattning ett allmänintresse kan sägas råda inom Mercosur.  
Varje aspekt åtföljs av slutsatser. 
I kapitel tre så sammanfattas analysen utifrån tidigare dragna slutsatser 
där de delfrågeställningar som bär upp den övergripande 
problemställningen utgör ramverket. 
Kapitel fyra utgörs av en reflektion samt förslag på vidare forskning. 
Det avslutande kapitlet utgörs av en litteratur och källförteckning som 
åtföljs av två bilagor: abstract och statistiskt underlag för ekonomi och 
försvarsutgifter. 
 

                                                 
41 Wilfred Ethier, The international commercial system,( Princeton, N.J. : International 
Finance Section, Dept. of Ec., Princeton University, 1998), s. 21.  
42 Buzan et Al, Security: A New Framwork for Analysis, (London, Lynne Rienner 
Publishers Inc., 1998), s. 129. 
43 Buzan et Al, Security: A New Framwork for Analysis,   (1998) och Björn Hettne, 
Internationella relationer, (1996). 
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2. Mercosur ur ett regional hegemoniskt 
perspektiv 
 
Syftet med följande kapitel är att utifrån vissa av Aghsan identifierade 
aspekter analysera tillkomsten av Mercosur för att därigenom finna 
tänkbara motiv till bildandet. Följande aspekter kommer att analyseras: 
regional politisk struktur, vilja och ambition till frihandel, regionalt 
allmänintresse. Aspekterna är direkt kopplade mot de tre övergripande 
antaganden som Aghsan gör i sin modell. Varje aspekt presenteras och 
klarläggs ytterliggare under respektive rubrik.  
 

2.1 Aspekt 1: regional politisk struktur 
Aghsan menar att det kollektiva ledarskapet mellan två mäktiga 
regionala aktörer är en förutsättning för att uppnå en hegemonisk 
position, det vill säga det kollektiva ledarskapet utgör alltså en form av 
fundament för skapandet av en regional hegemonisk struktur. 44 Jag delar 
Aghsans uppfattning, men menar samtidigt att denna aspekt på sätt och 
vis i sig själv utgör ett mer övergripande motiv till varför stater sluter sig 
samman i regionala politisk-ekonomiska system. Alltså att regionala 
hegemoniska positionen i sig inte är ett slutmål utan snarare ett 
fundament för något större. 
I kommande avsnitt konstateras och diskuteras den inbördes 
hegemoniska ordning som Mercosur inrymmer, där målsättningen är att 
identifiera vilken eller vilka stater som intar en dominerade ställning i 
regionen. Analysen kommer således främst att påvisa om 
förutsättningarna för Aghsans regionala hegemoniska ordning finns, men 
också att det kollektiva ledarskapet rymmer motiv som är kopplade till 
andra drivkrafter såsom legitimitet och säkerhet och därmed även utgör 
indirekta motiv till bildandet av Mercosur.  
 

2.1.1 Ekonomisk perspektiv 
Ur ett ekonomiskt perspektiv så utkristalliseras omgående att två stater 
inom Mercosur är klart dominerande vad avser storleken på ekonomin. 
Med begreppet storlek hänsyftas här till bruttonationalprodukten (BNP) 
                                                 
44 Ali Aghsan, “Hegemonic Power and Regional Cooperation: EU and ECO in 
Perspective”, i Anders Wivel (ed): Explaining European Integration, (Köpenhamn, 
Copenhagen Political Studies Press, 1998), s. 224. 
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per land.45 Argentinas och Brasiliens sammantagna BNP per land var år 
1990 45 gånger större än Paraguays och Uruguays sammanlagda 
motsvarighet. Detta resonemang ger vid handen att Paraguay och 
Uruguay inte skulle kunna fylla rollen som kooperativa ledare i en 
regional hegemonisk struktur.  
 
Detta argument stärks ytterliggare i en historisk kontext, då de faktiska 
förhandlingarna om Mercosur inleddes av Argentina och Brasilien.46 Jag 
kommer nu att fortsättningsvis fokusera på det ekonomiska förhållandet 
mellan Argentina och Brasilien. 
 
Brasilien har över tiden, i jämförelse med Argentina, alltid varit den 
största ekonomin, där skillnaden var som minst under 1980-talet för att 
därefter successivt öka till förmån för Brasilien.  Väljer man en annan 
beräkningsgrund som till exempel Gross Domestic Product (GDP)47, 
naturtillgångar eller förhållanden inom export och import så förefaller 
svaret att bli det samma; Brasilien är ur ett ekonomiskt perspektiv den 
största staten.48 
Det är emellertid viktigt att inse att bakom dessa krassa siffrorna döljer 
sig emellertid en mer mångfacetterad ”verklighet”, vilken bland annat är 
baserad på geografiskt läge, befolkningsmängd, historia, kultur och 
språk.  
 
I det specifika fallet av Mercosur menar jag att denna verklighet till del 
förmår att jämna ut den ekonomiska hierarkiska ordningen mellan 
Argentina och Brasilien. Där bland annat faktumet att Brasilien, såväl 
historisk och språkligt, utgör den enda staten i Sydamerika som har 
huvudsakliga portugisiska kopplingar, vilket medfört att man haft 
avsevärt svårare att politiskt och ekonomiskt etablera kontakt med 
grannstaterna.49 Detta förhållande har enligt min åsikt en direkt koppling 
till den legitimitets aspekt som Aghsan belyser i sin modell, där jag 
menar att Brasilien kunde stärka sin regional legitima roll genom att 
samarbeta med Argentina.  
Om man väljer att lyfta denna fråga till ett globalt plan så återfinns också 
argument som stödjer att Brasilien borde liera sig med en annan stat i 
regionen. Där menar man att Brasilien i allt för stor utsträckning är 

                                                 
45 För statistiskt underlag se bilaga 2 i denna uppsats. 
46 Alcides Costa Vaz, Trade Strategies in the Context of Economic Realism: The Case 
of Mercosur, Berkeley, (University of California, Center for Latin American Studies, 
2003), s. 8. 
47 Denna term definierar det faktiska resultatet av en ekonomi och översätts vanligen på 
svenska till Gross Inhemsk Produkt. 
48 Marcelo De A. Medeiros, “The Institutionalization Process”, i Pitou van Dijck & 
Marianne Wiesebron (Ed): Ten Years of Mercosur,( Amsterdam, CEDLA, 2002), s. 39 
49 Andrew Hurrell, “An emerging security community in South America?”, i Emanuel, 
Adler & Michael, Barnett (Ed): Security Communities, (Cambridge, Cambridge 
University Press, 1998), s. 235. 
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beroende av utomstående aktörer som USA och EU för att ensam kunna 
nå en hegemonisk position.50 
 
 …the brazilian positive attitude toward a broader integration process, as it realizes it 
is not sufficiently powerful to face at the global level strong partners as the EU or the 
USA. In such a situation reinforced cooperation or even supranational institutions are 
required.51 
 
Således, om Brasilien hade egna globala ambitioner så återfinns i detta 
resonemang ytterliggare argument för en kooperation med en annan stat. 
Det vill säga att om Brasilien slöt sig samman med Argentina så skulle 
man till del kunna stärka det egna landet men även regionens position 
utåt. 
 
