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Abstrakt		

”Idag är ny tid” 

 

Författare: Linnea Nyberg  

Våren	 2014	 uppvisade	 Ryssland	 ett	 öppet	 aggressivt	 beteende	 när	 de,	 med	 militära	 medel,	

annekterade	 Krim	 och	 satte	 den	 säkerhetspolitiska	 balansen	 i	 Europa	 och	 världen	 i	 gungning.	

Sverige	 och	 Finland	 fann	 sig	 helt	 plötsligt	 geografiskt	 nära	 ett	 potentiellt	 hot,	 och	 samtidigt	

utanför	 Nato.	 Denna	 studie	 undersöker	 orsaker	 i	 nationella	 och	 internationella	 variabler	 för	

varför	staterna	inte	har	ansökt	om	medlemskap	i	Nato	efter	den	ryska	annekteringen.	Genom	att	

använda	 en	 teori	mer	 precis	 än	 realismen	 –	 neoklassisk	 realism	 –	 analyseras	 tre	 variabler	 för	

formandet	av	foreign	policy;	militär	förmåga,	hotuppfattning	och	nationell	struktur.	Enligt	method	

of	agreement	undersöks	vilken	variabel	som	är	lika	mellan	staterna.	Resultatet	kan	förklara	deras	

säkerhetspolitiska	val	att	inte	ansöka	om	medlemskap	i	Nato	även	efter	den	ryska	annekteringen	

av	Krim.	Den	variabel	som	studien	visar	är	lika	mellan	dem	är	hotuppfattning	hos	statens	ledare.	

Detta	aktualiserar	vidare	forskning	i	vilken	av	de	neoklassiska	variablerna	som	driver	stater	till	

förändring	i	foreign	policy.		
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1.	INLEDNING	
När den rådande globala ordningen utmanas är det inte orimligt att anta att de stater som 

befinner sig i oroligheternas närhet besvarar denna orolighet genom nödvändiga 

förstärkningar i sin säkerhetspolitiska inriktning och sin militära förmåga. Enligt den 

realistiska teoribildningen bör stater, för att möta hot, försäkra en militär förmåga och 

sträva efter maktbalans eftersom detta avgör statens tillgång till makt och självständighet. 

Historien visar att stater av det mindre slaget riskerar att användas som spelbrickor i 

konflikter och stormakters handlande. För att små stater ska kunna hävda sig på den 

globala arenan krävs därför en utarbetad säkerhetspolitisk strategi. De faktorer som avgör 

en stats agerande på den internationella arenan påverkar hela statens säkerhet, och i 

förlängningen även dess existens. 

Sverige och Finlands geografiska position går att beskriva som en av de säkraste i 

världen, långt norrut i det fredliga Europa. Samtidigt innebär denna position en närhet till 

externa hot i form av stormakten i öster – Ryssland. Rysslands ställning som potentiellt 

hot mot närliggande stater går följaktligen inte att bortse från, och Sverige och Finland är 

inget undantag. Redan kriget i Georgien 2008 markerade en utveckling av rysk 

utrikespolitik där den ryska balansen mot Nato och EU ruckades. När Ryssland så gick in 

i Ukraina under 2014 förändrades det säkerhetspolitiska läget i Europa. Först då blev det 

klart att Ryssland visade sig vara villig att med våld ta territorium i direkt anslutningen till 

storregionen EU. Detta innebar att Sverige och Finland låg i anslutning till en förut 

slumrande stormakt som allt mer börjat vakna till liv. Eftersom skeenden i staters 

omvärld påverkar den nationella debatten och diskursen runt en stats säkerhetspolitik 

(Lödén 2012, s. 279) påverkades även Sverige och Finland av den ryska aggressionen, 

vilket föranledde en märkbar intensifiering i den säkerhetspolitiska debatten.  

Samtidigt som Sverige och Finland delar många likheter – bland mycket annat har de ett 

starkt försvarssamarbete, är medlemmar i EU och har en geografisk närhet till Ryssland – 

är det två väldigt olika stater, inte minst ur ett säkerhets- och försvarspolitiskt perspektiv. 

Denna studie syftar till att i huvudsak belysa dessa skillnader. Sverige och Finlands 

tillvaro under 1900-talet har haft stor inverkan på säkerhetspolitiska prioriteringar och 

ageranden. Kalla krigets slut innebar att geopolitiska faktorer som tidigare varit 

avgörande för svensk och finskt säkerhetspolitik kommit att bli allt mindre relevant 

(Forsberg & Vaahtoranta 2001, s. 85). Men när Ryssland återigen växer sig starkt (i 
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kombination med en aggressiv och expansionistisk agenda) torde det inte vara omöjligt 

att se Sverige och Finland återgå till ett beteende likt det under Kalla kriget när hotet om 

militär konflikt var överhängande. Då, när Europa var splittrat mellan två stormakter, 

förde de båda staterna säkerhetspolitiska inriktningar som skilde sig åt; Sverige närmade 

sig USA och västvärlden genom hemliga avtal medan de officiellt var strikt neutrala. 

Finland å andra sidan upplevde enorma ryska påtryckningar och ockupationer. När nu 

tiden allt mer liknar dåtidens globala maktspel borde de än en gång välja olika 

säkerhetspolitiska lösningar för att möta detta. Trots att de båda har påbörjat steg för att 

återutveckla sina försvarsmakter, med personalutredningar och materielinköp bland 

annat, har ingen av staterna tagit ett reellt steg mot en omedelbart förstärkt 

försvarsförmåga – vilket ett medlemskap i Nato skulle garantera.  

Nato är i dag världens mest utvecklade militära samarbete och för flera västerländska 

stater är medlemskapet en självklar del i den säkerhetspolitiska analysen. 2010 

genomförde Möller och Bjereld en studie gällande förändringar i svensk och finsk 

säkerhetspolitik (Möller & Bjereld 2010). Studien visar på två tydliga skillnader mellan 

Sverige och Finland – deras syn på framtida medlemskap i Nato och val av militär 

strategi (Möller & Bjereld 2010, s. 363). En avgörande slutsats i studien hävdar att 

Finland vid minsta hotfulla agerande från Ryssland torde söka medlemskap i Nato 

(Möller & Bjereld 2010, s. 378). En slutsats som tydligt visar på studiens inaktualitet samt 

ett behov av att åter undersöka det här området efter de förändringar som skett i Europa 

sedan 2014.    

Denna studie ämnar undersöka varför Sverige och Finland inte har ansökt om 

medlemskap i Nato trots Rysslands revisionistiska agerande. Den realistiska skolan 

förespråkar två spår för statens överlevnad – ökad militär förmåga och strävan mot 

maktbalans. Med annekteringen av Krim och det aggressiva beteende som Ryssland har 

visat upp i flertalet militära övningar pekar på att den sedan länge rådande maktbalansen 

har förskjutits. Sverige och Finland, i positionen av små stater nära en aggressiv stormakt, 

torde rimligen söka sig till allianser som kan garantera deras säkerhet – exempelvis Nato 

– för att återställa balansen. Fallet med Sverige och Finland visar att realismen som teori 

är för trubbigt för att förklara deras beteende. För att förklara att de ännu inte sökt 

medlemskap i Nato, annekteringen av Krim till trots, använder studien Rose’s teori om 

neoklassisk realism som erbjuder en bredare förklaringsmodell (Rose 1998). Genom de 

variabler som teorin presenterar som avgörande för säkerhetspolitisk inriktning – militär 
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förmåga, hotbildsuppfattning och statliga strukturer – söker studien efter den variabel 

som förenar de båda staterna – vilket således skulle kunna figurera som en 

förklaringsmodell till det säkerhetspolitiska agerandet.  

Studien syftar till att bidra till dagens forskningsläge genom att presentera en analys av 

det svenska och finska retoriken kring och agerandet runt annekteringen av Krim 2014 

genom teorin om neoklassisk realism. Debatten om Nato-medlemskap i dessa två stater 

är aktuell, vidare är frågor och diskussioner runt staters medlemskap i allianser och 

unioner överlag riklig. I en tid när institutioner som EU utsätts för prövningar och när 

det kan anas en förskjutning i världens maktbalans är det relevant att i detalj granska 

beteendet hos stater vars agerande i sitt varande eller icke-varande för militär alliansfrihet 

kan tänkas vara en indikator för ett internationellt läge.  

1.1	SYFTE	

Syftet med studie är att undersöka det svenska respektive finska fallet där staten fortsatt 

inte har ansökt om medlemskap i Nato trots ökad aggressiv aktivitet från Ryssland 

genom att analysera variabler från teorin om neoklassisk realism som bygger på foreign 

policy analysis – ett område som analyserar och tolkar utrikespolitiskt agerande hos en stat. 