Argentinas ekonomiska situation hade under hela 1980-talet 
kontinuerligt kommit att försämrats i förhållande till Brasiliens, men 
också mot omvärlden i övrigt.52 Sannolikt baseras denna försvagning av 
ekonomin på två sammanhängande faktorer, båda med inrikespolitiska 
kopplingar. För det första så hade landets styre blivit starkt försvagat 
genom flera mellanstatliga konflikter (se vidare under rubriken militärt 
perspektiv) och den sittande regeringen under ledning av General Jorge 
Rafael Videla förmådde inte att hantera denna situation. Den andra 
faktorn kom som en direkt följd av den försvagade regeringen, där 
demokratiseringsprocessen tog fart vilket ytterliggare förvärrade den 
inrikespolitiska situationen.53 Den ekonomiska situationen som följde i 
spåren av detta inrikespolitiska läge blev enligt mitt förmenande också 
starten på det framväxande kooperativa ledarskapet mellan Argentina 
och Brasilien. Argentina, väl medvetet om sin försvagade position, 
tvingades helt enkelt söka stöd hos sin forna rival Brasilien för att inte 
riskera ytterliggare försvagning.54  
 
En ytterliggare sammanförande faktor kan återfinnas i den skuldkris som 
uppstod under mitten av 1980-talet. Denna kris var i stort gemensam för 
nästan alla stater i Latinamerika, men även för andra utvecklingsländer 
världen över och fick ländernas statsskulder att skena. Många stater i 
Latinamerika protesterade mot de skenande räntorna samtidigt som de 
arbetade förgäves med att få bukt med sina inhemska valutor. Både 
Argentina och Brasilien hade svårt att få internationellt gehör och kunde 

                                                 
50 Marcelo De A. Medeiros, “The Institutionalization Process”, i Pitou van Dijck & 
Marianne Wiesebron (Ed): Ten Years of Mercosur, (Amsterdam, CEDLA, 2002), s. 39 
51 Marcelo De A. Medeiros, “The Institutionalization Process”, i Pitou van Dijck & 
Marianne Wiesebron (Ed): Ten Years of Mercosur, Amsterdam, (CEDLA, 2002), s. 40 
52 För statistisk underlag se bilaga 2 i denna uppsatts. 
53 US Central Intelligence Agency, The world factbook: Argentina, hämtat från www 
050426: http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ar.html 
54 Andrew Hurrell, “An emerging security community in South America?”, i Emanuel, 
Adler & Michael, Barnett (Ed): Security Communities, (Cambridge, Cambridge 
University Press, 1998), s. 236. 
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således inte påverka ränteläget och för att få ordning på den egna valutan 
krävdes struktur och ordning i den egna regionen.55  
 

2.1.2 Militärt perspektiv 
 
Ur en militärt perspektiv så är styrkeförhållandet näst intill lika 
uppenbart som vad avser den ekonomiska aspekten.56 Det vill säga att 
Argentina och Brasilien är vida överlägsna Paraguay och Uruguay vad 
avser såväl numerär som avdelade ekonomiska resurser. Förvisso visar 
förhållandet mellan Argentina och Brasilien också på stora skillnader, 
men inte lika dramatiska. Jag kommer dessutom att i följande text 
argumentera för att de finns andra dimensioner av den militära aspekten 
som motiverar en kooperation.  
 
Jag har tidigare berört Argentinas ekonomiska tillbakagång under 1980-
talet och hur detta kom att påverka Argentinas inrikespolitik. Denna 
inrikespolitiska förändring hade också en tydlig militär koppling som jag 
har för avsikt att belysa här. Jag menar att de två stora konflikterna kom 
att bli startskottet för kooperationen med Brasilien, men också för 
demokratiseringsprocessen i landet. Enligt mitt förmenande finns det två 
huvudsakliga drivkrafter i denna process och dessa är legitimitet och 
inrikespolitisk stabilitet.  
 
1978 utmynnade den långvariga konflikt, avseende vissa öar i södra 
änden av Beagle Channel, som Argentina haft med Chile i att de två 
staterna stod inför krig eller som professor Joseph Tulchin uttryckte det:  
 
The armed forces were mobilized, coffins were shipped to south, and the national radio 
played martial music for long periods.57 
 
Kriget kom emellertid aldrig till stånd på grund av att mäktiga medlare 
gav sig in i konflikten och avstyrde den. Dessvärre kom beslutet att falla 
till fördel för Chile.58 Förlusten som sådan innebar förvisso en 
ekonomisk och säkerhetsmässig förlust eftersom den utgjorde ett nav för 
såväl kommersiell - som militär sjöfart,59 men jag menar att den 
                                                 
55 Michel Fouquin, “Regional and World-Wide Dimension of Globalisation”, 
(Document de travail n° 93-04, CEPII, 1993) s. 32,  
http://www.cepii.fr/anglaisgraph/workpap/pdf/1993/wp93-04.pdf 
56 För statistisk underlag se bilaga 2 i denna uppsatts. 
57 Joseph Tulchin, Argentina and the United States: A Conflicted Relationship, 
(Boston, Twayne Publishers, 1990), s. 146. 
58 Andrew Hurrell, “An emerging security community in South America?”, i Emanuel, 
Adler & Michael, Barnett (Ed), Security Communities, (Cambridge, Cambridge 
University Press, 1998), s. 236. 
59 Mark Laudy, “The Vatican Mediation of the Beagle Channel Dispute: Crisis 
Intervention and Forum Building”, i Arthur Khachikian (Ed): Separation of Nations, 
(Woodrow Wilson International Center for Scholars, 1996), s.  296. 
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prestigemässiga förlusten var etter värre. Medlarna i denna konflikt hade 
nämligen utgjorts av Vatikanstaten där det legala arbetet verkställdes av  
 
Organization of American States (OAS) och International Court of 
Justice.60 Denna dubbla legitimitetsförlust var betydligt mer kännbar för 
Argentina, då både den katolska världen och det internationella 
samfundet hade vänt sig mot landet.  
Det skulle bara gå några år efter den kännbara förlusten av Beagle 
Channel öarna innan nästa konflikt stod inför dörren nämligen kriget 
mot Storbritannien om Falklands/Malvinas öarna. Jag vill mena att 
samma fenomen uppstod i denna konflikt, det vill säga att nationens 
faktiska förluster i materiel, territorium och befolkning var av mindre 
betydelse än förlusten av prestige och legitimitet. Vid detta tillfälle hade 
Argentina sökt  och påräknat stöd från såväl USA som Förenta 
Nationerna, men stödet uteblev.  
 
Brasiliens militära situation kom avsevärt att förändras då Förenta 
Staternas system för militär kontroll och samarbete i Sydamerika (Inter-
American Military System) år 1982 upphörde.61 Den generella 
situationen i Sydamerika karaktäriserades vid denna tidpunkt av ett 
starkt geopolitisk tänkande och militär upprustning, där inte minst 
Falklandskriget utgjorde en oroande faktor.62 Brasilien stod inför ett 
dilemma, där jag menar att valet av samarbete med Argentina blev det 
mest logiska utfallet av den strategiska situationen. Andrew Hurrel 
skriver: 
 
Brazil had much to gain from cooperating with Argentina’s more advanced nuclear 
technology…63  
 
En ytterliggare aspekt, hemmahörande i det militära spektrat, som kan 
anses ha bidragit till den framväxande kooperationen mellan Argentina 
och Brasilien handlar om strategiska vapen och då framförallt 
långräckviddiga missiler och kärnvapen. Argentina har generellt sett 
alltid varit ledande inom dessa två genres och har därmed haft en form 
av övertag mot Brasilien.64 Sannolikt påverkade detta övertag Brasiliens 
                                                 