Neoklassisk realism (Rose 1998) ligger till grund för studien teoretiska ramverk. Genom 

det metodologiska angreppssättet method of agreement (Teorell & Svensson 2007, s. 226-

227) jämförs de två fallen (Sveriges och Finlands säkerhetspolitiska agerande efter 

invasionen av Krim) i syfte att identifiera den överensstämmande variabeln som i sin tur 

kan vara en del i förklaringen till fallens utrikes- och säkerhetspolitiska beteende. För att 

få en relevant och korrekt bild av Sverige och Finlands foreign policy används olika 

empiriskt material i analysen – I, faktiska militär förmåga mätt i försvarssiffror, II, 

politiska uppfattningar avspeglat i offentliga uttalanden samt III, statliga strukturer 

avspeglat i inriktningsbeslut och statliga utredningar.  

Studiens genomförande och jämförelsen som görs mellan de två staterna Sverige och 

Finland kan bidra både till området och utvecklingen för den valda teorin neoklassisk 

realism så väl som för området rörande foreign policy. Studien bidrar till att utveckla 

förståelsen inom forskningsområdet genom att identifiera samband mellan små staters 

alliansfrihet och vilja att ansluta sig till allianser efter en närliggande säkerhetspolitisk 

händelse, i det här fallet annekteringen av Krim. Denna identifikation bidrar till 

utvecklingen av forskningsfältet i stort (Kaarbo, Lantis & Beasley 2002:5).  
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1.2	FORSKNINGSPROBLEM	&	FRÅGESTÄLLNING		

Realismen menar på att stater strävar efter att upprätthålla en maktbalans och sträva efter 

relativ makt. Enligt denna teoretiska skola skulle det kunna vara en rimlig 

säkerhetspolitisk utveckling för Sverige och Finland att ansöka om medlemskap i Nato 

efter den ryska annekteringen av Krim – för att till fullo kunna ta del av de resurser som 

alliansen kan ge. Sverige och Finland är än idag inte ansökt om medlemskap i Nato trots 

Rysslands revisionistiska agerande i Europa och dess närområde. Realismen som teori 

kan till synes inte kunna förklara det uppvisade säkerhetspolitiska agerandet från Sverige 

och Finland. Genom att se på teorier om foreign policy och teorin om neoklassisk realism 

undersöker denna studie identifieringen av förklarande variabler för Sveriges och 

Finlands säkerhetspolitiska agerande efter annekteringen av Krim 2014.    

Forskningsproblemet konkretiseras i följande frågeställning; Genom method of agreement, 

vilka variabler från teorin om neoklassisk realism delas av Sverige och Finland rörande 

deras icke-medlemskap i Nato sett till tiden efter annekteringen av Krim? Hur kan 

resultatet förklara deras säkerhetspolitiska val att inte ansöka om medlemskap i Nato 

även efter den ryska annekteringen av Krim?  

1.3	AVGRÄNSNING	

Studien ämnar placera sig mellan fälten för foreign policy (utrikespolitik) – ett område som 

analyserar och tolkar utrikespolitiskt agerande hos stater – och säkerhetspolitik. Genom 

att använda en teori om den första kan den andra förstås1. Neoklassisk realism i sig är en 

teori skapad utifrån foreign policy som ämnar se kopplingen mellan strukturella möjligheter 

och begränsningar, vilket realismen annars fokuserar på, och statens faktiska förda 

utrikespolitik, vilket teorier kring foreign policy undersöker (Taliaferro, Lobell & Ripsman 

2009, s. 4-5). Säkerhetspolitiken är avhängig utrikespolitiken varför en teori om den 

senare kan utgöra grunden för att undersöka staternas försvars- och säkerhetspolitik.  

Att Sverige och Finland står utanför Nato, västvärldens försvarsallians, är ett 

säkerhetspolitiskt agerande. Studien definierar den säkerhets- och försvarspolitik som 

Sverige och Finland för som en del av deras foreign policy eftersom säkerhets- och 

																																								 																					
1 Se bland annat Regeringens hemsida, ” Att förebygga risker och hot är en viktig del av säkerhetspolitiken 
som är en del av utrikespolitiken.” Hämtad 2016-01-02 från http://www.regeringen.se/regeringens-
politik/utrikes--och-sakerhetspolitik/ 
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försvarspolitiken i det här fallet så tydligt rör relationen med andra stater samt ländernas 

position i världen. Foreign policy kan utöver det här vara så mycket mer men för den här 

studien begränsas det till just dessa områden (se bland annat Kaarbo, Lantis & Beasley 

2002:3-4). Studien väljer utifrån detta att se uttryck för staternas försvars- och 

säkerhetspolitik efter den ryska annekteringen av Krim genom de variabler som teorin 

om neoklassisk realism lyfter upp som avgörande för formandet av foreign policy.  

Sverige och Finland har valts som fall för studien på grund av de skillnader som finns i 

deras försvars- och säkerhetspolitik – trots de likheter som de har uppvisat i utvecklingen 

efter Kalla kriget. Dessa skillnader är värda att studera, även om det utöver dem finns 

många likheter mellan staterna så som demokratiskt statsskick, medlemskap i EU, handel 

och ekonomi med mera så gör skillnaderna fallen intressanta. Därför granskas även 

endast Sverige och Finland. Studiens resultat kan inte antas bli generaliserbart i hög grad 

men det kan antas bli desto mer detaljerat och ge en ökad förståelse för teorin så väl som 

små staters agerande. Studien kommer ta avstamp i en tidigare genomförd studie av 

Möller och Bjereld (2010), därför görs inte en jämförelse över tid här utan studien ser 

endast till vad som har skett efter annekteringen av Krim och gör vissa jämförelser med 

Möller och Bjereld utefter det.  

Materialet som används i analysen är offentligt. Det har inte bedömts som möjligt att 

inom denna studies ramar göra en djupare granskning än den av offentligt material. 

Studien kan inte antas nå staternas sanna åsikter utifrån materialet, men det kan antas ge 

en fullgod bild av det studien vill undersöka.  

1.4	DISPOSITION	

Studien inleds med en genomgång av det teoretiska ramverk som kommer att användas – 

först presenteras realismen ur vilken den teori som studien kommer att använda sig av, 

neoklassisk realism, är sprungen samt skolan kring foreign policy. Därefter presenteras så 

neoklassisk realismen utifrån Rose (1998) och hur den används i studien. Studiens 

upplägg förklaras därefter i ett metodavsnitt där även teorin operationaliseras för att 

användas i analysen av materialet, som även det presenteras i avsnittet. Innan analysen tar 

vid ges en kortare bakgrund för de båda fallen och små staters agerande i 

säkerhetspolitik. Därefter följer så studiens analys där de tre operationaliserade 

analysnivåerna utifrån teorin om neoklassisk realism utgör grunden för hur analysen ställs 

upp. Slutligen sammanfattas resultatet av studien i en avslutning.  
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1.5	TIDIGARE	FORSKNING	

Den svenska och finska alliansfriheten har varit föremål för analys tidigare – framförallt i 

tiden efter Kalla kriget och i kölvattnet av den utveckling som har skett i Europa och 

inom EU. Den tradition av neutralitet som staterna ofta har förknippats med och sedan 

utvecklingen mot alliansfrihet, medlemskap i EU och en alltmer intensiv diskurs rörande 

Nato-medlemskap har föranlett många analyser av staternas handlande. Ett fåtal av dessa 

studier betraktar specifikt skillnader mellan Sverige och Finland, men det finns en lucka i 

studier efter Rysslands annektering av Krim – en händelse som förändrade det 

säkerhetspolitiska läget i Europa.   

Forsberg och Vaahtoranta (2001) beskriver och jämför Sverige och Finlands utveckling i 

det som kallas post-neutralitet och hur policyutveckling skett efter att staterna släppt på 

den militära neutraliteten. Geopolitik och historia hävdas skilja staterna åt, men det finns 

likheter mellan dem i hur de anpassade sina säkerhetspolitiska policys efter EU’s direktiv 

(Forsberg & Vaahtoranta 2001, s. 71). Utvecklingen har dock mest handlat om 

samverkan runt krishantering och inte ett militärt territoriellt försvar (Forsberg & 

Vaahtoranta 2001, s. 73). De ställer en liknande fråga som denna studie – varför är 

Sverige och Finlands foreign policy så lika givet de olika förutsättningarna? Den här 

studiens relevans argumenteras genom den aktualitet som Krim har gett frågan. Forsberg 

och Vaahtoranta besvarar i sin studie frågan med att de geopolitiska faktorerna spelar 

mindre roll i den avspänning som skett efter Kalla kriget – en avspänning som inte längre 

kan sägas gälla. Givet den bakgrund som artikeln ger för svensk och finsk agerande så väl 

som utveckling i staterna efter Kalla Kriget kommer den att användas i avsnittet för 

bakgrund (se ”4. Bakgrund”).  

Neutralitet och alliansfrihet påverkas av externa händelser och internationella samfund 

och organisationer – så som EU och Nato – enligt Lödén (2012). I hans artikel från 2012 

lyfts även Förenta Nationerna (FN) fram som en stark påverkansfaktor över forna 

neutrala staters utformning under förändringsperioden från neutral till post-neutral 

(Lödén 2012, s. 272). Lödéns frågeställning grundas i frågan huruvida neutralitet som 

begrepp kan användas för att förstå förändringar i staters foreign policy (Lödén 2012, s. 

272). Förändringar i foreign policy stammar från de agendor som drivs av statens elit och 

inte så mycket den generella allmänhetens uppfattning. Poängen med eliters styrning över 

utformningen av statens agenda blir särskilt belyst, och den konflikt som därmed uppstår 

mellan demokrati och foreign policy när det inte är folkets vilja som formar den (Lödén 
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2012, s. 273). Den generella tendensen som kan ses i förändringar i processen neutralitet 

till post-neutralitet hittills har varit mot en mer militariserad agenda (Lödén 2012, s. 272). 

Demokratiproblemet, som det benämns, är den avsaknad av överlappning mellan folket 

och eliten gällande vilka normer det är som gäller. Artikeln skrevs i en tid då det inte 

förelåg militära hot mot Sverige och det därför, som Lödén skriver, inte föreligger ett 

behov av ”hemliga överenskommelser” (Lödén 2012, s. 274). När läget nu har ändras bör 

även detta omvärderas. Denna neutralitets-norm som Lödén menar finns både hos 

Sverige och Finland omformas på olika sätt hos dem, i takt med avtal likt 

Lissabonfördraget sluts och militära operationer som genomförs under FN-mandat 

utförs.  

Ferreira-Pereira (2006) jämför Sverige, Finland och Österrike i en artikel som analyserar 

staternas neutralitet och förändringen i policy under åren 1989-1999, den föränderliga 

tiden efter Kalla kriget. Genom att ta sig ”innanför staketet” i militära allianser och 

samarbeten så som Nato och dåvarande WEU (Western European Union, nuvarande 

GSFP2) men ”utanför väggarna” i att inte bli faktiska medlemmar i dem har staterna 

kunnat hålla en vad Ferreira-Pereira kallar utvecklande kontinuitet (Ferreira-Pereira 2006, 

s. 100). De systemiska förändringarna på den internationella arenan som skedde under 

1990-talet möjliggjorde för stater med en tidigare militärt neutral hållning att omvärdera 

vilka möjligheter för påverkan som de hade över att delta i internationell säkerhet 

(Ferreira-Pereira 2006, s. 115). Prioritet skiftades under den här tiden från neutralitet till 

fokus på europeisk integration. Stora förändringar i omvärlden ändrade alltså staternas 

foreign policy, förändringar som byggdes på en vilja om att utveckla samarbete inom 

Europa, även inom det militära, och en vilja att släppa den neutrala hållningen (Ferreira-

Pereira 2006, s. 116). En liknande ändring bör kunna ses även nu när det återigen sker 

förändringar i den europeiska säkerhetspolitiken.  

Möller och Bjereld (2010) tar upp skillnader mellan svensk och finsk policyutveckling, ett 

område som tangerar denna studie men erbjuder en bredare bild. Deras artikel lägger till 

mångt och mycket grunden för den här studien. Staternas användning av den militära 

förmågan samt den dåvarande debatten och aktualiteten för ett Nato-medlemskap är det 

som i artikeln skiljer staterna åt (Möller & Bjereld 2010, s. 364). Det påpekas att den 

																																								 																					
2 Eu’s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik. Se bl.a www.eeas.europa.eu/topics/common-security-
and-defence-policy-csdp_en  
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övriga anpassningen skett simultant eller på liknande sätt och de här skillnaderna blir då 

de som ska undersökas. Möller och Bjereld presenterar ett analytiskt ramverk för att 

studera staternas post-neutrala policyutveckling, ett ramverk som identifierar två 

mekanismer vilka kan verka för att upprätthålla neutralitet; den ena berör strategisk 

användbarhet och den andra förhåller sig till identiteten (Möller & Bjereld 2010, s. 364).  

Påverkan från medlemskapet i EU och överlag den europeisering som skett tas också 

med – särskilt beaktande den aktiva roll som både Sverige och Finland har tagit i 

utveckling av densamma (Möller & Bjereld 2010, s. 365). Artikeln menar att en neutralitet 

vidhålls, i förhållande till militära allianser, eftersom det hittills har fungerat för staterna 

(Möller & Bjereld 2010, s. 369). De använder även ett liknande förklaringsmodell för 

påverkan över foreign policy som Rose (1998) i sin neoklassiska realism (Möller & Bjereld 

2010, s. 369-370). Den klara skillnaden mot den här studien är tiden – Sverige och 

Finland stod år 2010 inte inför ett lika tydligt hotfullt agerande Ryssland så som det gör 

idag efter annekteringen av Krim. Artikeln menar att det för Finland är den strategiska 

dimensionen med hänsyn till territoriell integritet som är starkare, medan det för Sverige 

är identiteten och dimensionen som den utgör som spelar större roll (Möller & Bjereld 

2010, s. 374).		

2.	TEORI	

2.1	TEORETISKT	RAMVERK		

Studien kommer att använda neoklassisk realism för att uppfylla syftet med studien – att 

undersöka det svenska respektive finska fallet där staten fortsatt inte har ansökt om 

medlemskap i Nato trots ökad aggressiv aktivitet från Ryssland. För att motivera valet av 

teori presenteras först det teoretiska ramverket från vilket det härstammar – realismen – 

samt ramverket för foreign policy som även det spelar in i den neoklassiska realismen.  

Realismen är den grundläggande teoribildningen för internationell politik och relationer 

och den grundar sig på ett antal premisser från vilka ett stort antal teorier kan dras 

(Wohlforth 2012, s. 35). Små stater har enligt realismen två val de kan göra inom sin 

säkerhetspolitik: att gå med i en allians eller förklara sig neutrala och hoppas på att bli 

lämnade i fred (Lödén 2012, s. 272-273). Detta läge är sprunget ur det faktum att världen 

i grunden är anarkisk (Kaarbo, Lantis & Beasley 2002, s. 8).  
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I den klassiska realismen är de hot som en stat möter kopplat till militär kraft och 

geografisk placering. För att exemplifiera detta ser vi på Mearsheimer (2010) som i sin 

prognos över framtida spänningar mellan Kina och USA, som grundas i kinesisk 

ekonomisk och materiell utveckling, använder de här två förklaringsfaktorerna i sin 

analys (Mearsheimer 2010, s. 381). Kinas utveckling definieras hos Mearsheimer genom 

den utveckling som sker av landets militära förmåga – med en ökad kinesisk militär 

förmåga kommer den globala balansen som dominerats av USA att ändras (Mearsheimer 

2010, s. 382). De säkerhetsspänningar som detta kan leda till är det som i sin tur ökar 

sannolikheten för krig – då en ökning av den militära förmågan hos en stat tolkas som 

offensiv av andra stater oberoende av vilken intention den utvecklande staten hävdar sig 

ha och då också hotar den rådande maktbalansen (Mearsheimer 2010, s. 384, 386). 

Tolkning av andra staters agerande kan leda till en upptrappning av militär förmåga och 

inte minst ett tillstånd av vaksamhet mellan stater. Utöver militär förmåga lyfter 

Mearsheimer ytterligare en avgörande faktor för att nå status som stormakt – att 

projicera sin makt över stora geografiska avstånd (Mearsheimer 2010, s. 387). Ju närmare 

stater är varandra, desto mer påtagligt blir möjligheten för att kunna utöva påverkan. 

Staters agerande – särskilt gällande säkerhetspolitik – kan förklaras och förstås utifrån 

hur de reagerar på andra staters militära förmåga samt den geografiska placeringen av 

denna stat. Den svenska och finska närheten till Ryssland borde exempelvis göra dem 

extra benägna att garantera sin egen säkerhet – genom att stärka den militära förmågan. 

Det geografiska läget går inte att ändra, men genom att ansluta sig till militära allianser 

kan staten nå en högre militär förmåga.  

Realismens tankar utvecklades vidare av Waltz som lade grunden för neorealism, en teori 

som vill förklara resultaten av statlig interaktion och ger ett teoretiskt ramverk om 

internationell politik – inkluderat några generella antaganden om vilka drivkrafter som 

finns hos stater. Neorealismen är indelat i två, den defensiva och den offensiva 

neorealismen. Trots teorins mer detaljerade analytiska ramverk gentemot klassisk realism 

är den inte detaljerat nog för att förklara staters beteende i detalj eller generellt för alla fall 

(Rose 1998, s. 145). För att studera staters agerande på en mer detaljerad nivå används i 

stället teorier om foreign policy vilka ska förklara de dagliga händelserna inom internationell 

politik. Teorier om foreign policy har som beroende variabel beteendet hos specifika stater 

– och inte mönster i resultat av statliga interaktioner. Det vill förklara vad stater vill 

åstadkomma i sin externa sfär och när de försöker åstadkomma detta (Rose 1998, s. 145). 

Även om området är komplext, med interna såväl som externa påverkansfaktorer att ta i 



	

	

10	

beaktan hos staten, gör foreign policy försök att ta hänsyn till dem alla. Teorier om dem kan 

därför användas för att förklara staters agerande, även om de kan vara svåra att 

generalisera.  