60 Mark Laudy, “The Vatican Mediation of the Beagle Channel Dispute: Crisis 
Intervention and Forum Building”, i Arthur Khachikian (Ed): Separation of Nations, 
(Woodrow Wilson International Center for Scholars, 1996), s.  293. 
61 Dennis, Caffrey, “The Inter-American Military System: Rhetoric vs. Reality”, i 
Georges Fauriol (ed.): Security in the Americas, ( Washington, National 
     Defense University Press, 1989), s. 44 
62 Andrew Hurrell, “An emerging security community in South America?”, I Emanuel, 
Adler & Michael, Barnett (Ed): Security Communities, (Cambridge, Cambridge 
University Press, 1998), s. 234. 
63 Andrew Hurrell, “An emerging security community in South America?”, I Emanuel, 
Adler & Michael, Barnett (Ed): Security Communities, (Cambridge, Cambridge 
University Press, 1998), s. 238. 
64 Federation of American Scientist, Argentina: Missile program, hämtat från www 
050502: http://www.fas.org/nuke/guide/brazil/missile/ 
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beslut att tillmötesgå Argentina när landet efter Beagle Channel 
konflikten öppet sökte samarbete. Detta påstående stärks också av det 
faktum att man år 1980 slöt ett avtal avseende bland annat nukleärt 
samarbete.65  Under hela 1980-talet drev Argentina ett projekt med en 
medelräckviddig kryssningsmissil under namnet Condor II.66 Denna 
vapenbärare med en räckvidd på 1000 km, tillsammans med avancerad 
forskning på den nukleära sidan, utgjorde trots samarbetsavtalet ett 
kontinuerligt hot mot Brasilien. Här bör tilläggas att även USA 
reagerade mot dessa projekt och vissa forskare hävdar att dessa även var 
bidragande orsaker till det vapen embargo som upprättades efter det så 
kallade smutsiga kriget (Dirty War)67 även om de officiella källorna 
hänvisade till brott mot mänskliga rättigheterna. 68 

2.1.3 Slutsatser 
Övergripande kan konstateras att den teoretiska modellens första 
antagande kan bekräftas även i sammanhanget av Mercosur. Två 
dominerande parter kan identifieras och ett fundament för kooperativt 
ledarskap påvisas.  
Argentinas främsta motiv till samarbetet med Brasilien förefaller att vara 
baserat på att stärka den egna legitimiteten såväl internt som externt. 
Brasiliens främsta motiv förefaller utgå från att fylla ett strategisk 
tomrum efter en retirerande stormakt, där den egna förmågan inte riktigt 
räcker till, varvid en kooperation är nödvändig för att bevara den egna 
status quo. Drivkrafterna som förefaller att motivera dessa stater kan 
således kopplas ihop med begrepp som makt och resurser. Det vill säga 
att staterna förefaller att ha initierat kooperationen i syfte att stärka eller 
säkerställa den egna statens position i regionen.  
 
Denna ytliga betraktelse kan emellertid vara skenbar där det kollektiva 
ledarskapet kan ha andra mer djupliggande motiv som pekar mot ett mer 
allmännyttigt och ömsesidigt beteende, vilket jag argumenterar 
ytterliggare för under kommande rubriker. Likväl står det klart att makt 
utgör ett viktigt motiv till bildandet av Mercosur, om än inte uppenbart 
på vilken bas den främst vilar. 

2.2 Aspekt 2: politisk vilja och ambition till frihandel 
 
                                                 
65 Andrew Hurrell, “An emerging security community in South America?”, i Emanuel, 
Adler & Michael, Barnett (Ed): Security Communities, (Cambridge, Cambridge 
University Press, 1998), s. 238. 
66 Federation of American Scientist, “Brazil: Missile program”, hämtat från www 
050502: http://www.fas.org/nuke/guide/argentina/missile/index.html 
67 Dirty War, allmän benämning på juntatiden mellan 1976 och 1983, för ytterliggare 
information se vidare på: 
http://www.onwar.com/aced/nation/all/argentina/fargentina1976.htm  
68 Andrew Hurrell, “An emerging security community in South America?”, i Emanuel, 
Adler & Michael, Barnett (Ed): Security Communities, (Cambridge, Cambridge 
University Press, 1998), s. 236. 
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I följande avsnitt belyses aspekten av Aghsans andra antagande där den 
politiska viljan till att bygga upp en struktur av regional handel står i 
fokus. 
 
Aghsan menar att den regionala hegemonin bygger på legitimitet och det 
uppnår de hegemoniska aktörerna genom att skapa en tillräckligt 
trovärdig och solid struktur för regional handel.69 Följande analys syftar 
till att undersöka i vilken omfattning skapandet av legitimitet kan anses 
vara en drivkraft för att initiera Mercosur.   Jag kommer i följande stycke 
att argumentera för att två typer av legitimitetsprocess utmärker 
initieringen av Mercosur. En regional legitimisering, som i huvudsak 
ägde rum innan påskriften av det initiala avtalet, och en internationell 
process som inleddes i och med själva påskriften. 
 
Det initiala avtalet Tratado de Asunción skrevs under av Argentina, 
Brasilien, Paraguay och Uruguay den 29 november 1991 och noterades 
hos General Agreements on Tariffs and Trade (GATT) två månader 
senare. Avtalet omfattade en implementeringstid på tre år och skulle 
således verka i full kraft den 31 december 1994.70 När detta avtal förs på 
tal är det viktigt att komma ihåg det flera år långa förspel som pågått 
mellan Argentina och Brasilien, som också indirekt påverkade Paraguay 
och Uruguay.71 Detta förspel utgörs av tre olika faser eller steg. Det 
första steget utgjordes av Igazú deklarationen år 1985, där Argentina 
och Brasilien förklarade att deras gemensamma strävan skulle vara 
samarbete inom ramen för vänskap och solidaritet. Steg två utgjordes av 
den bilaterala avtalssamlingen Programa de Integração e Cooperação 
Econômica (PICE) som undertecknades av de båda staterna 1986. PICE 
omfattade sektorsvisa överenskommelser för att stimulera och 
kontrollera handeln i regionen.  Denna avtalssamling var enligt mitt 
förmenande den fysiska starten för det kooperativa ledarskapet mellan 
Argentina och Brasilien, och därmed även uppstarten för 
integrationsprocessen.72 Detta påstående framstår som än tydligare 
genom de 24 protokoll som följande år skulle komma att läggas inom 
ramen för detta avtal. Dessa reglerade, förutom olika aspekter inom 
ekonomi och handel, även hur de två staterna skulle förhålla sig till 
regionen i övrigt. 73 Paraguay och Uruguay hade under denna tid fysiskt 

                                                 
69 Ali Aghsan, “Hegemonic Power and Regional Cooperation: EU and ECO in 
Perspective”, i Anders Wivel (ed): Explaining European Integration, (Köpenhamn, 
Copenhagen Political Studies Press, 1998), s. 232. 
70 Sistema de Información sobre Comersio Exterior (SICE), Tratato de Asunción, 
engelsk översättning av traktats texterna hämtat från www 041126: 
http://www.sice.oas.org/trade/mrcsr/mrcsrtoc.asp 
71 Bland annat påskyndades Paraguays demokratiseringsprocess, se även Sebastian 
Edwards (1995). 
72 Sebastian Edwards, Crisis and reform in Latin America: from despair to hope, 
(Oxford : Oxford University Press, 1995), s. 3 
73 Pitou van Dijck, “Economic Achievements and Challenges Ahead”, i Pitou van Dijck 
& Marianne Wiesebron (Ed): Ten Years of Mercosur,(Amsterdam, CEDLA, 2002), s. 1 
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hållits utanför dessa avtal, men knöts upp efterhand genom koordinerade 
bilaterala avtal. Jag menar att detta förspel till initieringen av Mercosur 
handlade om att stärka legitimiteten för det kooperativa ledarskap som 
växt fram mellan Argentina och Brasilien. Det vill säga att de båda 
staterna ville visa på den egna förmågan att skapa struktur och ordning i 
regionen. Denna process måste ses som en framgång i och med att även 
Paraguay och Uruguay 1991 ratificerade avtalet. 
Det tredje steget utgjordes av förhandlingarna inför och själva 
undertecknandet av Tratado de Asunción vilket i sig är grund 
dokumentet för bildandet av Mercosur. Den inledande texten i kapitel ett 
uppehåller sig kring en mer transnationell futuristisk bild av den egna 
regionen. Följande citat kan ge läsaren något av den anda som präglar 
inledningen. 
 