Moderna teorier om foreign policy uppstod i samband med Kalla krigets slut, ur en insikt 

systemförändringar inom internationella relationer kan inte förutses eller förklaras enbart 

med hjälp av variabler på systemnivå (Hudson 2012:30). Skolan är nu etablerad inom 

säkerhetspolitiska analyser.  Foreign policy beskrivs som; 

[…] a set of goals, directives or intentions, formulated by persons in official or 

authoritative positions, directed at some actor or condition in the environment beyond 

the sovereign nation state, for the purpose of affecting the target in the manner desired 

by the policy-makers. (Gustavsson 1999, s. 75)  

Den här definitionen ger två saker; staters regeringar är de enda utövarna av foreign policy 

och det utövas med en mening, och inte utan avsikt (Gustavsson 1999, s. 75). Denna 

studie kopplar ihop foreign policy med de säkerhetspolitiska inriktningsbesluten och då 

främst det om att stå utanför Nato. Den utrikespolitik som en stat för är avsiktlig – 

således finns det en avsikt med att inte gå med i Nato. Fördelen med foreign policy analysis – 

teorin som analytiskt ramverk – är inkluderingen den gör av nationella och byråkratiska 

faktorer för utformandet av policy (Möller & Bjereld 2010, s. 367). Skolan är numera 

etablerad inom säkerhetspolitiska analyser.   

Om neorealism appliceras på foreign policy kombineras realismens generaliserande, 

teoretiska och abstrakta insikter med specifika och kontextbundna erfarenheterna som 

utgörs av vissa fall av faktiskt foreign policy hos en aktör (Wohlforth 2012, s. 36). Detta 

skapar en koppling mellan teori och verklighet vilket är nödvändigt i den här studien där 

Sverige och Finland kommer att utgöra de granskade fallen. Denna blandning blir 

studiens valda teori, neoklassisk realism. 

2.2	NEOKLASSISK	REALISM		

Neoclassical realism is, simply put, realist theory for the foreign policy analyst.  

(Hudson 2012, s. 52)  

Neoklassisk realism befinner sig i skärningspunkten mellan realism, den defensiva 

neorealismen och foreign policy analysis. Neoklassisk realism behåller fokus vid makt som 

koncept, likt realismen, men trycker även på vikten av att inkludera nationella faktorer i 

förklaringar för formande av foreign policy (Carlsnaes 2012, s. 115; Rose 1998, s. 146). 
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Teorin behåller alltså ett strukturellt perspektiv över påverkansfaktorer för stater men 

fokuserar särskilt på de materiella förmågor som en stat innehar (Carlsnaes 2012, s. 120). 

Styrkan i teorin ligger i dess förmåga att inkludera interna och externa variabler, vilket i 

fallet för Sverige och Finland – där både internationella och nationella faktorer 

framträder som viktiga för deras utrikes- och säkerhetspolitik – är särskilt avgörande. 

Strukturella faktorer silas genom nationella och formas och färgas av dem. Teorin är 

samstämmig med realismen i att staters utrikespolitik först och främst drivs av den plats 

staten har i det internationella systemet samt statens relativa materiella förmåga. Vidare 

menar teorin att påverkan från dessa relativa materiella förmågor är indirekt och 

komplex, eftersom systemisk påverkan måste ses genom mellanliggande variabler på en 

enhetsnivå – vilket också gör den samstämmig med den neoklassiska skolan (Rose 1998, 

s. 146).  

Neoklassisk realism menar alltså att relativa materiella förmågor etablerar de 

grundläggande förutsättningarna för en stats utrikespolitik (Rose 1998, s. 146). Men, det 

finns inte en direkt koppling mellan materiel förmåga och utrikespolitiken som förs. 

Eftersom politik förs utefter beslut av och åsikter hos politiska ledare är det deras 

uppfattning av de materiella förmågor som är avgörande för och formar en stats 

utrikespolitik (Rose 198, s. 147). Kortsiktigt behöver därför inte utrikespolitiken följa 

förändringar i den materiella förmågan, då det är avhängigt personlig uppfattning om den 

(Rose 1998, s. 147). Politiker och ledare innehar inte heller alltid total kontroll över 

förmågorna. Maktanalys av en stat genom neoklassisk realism måste därför också se på 

hur en stat är uppbyggd och vilka struktur den har, då det påverkar hur mycket av 

förmågorna som eventuellt kan avsättas till utrikespolitiken. Därför kan stater med 

liknande resurser men olika strukturer skilja sig åt i sin utrikespolitik.  

Detta systemiska inflytande och incitament formar den breda inriktningen för 

utrikespolitik, men behöver inte vara starka nog för att forma den på en mer detaljerad 

nivå (Rose 1998, s. 147). Inflytandet från systemiska faktorer kan i och med detta ses 

lättare på håll och inte nära i granskning av fall – de kan snarare begränsa antalet 

valmöjligheter än peka ut ett specifikt valalternativ (Rose 1998, s. 147). Neoklassisk 

realism menar till följd av detta att för att förstå länken mellan makt och policy krävs det 

en nära förståelse och granskning av den kontext inom vilken utrikespolitiska beslut 

fattas och policy skapas och implementeras. För att förstå kontexten och hur den ser ut 

säger Rose att tre variabler spelar in. Med dessa inkluderas externa så väl interna variabler 
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som påverkar statens foreign policy (Rose 1998, s. 146). Rose definieras dessa tre variabler 

som militär förmåga, hotuppfattning och nationell struktur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Rose tre variabler.  

Relativ makt definieras i neoklassisk realism till de förmågor som en stat kan använda för 

att influera en annan stat, den militära förmågan (Rose 1998, s. 151). Detta är den 

huvudsakliga oberoende variabeln i teorin. Dessa förmågor särskiljs från statens 

utrikespolitiska intressen, vilka definieras som mål som styr statens externa beteende och 

agerande (Rose 1998, s. 151-152). Neoklassisk realism bygger på grundantagandet om att 

stater försöker bemöta osäkerheten i det realistiskt anarkiska internationella tillvaron 

genom att försöka kontrollera och forma sin externa miljö (Rose 1998, s. 152). Hur en 

stat än definierar sina intressen menar neoklassisk realism att alla stater bör vilja ha mer 

externt inflytande och sträva efter detta i den mån de kan. Teorins centrala empiriska 

förutsägelse är därför att sett till ett längre tidsperspektiv kommer den relativa mängden 

av materiel makt som en stat innehar att forma dess omfattning och ambition av dess 

utrikespolitik, dess foreign policy (Rose 1998, s. 152).  När den relativa makten ökar 

kommer staten att söka mer internationellt inflytande, och när förmågan minskar 

kommer även statens handlingar och ambitioner att göra så (Rose 1998, s. 152). 

Neoklassisk realism studerar länken mellan makt och policy genom en nära granskning 

av kontexten inom vilken foreign policy formuleras och implementeras (Rose 1998, s. 147). 
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2.3	TEORIKRITIK		

Waltz (Rose 1998, s. 145) menar att teorier om foreign policy är för splittrade i vad de 

menar vara sina drivkrafter och utgångspunkter för att vara till någon direkt nytta. 

Eftersom den teoretiska skolan beaktar både interna och externa variabler som 

påverkansfaktorer för en stat menar Waltz att det inte finns en stringent teoretisk 

bildning utan snarare flera. Även om denna kritik kan vara berättigad, då teorin ser på så 

pass diversifierade variabler, hävdar denna studie den neoklassiska teorins nytta i att 

kombinera nationella och internationella faktorer.  

3.	TILLVÄGAGÅNGSSÄTT	

3.1	METODVAL	

Studien ska genomföras genom en komparativ fallstudie där staterna Sverige och 

Finlands och deras utrikes- och säkerhetspolitiska inriktningen efter annekteringen av 

Krim studeras. Fallstudien passar väl in att använda då vi vill fokusera studien vid en 

specifik fråga och fall (Teorell & Svensson 2007, s. 224). Utfallet för den beroende 

variabeln är redan känt – medlemskapet i Nato. Valet av fallen är strategiskt, det är just 

Sverige och Finland som studien ämnar undersöka givet deras förutsättningar. Studien 

har en kvalitativ ambition snarare än kvantitativ. Eftersom fallen jämförs enligt Mill’s 

method of agreement ger det att studien blir en komparativ fallstudie.  

För att studera foreign policy hos stater utgår studien från teorin om neoklassisk realism 

(Rose 1998). Studien prövar Rose teori som förklaringsmodell för den beroende 

variabeln i det valda fallet och med detta ska de tre analysnivåerna som teorin presenterar 

räcka för att genomföra studien.  

Method of agreement  

Studien vill finna den oberoende variabel som är samstämmigt mellan de två valda fallen 

– den svenska och finska foreign policy efter Krim sett till varför de inte har ansökt om 

medlemskap i Nato. I idealfallet ger metoden method of agreement att fallen inte stämmer 

överens i någon annan variabel än den som då är avgörande för utfallet (Teorell & 

Svensson 2007, s. 226-227). I och med att studien har en förförståelse för fallen innan 

den genomförs vet vi att fallen bör skilja sig åt på flera av de variabler som studien 

kommer att undersöka. Därför passar method of agreement för studiens syfte. Studiens 

avgränsning som kommer med de givna variablerna från Rose teori om neoklassisk 
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realism ger avgränsning för metoden. Det tydligaste problemet med Mill’s metod är just 

att det inte går att finna två fall som endast liknar varandra i en oberoende variabel och 

en beroende variabeln (Teorell & Svensson 2007, s. 227). Metoden är en idealtyp som 

kan approximeras olika väl i olika situationer.   

Hur dessa variabler kommer att operationaliseras förklaras vidare (se ”3.2 

Operationalisering)”. Med metohd of agreement, som inte är en strikt metod utan ett sätt att 

ställa upp innehåll i material för att jämföra det, kan studien alltså undersöka om de två 

fallen är lika överallt förutom i en variabel som då blir den oberoende, avgörande 

variabeln för formandet av säkerhetspolitik (Teorell & Svensson, 2007, s. 226). 

Innehållsanalys 

Det valda materialet för studien skiljer sig åt i form och omfattning för de olika 

variablerna. Det samlade materialet kommer dock att analyseras genom samma metod, 

innehållsanalys. Studien testar hur neoklassisk realism kan förklara utfallet – att Sverige 

och Finland står utanför Nato även efter den ryska annekteringen av Krim – genom att 

analysera fallen genom de variablerna som formuleras utifrån teorin; 

- Militär förmåga 

- Hotuppfattning 

- Nationell struktur  

För den första variabeln tolkas inte materialet, det avläses endast. Studien jämför de två 

staternas militära förmågor rakt av utifrån materialet vilket inte kräver en vidare tolkning 

av innehållet. För de två andra analysnivåerna behöver materialet däremot tolkas. Studien 

antar att de två analysnivåerna – hotuppfattning och nationell struktur – kommer till 

uttryck i skrivna dokument (se ”3.2 Operationalisering”). Texter måste tolkas för att 

utröna avsändares mening med dem, studien måste alltså nå den sanna meningen i texten 

(Bergström & Boréus 2012, s. 30).  

3.2	OPERATIONALISERING	

För studiens genomförande och reabilitet är det av vikt att avgörande begrepp 

operationaliseras. Med detta kan studien reproduceras och dess resultat anses tillförlitligt 

(Bergström & Boréus 2012, s. 42). 

För att nå resultat måste vi isolera de variabler som vi undersöker – Sverige och Finland 

har vissa punkter där de är lika. Om studien därför förbinder sig till att undersöka ett 
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område där de till största delen har varit olika, försvarsinriktning, kan den finna 

förklaringsvariabeln som är lik mellan dem. Method of agreement kräver att studien överger 

kriterierna kontrafaktisk skillnad och isolering, i stället vinner studien kriterierna 

tidsordning och orsaksmekanism vilket för den här studien är att föredra (Teorell & 

Svensson 2007, s. 227).  

Teorin om neoklassisk realism presenterar tre variabler vilka påverkar en stats foreign 

policy. Dessa används i analysen av det empiriska materialet för att tolka dess innehåll. 

Variablerna operationaliseras enligt följande: 

- Militär förmåga: Data över procent av BNP som spenderas på statens 

försvarsmakt samt ’actual spending’ i USD samt antal anställda och antal 

mobiliserbar personal. Studien väljer att se på hur stor budget som läggs på 

försvaret för att se vilken prioritet det har för staten samt vilken personell resurs 

försvarsmakten innehar, då det pekar på territoriell försvarsförmåga.  

- Hotuppfattning: Analys av offentliga uttalanden under 2014 från statliga ledare. 

Genom att studera materialet svarar studien på hur Ryssland uppfattas av staterna 

genom de politiker som är valda att representera dem.  

- Nationell struktur: Hur statens utrikespolitik formas och vilka möjligheter 

politikerna ser för att nyttja militär förmåga kan avläsas i inriktningsdokument för 

försvarsmakten. Studien kan utifrån dem förstå hur staterna tänker sig använda 

sin militära förmåga utefter de strukturer som finns i respektive stat.   

För att undersöka materialet skapas ett analytiskt ramverk som kommer att användas 

under analysen. Följande analysfrågor kommer att ställas till materialet;   

• Militär förmåga Vilken storlek har det nationella försvaret sett till budget och 

personresurser?  

• Hotuppfattning Hur framställs ryska intentioner? Hur framställs den egna statens läge?   

• Nationell struktur  Hur framställs möjligheterna för militära samarbeten? Hur framställs 

möjligheterna att agera på egen hand militärt?   

3.3	MATERIAL	

Syftet är att genomföra en komparativ fallstudie för att genom method of agreement hitta den 

oberoende variabel mellan staterna Sverige och Finland som påverkar varför de inte har 

ansökt om medlemskap i Nato. För att uppfylla syftet och ge studien ett resultat behöver 
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den genomföras genom analys av material som kan ge uttryck för de tre analysnivåerna 

som neoklassisk realism identifierar som avgörande för en stats foreign policy. Genom att 

studera det empiriska materialet från de båda aktörerna som, eftersom det är stater, bör 

komma från en högre statlig nivå och därför kunna sägas ge uttryck för den offentliga 

nationella inställningen i vissa frågor kan det ge svar på studiens frågeställning. Materialet 

bör vara likvärdigt för att garantera en rättvis bild som kan hävdas stå för en jämförelse 

mellan de båda staterna.  

En sann bild av statens vilja är svår om inte omöjlig att nå. Materialet som väljs är från 

’open sources’ och sekundärt. De offentliga dokument som staten själv publicerar är en 

spegling av dess politiska ledares vilja och åsikter. Det är viktigt att poängtera att studien 

inte kommer kunna nå den sanna meningen hos staten. Studien kommer inte att göra en 

diskursanalys och se på underliggande maktförhållanden utan studien kommer att utgå 

från att det som står det gäller. 

Följande källor används i analysen 

- Militär förmåga: SIPRI index över military expanditures. SIPRI är en ’open source’ 

som för den här studiens bedöms som tillförlitlig. Rapporterna är hämtade från 

SIPRI Yearbook 2016. För uppgifter kring personal används försvarsmakternas 

egna årsrapporter för 2015.  

- Hotuppfattning: Tal, pressmeddelanden, uttalanden och debattartiklar från de tre 

statsråd från vardera stat som kan antas uttrycka statens åsikt (statsminister, 

försvarsminister samt utrikesminister). Materialet är hämtat genom sökning hos 

de officiella regeringssidorna samt departements- och ministeriesidor för vardera 

stat. 

- Nationell struktur: Säkerhets- och försvarspolitiska inriktningsdokument som 

redovisar statens syn på omvärldsläget väljs som material för att analysera hur 

staten ser på formen och nyttjandet av den egna förmågan. Även statliga 

utredningar om samarbete med andra används i samma syfte.  

Generellt för studiens valda material gäller att de bedöms som trovärdiga då Sverige och 

Finland ligger högt i demokratiska index och kan antas ha en fungerande redovisning för 

myndigheter och budget.  

För de olika variablerna är materialet för staterna likvärdigt. Det är i de flesta fall utgivna 

under samma år, 2014, eller redovisar uppgifter för samma år, 2015. Materialet som 
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används för den andra variabeln hämtas endast från 2014. Detta till följd av ett antal 

faktorer. Främst kan det antas att de mest signifikanta uttalanden skedde i samband med 

annekteringen av Krim. Studien har inte heller kapacitet nog att studera material från en 

längre tidsperiod på grund av begränsningar i tid och utrymme.  

I analysen för statliga strukturer i Sverige kommer två dokument att användas som 

material, ”Proposition 2014/15:109 – Försvarspolitisk inriktning – Sveriges försvar 2016-

20202” och ”SOU 2016:57 – Säkerhet i en ny tid”. Dessa två dokument utkom efter den 

ryska annekteringen av Krim 2014 och har båda en säkerhetspolitisk tyngd för Sverige. 

Propositionen är inriktningsbeslut för den svenska försvarsmakten och tar upp analyser 

av den egna förmågan såväl som hot som Sverige står inför och hur den militära 

förmågan då ska nyttjas. Utredningen ”Säkerhet i en ny tid” grundar sig på uppdraget att 

bland annat redogöra för innebörden av samarbeten med organisationer, men utan att 

utvärdera den militära alliansfriheten (Utrikesdepartementet 2016). Detta sista tillägg i 

uppdragsbeskrivningen till trots kan utredningen antas ge en god bild av den svenska 

lägesbilden för säkerhetspolitiska samarbeten att använda för denna studie.  

Det finska Statsrådet publicerade 2016 den finländska redogörelsen för utrikes- och 

säkerhetspolitik, ”Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse 8/2016”. 