…BELIEVING that this objective must be achieved by making optimum use of 
available resources, preserving the environment, improving physical links, 
coordinating macroeconomic policies and ensuring complementarily between the 
different sectors of the economy, based on the principles of gradualism, flexibility and 
balance, 
 
CONSIDERING the expansion of their domestic markets, through integration, is a vital 
prerequisite for accelerating their processes of economic development with social 
justice, 
 
BEARING IN MIND international trends, particularly the integration of large 
economic areas. and the importance of securing their countries a proper place in the 
international economy. 
 
BELIEVING that this integration process is an appropriate response to such trends,… 
 
…REAFFIRMING their political will to lay the bases for increasingly close ties 
between their peoples, with a view to achieving the above-mentioned objectives, …74 
 
Förordet till avtalet visar på en vision om ett mer långtgående samarbete, 
där integrationsprocessen och internationella perspektiv ges stort 
utrymme. Man klarlägger också indirekt att den politiska ambitionen 
också skall omfatta frågor som ekonomisk utveckling och social rättvisa, 
där närheten till den egna befolkningen skall vara en prioriterad fråga. 
Denna inledning vill enligt mitt förmenande visa på regionens försök att 
skapa legitimitet i ett internationellt perspektiv. Något som också 
lyckades enligt Center of Latin American Studies som i en av sina 
rapporter skriver:  

                                                 
74 Tratado de Asunción, nov 1991, Preface, chapter 1, english translation SICE, hämtat 
från www 041126: http://www.sice.oas.org/trade/mrcsr/mrcsrtoc.asp 
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- This treaty helped Mercosur, in a international perspective, to restore the credibility 
and economic functionality of regionalism in Latin America after three decades of 
frustrated experiences of economic integration in the region.75 
 
Detta påstående förstärks till del ytterliggare i det som utgivaren av 
Cambridge Journal of Latin American Studies, professor Paul Cammack 
skriver: 
 
- The creation of Mercosur sent the message that this group of Latin American states 
was committed to liberal economic development, political democracy, and the rule of 
law.76 
  
Däremot delar jag inte Cammacks uppfattning att demokratiseringen 
sätts i fokus i avtalet. Jag vill tvärtom påstå att den näst intill helt 
utelämnas, vilket också konfirmeras av det faktum att ordet demokrati 
eller demokratisering inte förekommer en enda gång i avtalstexten. 
Möjligen skulle man kunna säga att vissa indirekta antydningar gör sig 
gällande, som med en positiv tolkning skulle kunna kopplas till 
demokratibegreppet eller demokratiseringsprocessen. Där bland annat 
ordförandeskapets rotation mellan parterna skulle kunna utgöra ett 
exempel. 
 
The presidency of the Council shall rotate among the States Parties, in alphabetical 
order, for periods of six months.77 
 
Samtidigt har Cammack rätt när det gäller demokratiseringens betydelse 
för legitimiteten, där den kan sägas utgöra en viktig faktor för både den 
regionala och den internationella processen. 
Alla medlemsstaterna i Mercosur är forna militärdiktaturer som under 
1980-talet påbörjade en utveckling mot demokrati. Argentina var det 
land som först kom att göra upp med sitt militärstyre och påbörjade sin 
demokratiseringsprocess redan 1983. Denna process har gått relativt 
långsamt framåt där händelserna under det så kallde Dirty War utgjorde 
en hämmande faktor. 
Brasilien och Uruguay inledde sina demokratiseringsprocesser under 
1985, där övergångarna från militärdiktatur till civilt parlamentariskt 
styre genomfördes under fredliga former. Paraguay var den stat inom 
Mercosur som sist lämnade det militära diktatorskapet bakom sig när de 
år 1989 avsatte diktatorn Alfredo Stroessner. 
 

                                                 
75 Alcides Costa Vaz, Trade Strategies in the Context of Economic Regionalsim: The 
Case if Mercosur, (Berkeley, CLAS, 2003), s. 1 
76 Paul Cammack, “Dependent and Disciplinary Regionalsim”,  i Pitou van Dijck & 
Marianne Wiesebron (Ed): Ten Years of Mercosur, ( Amsterdam, CEDLA, 2002), s. 89 
77 Tratado de Asunción, nov 1991, Organizational Structure, Article 12 , chapter 2, 
english translation SICE, hämtat från www 041126: 
http://www.sice.oas.org/trade/mrcsr/mrcsrtoc.asp 
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Demokratiseringsprocessen användes utav Argentina och Brasilien, 
såväl internt som extern, som ett sätt att påvisa sin förmåga till 
anpassning och omställning.78 Detta var framförallt viktigt för Argentina 
i sina inledande kontakter med Brasilien, där man var mycket mån om 
att visa att det var det nya Argentina som sökte samarbete.  
På samma sätt nyttjades denna sedermera utav dem båda tillsammans, 
där demokratiseringen blev en referenssignal till övriga i regionen, där 
inte minst Paraguay hade en lång väg att gå. Författaren  Sebastian 
Edwards skriver:  
 
…they [Brasilien och Argentina]79 used the democratic concept as a tool for external 
legitimacy and for gaining power in the region.80 
 
Demokratiseringsprocessen utgör emellertid alltid en form av paradox i 
denna del av världen, åtminstone ur ett nordeuropeiskt perspektiv, 
eftersom korruptionen i många stycken förefaller att undergräva 
densamma. Paraguay utgör kanske det tydligaste exemplet inom 
Mercosur, där under många år den egna försvarsmakten varit de som 
drivit smugglingsoperationerna i gränstrakterna mot Brasilien.81 Denna 
typ av verksamhet undergräver naturligtvis legitimiteten internationellt 
sett, men även den regionala. Vilket också styrks av det faktum att bland 
andra Mercosur på senare år inkluderat demokratiklausuler avsedda att 
stöta ut varje medlemsstat som överger det demokratiska statsskicket.82 
 
Jag vill i detta sammanhang samtidigt belysa den intima kopplingen 
mellan den internationella legitimiteten och det så kallade 
allmänintresset, där jag menar att det ligger i alla medlemsstaternas 
intresse att få den egna organisationen ackrediterad i det internationella 
samfundet. En stat som inte uppfattas som legitim, eller åtminstone visar 
på försök till att nå en legitim status, har avsevärt svårare att få stöd med 
exempelvis statslån och olika typer av bilateralt stöd.83  
Denna aspekt kan således även kopplas mot Aghsans tredje antagande, 
som enligt honom också är den viktigaste. Där menar han att 
allmänintresset är en oberoende variabel som ger den regionala 
hegemonin möjlighet att existera och som dessutom fortsatt måste 
vårdas för att behålla stabiliteten. 84 

                                                 
78 Sebastian Edwards, Crisis and reform in Latin America : from despair to hope, 
(Oxford : Oxford University Press, 1995), s. 25. 
79 Egen kommentar 
80 Sebastian Edwards, Crisis and reform in Latin America : from despair to hope, 
(Oxford : Oxford University Press, 1995), s. 28. 
81 Regeringen, Försvarsberedningens omvärldsanalys 2003, kapitel 3.2.8, s. 81. 
82 Regeringen, Försvarsberedningens omvärldsanalys 2003, kapitel 3.2.8, s. 79. 
83 Marcelo De A. Medeiros, The Institutionalization Process, i Pitou van Dijck & 
Marianne Wiesebron (Ed): Ten Years of Mercosur, Amsterdam, CEDLA, 2002, s. 39 
84 Ali Aghsan, “Hegemonic Power and Regional Cooperation: EU and ECO in 
Perspective”, i Anders Wivel (ed): Explaining European Integration, (Köpenhamn, 
Copenhagen Political Studies Press, 1998), s. 222. 
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Jag avser nu att efter denna korta utvikning att återgå till det faktiska 
innehållet i avtalstexterna.  
 
Om inledningen av avtalet kan uppfattas som en budbärare för 
internationell legitimitet, så kan den faktiska avtalstexten uppfattas som 
ett försök att stärka den regionala legitimiteten. Där man genom en 
tydlig struktur talar om vad som skall uppnås ekonomisk, politiskt och 
organisatoriskt. Bortsätt från några inslag inom det organisatoriska, så 
besvaras aldrig frågan hur detta skall genomföras. Således har även den 
fortsatta delen av avtalstexten i många stycken ett tämligen visionärt 
förhållningssätt, där utvecklingen kan komma att gå åt vilket håll som 
helst. Något krasst skulle jag vilja påstå att beroende på huruvida 
transiteringen lyckas eller inte så kan Mercosur komma att utvecklas i 
två divergerande riktningar, som inom internationella relationsteorier 
utgör varandras motpoler. Jag menar att om transiteringen mot en allmän 
marknad (common market) misslyckas så kommer Mercosur endast att 
utgöra ett organiserat flexibelt frihandelsområde eller möjligtvis en 
kreation som i det närmaste är att likna vid en tullunion. Detta skulle per 
definition innebära ett mer realistiskt perspektiv på tillvaron, med en 
möjlighet att stärka suveräniteten i den egna nationen. Lyckas man 
däremot implementera en allmän marknad så öppnar sig det 
transnationalistiska perspektivet, vilket uppmuntrar än mer avancerade 
modeller av integration såsom exempelvis en genuin federation. Denna 
väg medför en kontinuerligt tilltagande försvagning av den egna 
suveräniteten. 85 
Huruvida detta fenomen är planerat från parternas sida eller inte är 
tämligen osäkert och är naturligtvis kopplat utifrån vilket perspektiv 
förhållandet analyseras. Ur den regionalhegemoniska aspekten framstår 
det emellertid främst som en helgardering från Argentina och Brasilien. 
Det vill säga att om man inom Mercosur misslyckas med att skapa en 
allmän marknad, så förblir ändå de egna maktpositionen intakta. 
 
 
 
 
 
 
 
  

2.2.1 Slutsatser 
Två legitimeringsprocesser, som är kopplade till den politiska viljan att 
skapa en region för frihandel, kan identifieras inom ramen för Tratado de 

                                                 
85 Marcelo De A. Medeiros, “The Institutionalization Process”, i Pitou van Dijck & 
Marianne Wiesebron (Ed): Ten Years of Mercosur, (Amsterdam, CEDLA, 2002), s. 37 
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Asunción. Dessa två kan benämnas som regional - och internationell 
legitimitet.  
Den regionala processen äger i huvudsak rum åren innan påskriften av 
det initiala avtalet och sker inom ramen för de bilaterala avtal och den 
framväxande kooperationen mellan Argentina och Brasilien. Det främsta 
syftet är att bygga upp en legitimitet för det egna ledarskapet i regionen. 
I denna process skapas också det fysiska fundamentet för den politisk-
ekonomiska organisationen. 
 
Den andra processen, här kallad den internationella legitimiteten, 
återfinns i såväl strävan till att upprätta den politisk-ekonomiska 
organisationen som sådan, men också i själva avtalstexten.  
Legitimiteten utgör följaktligen ett av de större motiven till varför 
samarbetet kommer till stånd. Den internationella legitimiteten skiljer 
sig från den regionala då den inte är en oberoende faktor, det vill säga 
den regionala hegemonin kommer att överleva utan den. Här ser vi enligt 
min mening ett exempel på den främsta skillnaden mellan den globala 
teorin och den regionala, där den förstnämnda har en avsevärt högre 
ambition som kräver legitimitet även på den globala arenan.  
Det inledande avtalet uppvisar emellertid något av en paradox där man å 
ena sidan vill visa på regionens mer transnationella eller 
interdependistiska utveckling för därigenom skapa legitimitet, men 
samtidigt helt utelämnar det som i väst är det mest centrala och 
fundamentala begreppet, nämligen demokrati. 
Tratado de Asunción inrymmer möjligheten för regionen att utvecklas i 
två divergerande riktningar. Vilket kan innebära en återgång till ett mer 
geopolitiskt tänkande där det regionala samarbetet sannolikt skulle 
avstanna. 
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2.3 Aspekt 3: regionalt allmänintresse 
 
I sitt tredje antagande så menar Aghsan att begreppet common interest, 
eller allmänintresse, står i fokus. Begreppet kan karaktäriseras som en 
oberoende variabel som skapar det fundament som hela den regionala 
hegemoniska strukturen vilar på.86 Allmänintresset måste existera mellan 
de hegemoniska aktörerna själva och mellan de hegemoniska aktörerna 
och de andra medlemmarna.  Grunden för de gemensamma intressen kan 
vila på såväl hårda som mjuka frågor, men där de rent existentiella 
återfinns inom de mer traditionella skolorna för internationella 
relationer.87 Aghsan skiljer i sin undersökning främst på de ekonomiska 
och de säkerhetsrelaterade intressena, vilket till del är en olycklig 
indelning då gränserna mellan dessa områden i många sammanhang är 
flytande. 
I kommande avsnitt undersöks och diskuteras i vilken omfattning ett 
allmänintresse kan sägas råda inom Mercosur. Ramverket för 
undersökningen utgörs av det initiala avtalet Tratado de Asunción. 
 

2.3.1 Ekonomiska allmänintressen 
 
Den aspekt som framträder tydligast i Tratado de Asunción är utan 
tvekan den ekonomiska. Där grunden, som tidigare nämnts, utgörs av ett 
frihandelsavtal som sedan under tre år skall utvecklas till en allmän 
marknad. Denna marknad kallad The Common Market of the Southern 
Cone skall i huvudsak baseras på: fri rörlighet för varor, tjänster och 
andra produktionsfaktorer, en allmän tariff som reglerar handeln med 
tredje part, anpassning av de egna landets lagstiftning till de nya 
regelsystemen och ett system för reglering av dispyter och generella 
säkerhetsklausuler.88 
 
Det mest centrala i avtalet är införandet av den fria rörligheten för varor 
och tjänster samt den politiska koordinationen av de makroekonomiska 
och sektoriella instrumenten.  
 
 

                                                 
86 Ali Aghsan, “Hegemonic Power and Regional Cooperation: EU and ECO in 
Perspective”, i Anders Wivel (ed): Explaining European Integration, (Köpenhamn, 
Copenhagen Political Studies Press, 1998), s. 222. 
87 Ali Aghsan, “Hegemonic Power and Regional Cooperation: EU and ECO in 
Perspective, i Anders Wivel (ed): Explaining European Integration, (Köpenhamn, 
Copenhagen Political Studies Press, 1998), s. 232. 
88 Tratado de Asunción, nov 1991, Organizational Structure, Article 1-8, chapter 1, 
english translation SICE, hämtat från www 041126: 
http://www.sice.oas.org/trade/mrcsr/mrcsrtoc.asp  
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Rent övergripande kan konstateras att Paraguay och Uruguay är de stater 
som utifrån ett regionalt perspektiv har mest att vinna ekonomiskt på den 
fria rörligheten av varor och tjänster. Detta är främst beroende på deras 
möjlighet, att i procentuella termer, kunna öka sin export till att omfatta 
även de avsevärt större marknaderna i Argentina och Brasilien som 
tidigare varit skyddade av sektoriella tulltariffer.89  Vilket sedermera 
också visade sig, där Paraguays och Uruguays regionala export kom att 
öka med över 200 procent enheter efter ratificeringen av avtalet.90 
Självfallet gällde denna procentuella uppgång även Argentina och 
Brasilien om än inte i lika stor omfattning. Argentina och Brasilien har 
också andra fördelar av denna fria rörlighet, men dessa ligger främst på 
den globala marknaden. En fri marknad har nämligen en stabiliserande 
effekt på prisbilden men också på valutakurserna vilket definitivt var 
nödvändigt vid denna tidpunkt.91 Således kan den fria rörligheten 
betraktas som ett allmänintresse, om än på olika plan. 
 