Dokumentet redogör för vilka utmaningar och hot som Finland kan antas möta de 

närmaste åren och vilka prioriteringar som Finland bör ha med sin utrikes- och 

säkerhetspolitik sett till detta (Statsrådet 8/2016, s. 7). I dokumentet ges också en 

inriktning för den finska försvarsmakten. Dokumentet har valts att användas i studien 

framför det strategiska inriktningsdokument publicerat av Försvarsministeriet (”Mot en 

säker framtid – Försvarsministeriets strategi 2025”) eftersom det förra ger en bättre bild 

av den politiska hållningen gentemot försvarsmakten och kan bidra med svar på studiens 

ställda analysfrågor. Det är också statsrådets redogörelse som till stor del ligger till grund 

för försvarsministeriets strategi (Försvarsministeriets 2016, s. 3). Den finska Nato-

utredningen grundas i uppdraget att så objektivt som möjligt bedöma möjliga 

konsekvenser av ett medlemskap och utkom våren 2016.   

4.	BAKGRUND		
Här ges en kort bakgrund för möjligheter för små staters deltagande i internationella 

institutioner och allianser, och en genomgång för det svenska och finska fallet sett till 
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samarbeten med andra aktörer historiskt såväl som vart de befinner sig idag. Denna del 

av studien syftar till att ge en grund inför analysen. 	

4.1	SMÅ	STATER	&	INTERNATIONELLA	INSTITUTIONER	

Gemenskapen som erbjuds av unioner och allianser kan ge en trygghet för mindre stater 

– institutionen kan med sin storlek och kraft begränsa påverkan från stormakter (Wivel 

2005, s. 395). Internationella institutioner mildrar alltså effekten av den globala anarkin 

genom att erbjuda resurser och kraft till minde stater som dess medlemmar, vilket också 

minskar påverkan från fördelningen av kraften och makten mellan stater globalt. Det 

finns en skillnad mellan staterna i samarbetet, små stater brottas inte med samma 

problematik som stormakter i internationella organisationer – stormakterna vill kunna 

nyttja samarbetet för att nå sina egna mål om exempelvis global maktbalans medan 

mindre stater accepterar de förhållanden som finns och är satta av stormakterna. I den 

acceptansen drar de nytta av fördelarna som medlemskapet ger, som att kunna vara med 

och påverka stora politiska frågor de annars inte får möjlighet att påverka (Wivel 2005, s. 

395). Att institutionerna blir starkare är inte ett problem för mindre stater, så länge de är 

medlemmar i dem. Detta kan speglas i småstaters säkerhetsidentitet – de har inte ett 

tydligt framträdande egenintresse som speglas i deras agerande utan förespråkar ordning 

och fredlig samvaro (Wivel 2005, s. 395-396).  

Utvecklingen efter Kalla kriget har gjort EU till en säkerhetsgemenskap (Rieker 2004, s. 

369). Sverige och Finland är båda engagerade i den gemenskapen och för ett starkt EU, 

även på den säkerhetspolitiska arenan. EU har till skillnad från andra gemenskaper, så 

som Nato, inte burit med sig ett säkerhetspolitiskt arv från Kalla kriget som de varit låsta 

vid utan unionen har kunnat utveckla sin egen inriktning (Rieker 2004, s. 370). Den här 

inriktningen har gynnat stater i Europa som stått utanför Nato, men särskilt Sverige och 

Finland som har haft ett starkt engagemang i unionen och därmed haft chans att forma 

den säkerhetspolitiska inriktningen i den stora organisation som EU är på ett sätt som de 

inte kan göra i något annat forum. Dessutom är Sverige och Finland två av de europeiska 

stater som allra längst har behållit fokus för säkerhet på det territoriella försvaret och 

militär kraft (Rieker 2004, s. 371). Europeisk integration har haft en stor påverkan för 

utvecklingen av de här staternas säkerhetsdiskurs, även om det har skett genom olika 

frågor (Rieker 2004, s. 371). Detta kan till viss del ses också i bakgrunden för staternas 

medlemskap i unionen som grundade sig i olika behov; för Sverige så var det politiska 

och ekonomiska frågor som utgjorde grund för ett medlemskap, för Finland var det i 
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stället aspekten av ökad säkerhet genom närhet till väst (Forsberg & Vaahtorantas 2001, 

s. 70-71).  

4.2	SVENSK	BAKGRUND	

Vi ska möta moderna hot, med moderna strukturer och inte med dåtidens invasionsförsvar 

Statsminister Reinfeldt, januari 20143  

Den svenska Nato-debatten var marginell under början av 2000-talet. Den nationella 

identiteten spelade in där Sverige var den ständigt alliansfria staten, så väl som känslan av 

att ett Nato-medlemskap skulle vara önskvärt men inte värt kampen för att nå 

(Winnerstig 2014, s. 167). Solidaritetsförklaringen från 2009 är utifrån detta en milstolpe i 

den svenska säkerhetspolitiken – Sverige garanterade militärt stöd till andra utan löften 

om något tillbaka (Winnerstig 2014, s. 156). Men den egentligen debatten om det svenska 

försvaret och däri aktualisering av diskussionen runt Nato-medlemskap skedde dock 

först 2013 då försvarsbeslutet från 2009 hade gett effekter i form av en mindre svensk 

försvarsmakt och, kanske framförallt, den intervju där svenska överbefälhavaren Sverker 

Göranson menar att Sverige kan stå emot ett anfall endast en vecka.4 Detta uttalande 

väckte starka reaktioner om den svenska försvarsförmågan och blev startskottet på en 

debatt som fortsatt pågår och som intensifierades av de ryska kränkningar som pågick 

under 2013 (Winnerstig 2014, s. 168-170).    

4.3	FINLÄNDSK	BAKGRUND	

I happen to think that being on top of the fence is quite a good place to be   

President Niinistö, augusti 20135 

Den finska försvarspolitiken har under modern tid byggt på tre principer; territoriellt 

försvar, alliansfrihet och värnpliktsystem (Winnerstig 2014, s. 162). Sedan finanskrisen i 

slutet av 2010-talet och den försvagning av euron som följde har den finska 

försvarsmakten krympt – detta gäller särskilt det territoriella försvar som landet värnat 

om (Winnerstig 2014, s. 163). Med ett ökat fokus på ekonomiska frågor har den politiska 

debatten fört inriktningen mot ett nationellt fokus och inte längre internationella 

																																								 																					
3 Intervju i Dagens Nyheter 2014-01-14 http://www.dn.se/nyheter/politik/reinfeldt-svenskt-nato-
medlemskap-inte-aktuellt/  

4 Holmström, Mikael, ”Försvar med tidsgräns”, Svenska Dagbladet 2012-12-30 http://www.svd.se/forsvar-
med-tidsgrans/om/sverige   

5 Tal 2013-08-27 http://www.tpk.fi/public/default.aspx?contentid=282762&culture=en-US		
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operationer – säkerhet för Finland ska säkerställas genom en stor, nationell 

försvarsförmåga. Det ansträngda ekonomiska läget har även påverkat diskursen om ett 

Nato-medlemskap – ett sådant skulle underlätta för den finska försvarsförmågan 

(Winnerstig 2014, s. 163). Å andra sidan är känslan av alliansfrihet fortfarande stark, 

särskilt bland den finska befolkningen (Winnerstig 2014, s. 163). Däremot är bilateralt 

försvars- och säkerhetssamarbete något som det finska folket ser gott på, så länge det 

inte är med medlemsstater i Nato. Till följd av det är det bilaterala samarbetet med 

Sverige det mest lovande säkerhetssamarbetet enligt både den finska regeringen så väl 

som befolkningen (Winnerstig 2014, s. 164, 166). Innan annekteringen av Krim 2014 var 

dock inställningen att Finland själv skulle försvara sig – utan hjälp från andra stater och 

utan att vara medlemmar i en allians (Winnerstig 2014, s. 166).  Det som skulle kunna 

ändra den finska inställningen till ett medlemskap i Nato är om Sverige förändrade sin 

säkerhetspolitiska inriktning (Winnerstig 2014, s. 167).  

5.	ANALYS	

5.1	MILITÄR	FÖRMÅGA	

Den militära förmågan i Sverige och Finland undersöks genom tre faktorer. Först 

jämförs staternas militära budget, sett till hur många procent av BNP den utgör. Utöver 

det redovisas också ’actual spending’. För att ge ett komplement till styrkan hos staternas 

försvarsmakter jämförs även antal personal och antal möjlig personal för mobilisering 

och slutligen antal rekryter som genomfört GMU6 samt värnplikt för år 2015.  

Budget 

De båda måtten för de ekonomiska faktorerna är indikatorer för hur prioriterad 

försvarsförmågan är i staterna samt hur mycket reella medel som går till den, vilket ger en 

bild av försvarsmaktens förmåga. Likheten i staternas huvudsakliga ekonomiska nivå gör 

att jämförelsen av BNP kan rättfärdigas och ge en rättvisande bild. På grund av studiens 

begränsade omfattning genomförs inte en djupare analys göras av de värden som tas 

fram med bakomliggande faktor för dem.  