I artikel ett tas också förhållandet till tredje part upp och just inom denna 
fråga ryms enligt min uppfattning ett av de ekonomiska allmänintressena 
för staterna inom Mercosur. Genom att gå samman så kan staterna 
plötsligt öka sin påverkan på såväl den regionala omgivningen som den 
internationella arenan. Detta blir naturligtvis särskilt märkbart för 
organisationens sekundära stater, men äger också sin giltighet för de 
regionala hegemonierna. Björn Hettne konstaterar också att detta är en 
av de positiva utvecklingskonsekvenserna av regionalt samarbete, där 
han i ungefärliga ordalag skriver att fattigare länder har större 
möjligheter att förbättra sin position i den internationella 
arbetsfördelningen genom ett gemensamt agerande, det vill säga som en 
kollektiv förhandlingskartell gentemot de dominerande 
handelsblocken.92 
 
Ett mer allmänt förhållande som jag finner intressant att klarlägga under 
denna rubrik är det faktum att detta initiala avtal var i generella termer 
att betrakta som mycket ambitiöst, och jag vill påstå att staterna själva 
inte trodde på ett fullständigt genomförande inom angiven tid. 
Motsvarande process inom exempelvis EC/EU hade tagit mångfaldigt 
längre tid i anspråk. Man skall i detta sammanhang betänka en så 
fundamental faktor som konstitutionerna i de olika staterna, där till 
exempel brasilianska systemet praktiskt, sannolikt ej heller teoretisk, inte 

                                                 
89 Luiz Olavo Baptista, Mercosur, It’s Institutions and Juridical Structure, i kapitlet: 
“Mercosur and international relations”, (SICE, 1998) s. 46. 
90 Luiz Olavo Baptista, Mercosur, It’s Institutions and Juridical Structure, i kapitlet: 
“The effects of treaties in Brazilian domestic law”, (SICE, 1998) s. 29. 
91 Luiz Olavo Baptista, Mercosur, It’s Institutions and Juridical Structure, i kapitlet: 
“Mercosur and international relations”, (SICE, 1998) s. 56. 
92 Björn, Hettne, Internationella relationer, (Lund, Studentlitteratur, 1996), s. 160. 
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medger dylika legala förändringar på en så kort tid som tre år. 93 
Naturligtvis så kan Brasilien ha förberett detta redan innan själva 
ratificeringen av avtalet, vilket mycket tyder på att både Argentina och 
Brasilien de facto gjort94. Då detta i dag är historia så finns emellertid 
facit till utfallet av denna transiteringstid, där just den lagstiftande delen 
kom att bli en av de bidragsgivande orsakerna till att man inte inom 
angiven tid kom i mål med den allmänna marknaden.95  
 
Poängen med denna utvikning är emellertid inte att bottna i detta 
historiska fall utan snarare att påpeka det märkliga i att staterna 
undertecknar ett avtal som de rimligtvis borde inse är ohållbart. En 
förklaring till detta kan vara kopplat till tidigare nämnda 
legitimeringsprocesser och då framförallt till det internationella 
perspektivet. En ytterliggare förklaring kan utgöras av det faktum att 
avtalet som sådant, oavsett om det kommer att stanna på en FTA-nivå, 
faktiskt gynnar alla inblandade parter, det vill säga skulle stärka den 
enskilda suveräna staten.  Sannolikt så var båda dessa förhållanden 
medvetet sammankopplade och utgjorde en faktisk drivkraft till 
bildandet av Mercosur.  

2.3.2 Säkerhetsmässiga allmänintressen 
Avtalet nämner inte i direkt mening begreppet säkerhet, åtminstone inte i 
dess mer traditionella form. Däremot så finns en stark indirekt 
säkerhetsanknytning inom Mercosur, som i vissa avseenden är så 
långtgående att man kan tala om en security community96. Andrew 
Hurrel skriver i sina avslutande slutsatser i kapitlet An emerging security 
community in South America? följande: 
 
…a looseley coupled, if still imperfect, security community can be identified within 
Mercosur, built around the changes that have taken place in the core of relationship 
between Brazil and Argentina.97  
 
Jag skulle med denna inledning vilja peka på att det finns något mer 
övergipande och fundamentalt med alla integrationer som i sig är 

                                                 
93 Luiz Olavo Baptista, Mercosur, It’s Institutions and Juridical Structure, i kapitlet: 
“The effects of treaties in Brazilian domestic law”, (SICE, 1998) s. 12. 
94 Sebastian Edwards, Crisis and reform in Latin America: from despair to hope, 
(Oxford : Oxford University Press, 1995), s. 56. 
95 Sebastian Edwards, Crisis and reform in Latin America: from despair to hope, 
(Oxford : Oxford University Press, 1995), s. 57. 
96 The definition of a security community - "dependable expectation of peaceful 
change", included in the definition of "community" are shared identities, values, 
meanings; many-sided and direct relations; and reciprocity, long-term interest, and 
even altruism. A security community is not an alliance, rather, it is a crude governance 
structure. The more tightly coupled the security community, the more the role of the 
state is transformed to serving community goals. Sebastian Edwards (1995). 
97 Andrew Hurrell, “An emerging security community in South America?”, i Emanuel, 
Adler & Michael, Barnett (Ed): Security Communities, (Cambridge, Cambridge 
University Press, 1998), s. 260 
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säkerhetsskapande, där begreppet samarbete per definition innebär att 
oenigheter löses innan de når konflikt nivån. 
 
I syfte att strukturera säkerhetsaspekten något så har jag har valt att utgå 
från Björn Hettnes indelning i olika säkerhets nivåer. 
Hettne delar in säkerheten för regionala organisationer i tre mer 
övergripande nivåer. För det första finns en extern säkerhetsproblematik 
där regionen skall skyddas från ”angrepp” utifrån eller från konflikter 
med angränsande regionala block. En andra säkerhetsnivå utgörs av den 
mellanstatliga säkerhetsproblematiken inom vilken ifrågasättande av 
gränser, ingripande till skydd för ”egna ” nationella minoriteter, resurs 
och miljökonflikter kan utgöra exempel. Den tredje nivån utgörs av den 
rent inomstatliga säkerhetsproblematiken, där etniska konflikter, social 
oro, våld mot minoriteter och flyktingar, framväxten av militanta 
subkulturer och korruption är typiska säkerhetshot.98 
 
Utifrån denna indelning kan följande konstateras vad avser Tratado de 
Asunción. Den externa säkerhetsproblematiken avhandlas varken direkt 
eller indirekt i avtalet, även om jag skulle vill påstå att denna typ av 
integration med stor sannolikhet verkar konflikt dämpande mot 
exempelvis de angränsande staterna i regionen. Där till exempel Chile 
och Bolivia knappast skulle välja att stöta sig med någon av Mercosurs 
medlemmar, inte minst av mot bakgrund av det ekonomiska 
perspektivet. Möjligen skulle också kapitel fyras tjugonde artikel,99 
vilken avhandlar andra staters möjlighet att ansöka om medlemskap, 
kunna anses indirekt påverka den externa säkerheten. Där det förefaller 
rimligt att anta att möjligheten till eget medlemskap påverkar någon eller 
några av grannstaterna till att sträva efter att upprätthålla goda relationer 
med staterna inom Mercosur.  
 
Det bör i detta sammanhang också tilläggas att genom Riopakten som 
inrättades år 1947 så har alla stater på västra halvklotet förbundit sig att 
ingripa till varandras försvar om säkerheten hotas. Rio-pakten och den 
därtill knutna organisationen Organization of American States (OAS) 
omfattar alla stater i regionen utom Kuba. Effektiviteten och 
funktionaliteten hos detta organ är emellertid omtvistat, särskilt då den 
är direkt beroende av Förenta Staterna.100 

                                                 
98 Björn, Hettne, Internationella relationer, (Lund, Studentlitteratur, 1996), s. 182 
99 Tratado de Asunción, nov 1991, kapitel IV, artikel 20, english translation SICE, 
hämtat från www 041126: http://www.sice.oas.org/trade/mrcsr/mrcsrtoc.asp 
100 Regeringen, Försvarsberedningens omvärldsanalys 2003, kapitel 3.2.8, s. 80. 
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Den mellanstatliga säkerhetsproblematiken avhandlas emellertid såväl 
direkt som indirekt i avtalet. Redan i avtalets inledning konstateras att 
integrationen skall verka för att stärka banden mellan staternas 
befolkningar, man skriver bland annat: 
 
…reaffirming their political will to lay the bases for increasingly close ties between 
their peoples…101 
 
 Även i själva avtalstexten fastställs att under transiteringstiden skall ett 
organ för lösande av interna tvister etableras: 
 
During the transition period, which shall last from the entry into force of this Treaty 
until 31 December 1994, and in order to facilitate the formation of the common market, 
the States Parties shall adopt general rules of origin, a system for the settlement of 
disputes and safeguard clauses, as contained in Annexes 11. III and IV respectively to 
this Treaty.102 
 
 
Detta instrument beskriv ytterliggare i en av de underliggande bilagorna, 
där man bland annat skriver: 
 
Any dispute arising between the States Parties as a result of the application of the 
Treaty shall be settled by means of direct negotiations.  
If no solution can be found, the States Parties shall refer the dispute to the Common 
Market Group which, after evaluating the situation, shall within a period of 60 days 
make the relevant recommendations to the Parties for settling the dispute. To that end, 
the Common Market Group may establish or convene panels of experts or groups of 
specialists in order to obtain the necessary technical advice.  
If the Common Market Group also fails to find a solution, the dispute shall be referred 
to the Council of the common market to adopt the relevant recommendations. 103 
 
Även om detta regelverk främst avser att reglera dispyter som uppstår 
inom ramen för avtalet, så menar jag att det stora flertalet konflikter har 
en, direkt eller indirekt, ekonomisk koppling varvid avtalet näst intill 
kommer att var giltigt i alla typer av situationer. Ett exempel på en 
konflikt som jag menar skulle kunna ha lösts inom ramen för avtalet kan 
utgöras av den brasilianska kraftverksutbyggnaden av floden Rio Paraná. 
Konflikten uppstod då miljön på det argentinska territoriet kom att 
förändras i och med de dammbyggen som konstruerades. Denna konflikt 
kan direkt hänföras till såväl miljö som ekonomiska och skulle därmed 
kunna lösas av detta tilltänkta organ. Avtalet trycker dessutom särskilt 
på att alla dispyter mellan parterna skall kunna tas upp till förhandling.  

                                                 
101 Tratado de Asunción, nov 1991, Preface, chapter 1, english translation SICE, hämtat 
från www 041126: http://www.sice.oas.org/trade/mrcsr/mrcsrtoc.asp 
102 Tratado de Asunción, nov 1991, Chapter 1, Article 3, english translation SICE, 
hämtat från www 041126: http://www.sice.oas.org/trade/mrcsr/mrcsrtoc.asp 
103 Tratado de Asunción, nov 1991, Annex III: Settlement of Disputes, Article 1, 
english translation SICE, hämtat från www 041126: 
http://www.sice.oas.org/trade/mrcsr/mrcsrtoc.asp 
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Mot denna bakgrund måste den mellanstatliga säkerheten betraktas som 
god och därmed även anses tillgodose ett allmänintresse hos 
medlemsstaterna. Tyvärr finns i hela Sydamerika också ett inrikes arv av 
korruption, våld och kriminalitet som i olika omfattning tenderar att 
störa såväl det inrikespolitiska som de mellanstatlig samarbetet. Denna 
typ av konflikter förmår inte denna klausul att lösa, vilket jag diskuterar 
vidare under den inomstatliga säkerheten. 
 
Vad avser den inomstatliga säkerhetsproblematiken så ger inte avtalet 
något stöd vid inrikes dispyter eller konflikter så länge det inte påverkar 
de förhållandena som är reglerade i avtalet. Dessutom så skulle knappast 
den typ av instrument som Mercosur planerat för väntas ha någon effekt 
mot sådana typer av händelser. Kanske är detta också en av de svagheter 
som Mercosur uppvisar. Där jag vill mena att man kanske nischat sig för 
hårt mot det ekonomiska aspekten, vilket medför att man står utan 
verktyg mot exempelvis organiserad brottslighet. Samtidigt måste man 
ha i åtanke att vid tidpunkten för undertecknandet av avtalet så var 
fortfarande de mellanstatliga konflikterna ett betydande hot mot 
säkerheten i regionen. Ett bra exempel på att behovet faktiskt skulle 
komma att uppstå finns i dagens Paraguay, vid gränsen till Argentina 
och Brasilien, där Ciudad del Este skulle komma att blivit ett centrum 
för globaliserad kriminalitet – immaterialrättsbrott, narkotikahandel, 
vapensmuggling och terrorism.104 Denna aspekt av säkerheten kan 
således inte utifrån avtalstexten ge stöd åt ett allmänintresse.  

2.3.3 Slutsatser 
Avtalet har ett uppenbart allmän intresse som främst vilar på en 
ekonomisk grund, men där ekonomin måste ses som kopplat även till 
övriga intressen. Den säkerhetsmässiga aspekten av allmänintresset 
utgör ett sådant exempel och denna aspekt kan i sin tur också kopplas 
mot såväl det inrikespolitiska som till olika externa förhållanden. 
Mercosur har endast ett instrument som kan reglera dispyter och 
konflikter och detta är framförallt kopplat till relationerna mellan 
medlemsstaterna.  
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
104 Regeringen, Försvarsberedningens omvärldsanalys 2003, kapitel 3.2.8, s. 80. 
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3. Sammanfattning 
I detta kapitel sammanfattas tidigare dragna slutsatser och resonemang i 
syfte att återkoppla till problemställningen och delfrågeställningarna. 
 