																																								 																					
6 Grundläggande militär utbildning  
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Sverige hade år 2015 1.1% av BNP i militära utgifter. Motsvarande värde för Finland är 

1.3% för 2015. Detta motsvarar 6578 miljoner USD för Sverige och 3563 miljoner USD 

för Finland (SIPRI Military Expenditure Database). 

Personal 

I bilaga 2 till den svenska försvarsmaktens årsredovisning för 2015 redovisas 20 115 

anställda (Försvarsmaktens årsredovisning 2015, bilaga 2, s. 16 ”Summa kontinuerligt 

tjänstgörande”). Den svenska försvarsmakten har en mobiliserbar numerär7 på 31 603 

personer (Ibid. ”Summa tidvis tjänstgörande” & ”Summa hemvärnsmän och frivillig personal”).   

Den finska försvarsmaktens personalbokslut 8  för 2015 redovisas 12 600 personer 

anställda (Puolustusvoimien henkilöstötilinpäätös 2015, s. 9). Den finska försvarsmakten 

har en mobiliserbar numerär9 på 226 000 personer.10  

Rekryter  

Den svenska försvarsmakten rapporterar för 2 214 personer som har slutfört GMU 

under år 2015 (Försvarsmaktens årsredovisning 2015, bilaga 2, s. 10). Motsvarande siffra 

för den finska försvarsmakten är de som genomfört landets värnplikt. År 2015 var detta 

21 328 (Puolustusvoimien henkilöstötilinpäätös 2015, s. 18).   

I de ekonomiska variablerna är skillnaden mellan staterna inte vidare anmärkningsvärd. 

Den tunga budgetposten för det svenska försvaret kan förklaras med en större 

materieldel där bland annat det svenska luftvapnet är utmärkande. Skillnaden på 0.2% 

visar en viss högre prioritering av försvarsmakten i den finska budgeten. Den klara 

skillnaden – och den avgörande – finns i personalresurserna. Sverige redovisar en högre 

nivå av anställd personal, där även civilt anställda ingår likt i den finska siffran. Men en 

markant skillnad syns i antal tillgänglig mankraft samt antal genomförd grundutbildning. 

Den här skillnaden beror på den finska värnplikten. Värnpliktssystemet tillser en god 

personalförsörjning till den finska försvarsmakten och garanterar en viss anslutningsgrad 

varje år.  

																																								 																					
7 Mobiliserbar numerär används här som inkluderande soldater, officerare (inkluderat special och reserv), 
tidvis tjänstgörande personal samt hemvärn.  

8 Dokumentet har översatts med hjälp av Professor Thomas Ries vid Försvarshögskolan, Stockholm. 

9 Mobiliserbar numerär används här som inkluderande soldater, officerare (inkluderat special och reserv), 
tidvis tjänstgörande personal samt hemvärn. 

10 Uppgiften kommer från professor Thomas Ries vid Försvarshögskolan, Stockholm.		
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Skillnaderna mellan försvarsmakterna i den här aspekten kan antas i hög grad spela in på 

den första variabeln. En försvarsmakt är beroende av personal, ju fler personer som kan 

mobiliseras desto mer kraft kan försvarsmakten hävda sig ha.  

Studiens begränsning i tid och utrymme gör att tolkningen blir väldigt ytlig. Det är 

problematiskt att studien inte har möjlighet att gå in djupare på de faktorer som både 

utgör delar i de här siffrorna men som också påverkar dem. Budgetposterna kan särskilt 

antas innehålla bakomliggande variabler som påverkar utfallet, så som statens generells 

ekonomiska läge. Faktorer likt det kan antas påverka utfall för försvarsbudget. Det som 

väger upp dessa tillkortakommanden med studien är variabelns grundläggande betydelse 

enligt teorin – hur den hänger ihop med de efterföljande variablerna. Det är väsentligt att 

komma ihåg den centrala poängen från teorin – det finns inte en direkt koppling mellan 

materiel förmåga och utrikespolitiken som förs. Det är de politiska ledarnas uppfattning 

av de materiella förmågor som är avgörande för och formar en stats utrikespolitik (Rose 

198, s. 147).  Därför har dessa bakomliggande påverkansfaktorer inte en avgörande roll 

för studien utan det är de presenterade siffrorna här som även politikerna tar del av. 

Studien hävdar att uppfattningen av den militära förmågan för de berörda staterna kan 

dras från de siffror som presenteras här.  

För att sammanställa den svenska och finska uppfattningen under 2014 ställs resultatet 

upp i en tabell;  

  

% BNP 

 

Actual 

Spending 

 

Anställda 

 

 

Mobiliserings- 

förmåga  

 

 

Rekryter 

 

Sverige 

 

 

1,1 

 

6578 

 

20 115 

 

31 603 

 

2214 

 

Finland    

 

1,3 

 

3563 

 

12 600 

 

226 000 

 

21 328 

 

Tabell 1 Rose första variabel – militär förmåga  
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5.2	HOTUPPFATTNING		

Rose andra variabel är uppfattning hos statens ledare – hur de tar in och tolkar händelser 

– och vilken inverkan det kan ha över den förda utrikespolitiken. Här analyseras hur 

tolkningar av den ryska annekteringen av Krim kom till uttryck i offentliga uttalanden 

från de statliga ledare som innehade de för frågan mest framträdande positionerna inom 

respektive stats regering; statsminister, försvarsminister och utrikesminister. Offentliga 

uttalanden från perioden 2014-01-01 – 2014-12-31 används i analysen. Analysfrågorna 

ställs tillmaterialet för att undersöka hur Rose andra variabel kommer till uttryck, dessa är 

hur Rysslands intentioner samt läget för den egna staten framställs.  

På grund av studiens begränsade omfattning inkluderar analysen inte bakomliggande 

faktorer för hotbildskonstruktion likt nationella partipolitiska faktorer. Däremot kommer 

en viss historisk kontext att behandlas senare i analysen. Materialet delas inte upp i skilda 

delar sett till datum och kontext eller vilken form det är (tal, debattartikel etc). Däremot 

markeras vilken minister det är som gör uttalandet.  

Sverige 

Tal och uttalanden från de svenska ministrarna under 2014 innehöll ett flertal gångar 

uttalanden om den svenska hållningen kring Rysslands annektering av Krim. Den 12 

januari inleder statsminister Fredrik Reinfeldt året med att tala vid Folk och Försvars 

Rikskonferens i Sälen, ett forum för aktuella säkerhetspolitiska frågor. Ryssland och de 

svenska relationerna med dem beskrivs först i positiva ordalag, med handel som exempel 

på goda relationer. Därefter följer;  

Men vi ser också ett annat Ryssland. Vi ser utvecklingen under Putins auktoritära styre: 

bristfällig rättsskipning, bristande respekt för de mänskliga rättigheterna och med en 

utrikespolitik som handlar om en strävan efter en inflytelserik internationell ställning, grundat 

i minnen från kalla kriget. Vi ser Rysslands syn på kontroll i närområdet, vilket ju inte minst 

utvecklingen i Ukraina har visat. 

Det ryska försvaret håller därtill på att reformeras och moderniseras. Vi följer detta noga. 

(Reinfeldt 2014-01-12) 

Ryssland framställs som frånvända västvärlden och EU, frånvända de värden som de står 

för. Reinfeldt beskriver Ryssland som en stat som allt mer isolerar sig och tillser sina egna 

intressen.  
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Under 2014 var Carl Bildt utrikesminister i Sverige. Den 14 mars avlämnar regeringen 

information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland. Bildt avslutar anförandet med att 

sammanfatta situationen;  

(…) tröskeln för rysk användning av militärt våld i sitt eget närområde (har) tydligt sänkts. 

Det var den slutsats vi drog redan efter kriget mellan Ryssland och Georgien i augusti 2008. 

(…)  

För det andra har Ryssland genom beslut man nu fattat (…) skapat en allvarlig osäkerhet om 

sin framtida politik och sitt framtida agerande också i andra situationer. 

Och för det tredje visar den kris vi nu står mitt uppe i tydligt på behovet av ett än starkare 

samarbete inom den Europeiska Unionen. (Bildt 2014-03-14)  

Utöver att även här lyfta fram Ryssland som en allt mer aggressiv aktör pekar Bildt också 

på situationen för Sverige. Stater i Rysslands närområde ligger i riskzonen för den 

aggression de uppvisar och Sverige kan inte förutse hur Ryssland kommer att agera. 

Lösningen presenteras som ett starkare samarbete inom EU.  