Inom ramen för den inbördes relation som kom att råda i regionen tiden 
innan bildandet av Mercosur återfinns en del av de motiv som sannolikt 
låg till grund för den politisk-ekonomiska sammanslutningen. 
Den  regional hegemoniska teorin är baserad på en politisk struktur som 
kännetecknas av två mäktiga regionala aktörer som tillsammans strävar 
efter att få en regional hegemonisk ställning. Dessa två aktörer utgörs i 
detta specifika fall av Argentina och Brasilien, som genom samarbete 
växt samman och kommit att bilda en form av kollektivt ledarskap i 
regionen. Frukten av detta samarbete kom att bli Tratado de Asunción. 
Argentinas främsta motiv till det initiala samarbetet med Brasilien 
förefaller att vara baserat på behovet att stärka den egna legitimiteten 
såväl internt som externt. Demokratiseringen blev det första av 
instrumenten, kooperationen med Brasilien det andra och så småningom 
bildandet av Mercosur, det tredje. Brasiliens främsta motiv förefaller 
utgå från att fylla ett strategiskt tomrum efter en retirerande stormakt, 
där den egna förmågan inte riktigt räcker till. Kooperationen med 
Argentina blev nödvändig för att bevara den egna status quo. Ett 
militärtekniskt underläge, framför allt inom den nukleära sektorn, var en 
bidragande faktor. Gemensamma drivkrafterna som förefaller att 
motivera dessa stater kan till del kopplas ihop med begrepp som makt 
och resurser. Det vill säga att dessa stater förefaller att ha initierat 
kooperationen i syfte att stärka eller säkerställa den egna statens position 
i regionen. Denna ytliga betraktelse kan emellertid vara skenbar där det 
kollektiva ledarskapet kan ha andra mer djupliggande motiv som pekar 
mot ett mer allmännyttigt och ömsesidigt beteende. Paraguay och 
Uruguay är små stater jämfört med tidigare nämnda. Påverkade av 
Argentinas och Brasiliens gemensamma försök till att skapa struktur och 
ordning i regionen såg man en möjlighet till såväl säkerhet som 
ekonomiska vinning, detta blev inte minst tydligt då USA: s 
allmänintresse för Sydamerika föreföll att svalna. I ett omvänt perspektiv 
så kan man ställa sig frågan; Vad hade man som liten stat för alternativ?  
Vad avser vilka motiv som kan återfinnas inom ramen för Tratado de 
Asunción och vilka allmänintressen som kan sägas råda så 
utkristalliserar sig två centrala övergripande faktorer. Den första var att 
återskapa legitimitet för regionen. Denna legitimitet måste uppnås och 
bibehållas såväl utåt som inåt. Legitimiteten är direkt avgörande för alla 
staternas ekonomi, då den borgar för stabilitet och ordning i regionen.  
Den andra faktorn som också är en oberoende variabel och således 
fundamental för den politisk-ekonomiska sammanslutningen utgörs av 
att ett tillstånd av allmänintresse råder. Avtalet har ett uppenbart allmän 
intresse som främst vilar på en ekonomisk grund, men där ekonomin 
måste ses som kopplat även till övriga intressen. Den säkerhetsmässiga 
aspekten av allmänintresset utgör ett sådant exempel och denna aspekt 
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kan i sin tur också kopplas mot såväl det inrikespolitiska som till olika 
externa förhållanden. Mercosur har endast ett instrument som kan 
reglera dispyter och konflikter och detta är framförallt kopplat till 
relationerna mellan medlemsstaterna. Den minsta gemensamma 
nämnaren i fallet Mercosur kan således sägas utgöras av ekonomi och 
säkerhet. 
 

4. Avslutande reflektioner och förslag på vidare 
forskning 
Rent övergripande kan konstateras att den regionala hegemoniska 
modellen relativt väl tycks kunna förklara integrationsprocessen som 
föregick bildandet av Mercosur och således gav upphov till Tratado de 
Asunción. Det bör emellertid här tilläggas att sannolikt passar modellen 
särskilt bra för att beskriva en initial integration i en region som tidigare 
varit baserad på ett mer geopolitisk doktrinärt system, där jag menar att 
de realistiska förtecknen är mycket starkare än i en integrationsprocess 
som kommit längre i utvecklingen. Detta betyder sannolikt att den 
regional hegemoniska modellen skulle haft betydligt svårare att förklara 
de senare utvecklingsstegen i Mercosurs integrationsprocess, då dessa i 
allt större omfattning kommit att närma sig en transnationalisering, där 
andra faktorer i en större omfattning kommer att gör sig gällande. 
Vidare kan också konstateras att gränserna mellan de olika aspekterna i 
modellen är diffusa vilket medfört att det är svårt att sortera motiven 
som hemmahörande under en specifik aspekt. Detta spelar emellertid en 
mindre roll i denna uppsats då syftet inte var att kategorisera utan att 
undersöka vilka initiala motiv som låg bakom bildandet av Mercosur. 
 
Processen vad avser lämpligheten att nyttja en strukturerad jämförande 
analys för att kunna använda en teoretisk modell, som tidigare varit 
framtagen för att analysera integrationer i andra delar av världen, så 
förefaller den att fungera väl. Att inte i större utsträckning behandla 
regionens relation med Förenta Staterna har under det analytiska arbetet 
framstått som en tilltagande svaghet i uppsatsen. USA:s roll inom de 
internationella relationerna är generellt mycket viktig och jag vill påstå 
att deras roll i Sydamerika är om möjligt ännu viktigare. Under arbetets 
gång har flera intressanta angränsande frågeställningar klarlagts, där inte 
minst nyss nämnda relation rymmer flera. Mercosur står idag inför flera 
svåra och viktiga vägval, där man kan välja att ånyo liera sig med USA 
genom ett undertecknande av FTAA avtalet eller att fortsätta längs 
vägen av transnationalisering med ett utökat samarbete med andra parter 
som exempelvis EU, Kina och Ryssland. Intressanta frågor att undersöka 
finns bland annat inom relationen EU och Mercosur. En annan intressant 
fråga är varför intresset för kärnvapen förefaller att ha vaknat till liv i 
Brasilien.  
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Bilaga 1: Abstract 
In the early nineties, the Mercado Común del Sur (Mercosur) emerged 
as a promising and challenging initiative of economic integration 
among four very asymmetrical developing countries: Argentina, Brazil, 
Paraguay and Uruguay. Mercosur was part of the resurgence of 
regionalism, a structural trend that had been arisen in the western world 
economy at the end of the W.W. II. The aim of this essay is to explain 
on what preferences the countries within Mercosur first decided to 
regionally integrate. In order to achieve this objective, three auxiliary 
questions are posed: In what way can the prevailing relation among 
states explain the origin of Mercosur?; How can the integration be 
motivated in the context of the initial treaty?; To what extent can 
Mercosur as an economic-political organisation be considered as a 
product of common interests? These questions are directly connected to 
three main assumptions from the theoretical framework of this essay, 
namely the theory of cooperative regional hegemony. The analysis 
indicates that the process of regional integration can be explained in 
terms of power and resourses, global- and regional legitimacy and the 
recognition of common interest. The essay’s main conlusion is that the 
integration process within the Mercosur can mainly be explained   by a 
regional hegemonic theory based upon the fundament of common 
interest. 
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Bilaga 2: Statistiskt underlag för ekonomi och 
försvarsutgifter. 
 
 
Tabell 1 

BNP per land
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Diagrammet utvisar bruttonationalprodukten i miljarder 
amerikanska dollar (USD) per land vid tre olika 
mättillfällen.Diagrammet är baserad på värden från UN Common 
Database (UN estimates).105 
 
Tabell 2 

Diagrammet utvisar placering på världsrankinglistan utifrån 190 
stater i förhållande till det egna landets BNP vid tre olika 
tidpunkter. Diagrammet är baserad på värden från UN Common 
Database (UN estimates).106 
 
 
 
 

                                                 
105 UN Common Database, hämtat från www, 050410: http://www.globalis.se/ 
106 UN Common Database, hämtat från www, 050410: http://www.globalis.se/ 
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Tabell 3 

Försvarskostnader
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Diagrammet utvisar de enskilda staternas försvarskostnader vid tre olika mättillfällen.  
Siffrorna är baserade på underlag från UN Common Database (UN estimates)107 samt 
US Central Intelligence Agencys Database (CIA)108 
 
 
Tabell 4 

Bedömt antal utbildade soldater
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Diagrammet utvisar en bedömning avseende hur många militär utbildade soldater 
landet har. Siffrorna är baserade på underlag från US Central Intelligence Agencys 
Database (CIA Database)109 
 

 

                                                 
107 UN Common Database, hämtat från www, 050410: http://www.globalis.se/ 
108 CIA Database, hämtat från www, 050423: http://www.cia.gov 
109 CIA Database, hämtat från www, 050423: http://www.cia.gov 