I en rad debattartiklar under våren 2014 uttryckte Bildt den svenska hållningen rörande 

Ryssland och Krim. Citat från två av dessa lyfts fram här; 

Sedan kriget mot Georgien i augusti 2008 har Ryssland börjat att hävda (sic) en doktrin som 

skulle ge dem rätt att militärt ingripa i andra länder när de anser att ryska medborgares 

intressen där på ett eller annat sätt hotas. (…) Uppenbarligen måste vi dra slutsatser av detta 

också för Sverige. Det är därför regeringen har gett försvarsberedningen mer tid för dess 

arbete. (Bildt 2014-03-18)  

I stället för en ordning där rätten är makt riskerar vi nu ett läge där makten dikterar vad 

som är rätt. (…) Skulle, i det läge som råder i dag, vårt europeiska samarbete försvagas eller 

förstöras råder det dessvärre ingen tvekan om var tillfredsställelsen skulle vara som allra 

störst. Sverige skulle kanske inte vara i första frontlinjen för de omedelbara 

konsekvenserna, men förr eller senare skulle riskerna krypa sig in mot oss också. (Bildt 

2014-04-30) 

Här framställer Bildt följden av den ryska annekteringen av Krim som möjliga militära hot mot 

Sverige, vilket leder till att försvarsberedningen ges mer tid till att analysera läget. Ryssland 

framställs som en aktör som vill dominera Europa och Sverige skulle i ett sådant världsläge 

utsättas för konflikt.  
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Även försvarsminister Karin Enström talade vid Rikskonferensen 2014;  

Det går inte att se militära konflikter i vårt närområde som enbart skulle påverka ett land. 

[Därför har vi] uttryckt att vi bygger säkerhet tillsammans med andra. (Enström 2014-01-

14) 

Enström pratar om konflikter i närområdet som fullt möjliga, och med en stor påverkan över 

även Sverige. Den svenska försvarsmakten framställs som oförmögen att klara en sådan situation 

själva och samarbete med andra lyfts fram som en nödvändighet. Enström kommenterade läget 

för svensk försvarsförmåga i ljuset av Rysslands agerande i samband med att uppdrag gavs till 

Försvarsmakten att redovisa underlag;  

Händelserna i Ukraina och Rysslands agerande understryker behovet av en stärkt 

försvarsförmåga. Sveriges säkerhet är nära kopplad till utvecklingen i vår omvärld. Säkerhet 

byggs solidariskt tillsammans med andra och hot mot fred och säkerhet avvärjs i gemenskap 

och samverkan med andra länder och organisationer. (Enström 2014-06-19) 

Inte bara framställs Sveriges säkerhet som kopplad till omvärlden, den är även avhängig det 

samarbete som sker med andra aktörer. Det behov av en stärkt försvarsmakt pekar på att så 

som försvarsmakten ser ut inte skulle räcka för att klara av hot från Ryssland.  

Finland 

Jyrki Katainen var sittande statsminister i Finland under den första hälften av 2014 och därmed 

under perioden av Rysslands första intrång i Ukraina. I pressmeddelanden under mars 2014 

uttalar han sig på följande sätt om Ryssland efter dennas annektering av Krim;  

Den mycket allvarliga situationen i Ukraina fortsätter, Europeiska rådet ska i morgon 

bedöma situationen och de fortsatta åtgärderna, där Finlands utgångspunkt är att alla 

åtgärder bör framskrida gradvis. Vi måste sträva efter enighet inom EU. (Katainen, 2014-03-

19) 

För närvarande har Ryssland och EU mycket olika uppfattningar om de grundläggande 

värderingarna och om gemensamma handlingssätt, och krisen avspeglar sig också på EU-

ländernas bilaterala relationer med Ryssland. (Katainen, 2014-03-21) 

Katainen framstället även här bilden av Ryssland som avståndstagande från europeiska, 

gemensamma värden. Det ryska agerandet menar Katainen kommer sätta press på de relationer 

som de har med andra länder i Europa. Den europeiska enigheten framställs som särskilt viktig 

för Finland som även vill sträva efter gradvisa åtgärder.  

I juni 2014 tillträdde Katainens efterträdare Alexander Stubb statsministerposten. Under ett 

officiellt besök till Sverige uttryckte han följande angående sanktioner mot Ryssland;  
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Vid diskussionerna är det viktigt att se till att ett land som Finland, som har nära 

handelsrelationer med Ryssland, inte drabbas oskäligt hårt av eventuella nya sanktioner. 

(Stubb 2014-07-04) 

Även Stubb trycker på vikten av att sanktioner och reaktioner mot Ryssland ska ske med 

eftertanke och att de inte ska vara överdrivna. Det kan anas en vilja av att inte förvärra 

situationen utan i stället sträva efter att bibehålla någorlunda goda relationer mellan Finland och 

Ryssland.  

Vid ett statsbesök i Berlin kommenterades det generella läget för Rysslands internationella 

relationer och utveckling; 

Tanken om att Ryssland skulle närma sig västvärlden kan man nog glömma. (…) Vi ska 

inte tro att vi kan styra Ryssland i en viss önskar riktning. Vi kommer säkert även i 

fortsättningen att vara partner till Ryssland, men det betyder inte att vi ska godkänna 

Rysslands handlingar under den senaste tiden. (…) Även i Finland bör vi kontinuerligt 

analysera utvecklingen i Ryssland, eftersom vi oberoende av hur våra relationer ser ut även 

i fortsättningen delar gräns. (Stubb 2014-09-29) 

Återigen lyfts två punkter fram; Rysslands distansering från västvärlden och hur Finland 

fortsatt kommer att ha en relation med sin granne, vilket för med sig att de fortsatt bör 

behandla Ryssland som partner. I september lämnade Stubb en upplysning till riksdagen 

om läget i Ukraina, den officiella finska uppfattningen om läget. Där framhåller Stubb att 

Rysslands agerande inte leder till att det föreligger ett militärt hot mot staten Finland, men 

att de ekonomiska dominoeffekterna kommer att avspeglas på den finska ekonomin 

(Stubb 2014-09-02).  

Utrikesminister Erkki Tuomioja uttalade sig om annekteringen av Krim i ett tal den 28 

oktober 2014. De ryska intentionerna beskrivs som en vilja att bryta med europeiska 

värderingar;  

Events in Ukraine, however, seem to be related to a development in which Russia has for 

some time made a conscious break with our core values such as the rule of law and freedom 

of expression, which for us are inviolable. (Tuomioja 2014-10-28)   

Finlands läge beskriver Tuomioja som mer utsatt i och med Rysslands uppvisade 

beteende, och de spänningar som uppstått mellan dem och Nato. Ökade aktiviteter i 

Östersjön används som exempel på detta – både Ryssland och Natos ökade aktiviteter i 

Finlands närområde tas upp som potentiella orosmoment för Finland. Statens egna 

situation beskrivs som utsatt i det nya läget;  
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Finland does not face a military threat. Nevertheless, the change in the operating 

environment, and Finlands geo-strategical position on the border of the military 

alliance and with superpower as a neighbor are facts that we must recognize and within 

the framework of which we must be able to act. (Tuomioja 2014-10-28)  

Den finska försvarsministern Carl Haglund höll tal i november 2014 på Hanaholmen om 

det finländska försvarspolitiska läget, och situationen i Ukraina fanns med på agendan;  

Krisen i Ukraina har långtgående verkningar på det säkerhetspolitiska läget i hela Europa och 

därmed också på säkerheten i norra Europa och i östersjöområdet. Östersjöområdets 

geostrategiska betydelse har igen ökat, i och med att relationerna mellan väst och Ryssland 

har skärpts. (…) Det militära försvarets främsta mål är också i fortsättningen att bilda en 

preventiv tröskel för och förmåga att avvärja användningen av militärt våld och hot om 

detta. (Haglund 2014-11-26) 

Finlands geopolitiska position framställs också av Haglund som betydande – när nu Ryssland 

agerar aggressivt är det avgörande att Finland ligger där de ligger. Finlands militära förmåga ska 

vara en preventiv tröskel för användning av militärt våld, angriper ska avskräckas från att 

attackera vilket ger att Finland måste ha en väl etablerad försvarsförmåga.  

För att sammanställa den svenska och finska uppfattningen under 2014 ställs resultatet upp i en 
tabell; 
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5.3	NATIONELL	STRUKTUR				

	

Rose tredje variabel behandlar de strukturer och institutionella ramverk inom staten som skapar 

begränsningar och möjligheter för vilken form foreign policy kan anta och vilka beslut som 

politikerna kan besluta för inom den. I studien undersöks säkerhetspolitiska beslut som ett 

uttryck avhängigt av foreign policy, då den senare har antagits påverka den förra.  

Studien söker efter den framställning som de valda dokumenten gör angående hur 

säkerhetspolitiken kan utformas – vilka strukturer inom de respektive staterna som dokumenten 

ger uttryck för. Detta genom att studera materialet genom analysfrågorna hur möjligheterna för 

militära samarbeten och hur möjligheterna att militärt agera på egen hand framställs.  

Struktur definieras som ramar inom vilken politiken kan formas, vilka begränsningar och 

möjligheter som finns. Likt de två tidigare variablerna finns det inte kapacitet nog för att inom 

ramarna för den här studien göra en djupare analys av materialet vilket även skulle inkludera 

bakomliggande variabler. För denna tredje variabel skulle dessa bakomliggande faktorer 

exempelvis kunna vara vilka möjligheter det finns för majoritetsbeslut i respektive stats riksdag, 

alltså att se på nationella partipolitiska strukturer och fördelning av mandat i riksdag. 

Begränsningar i tid och utrymme för den här studien gör att den endast kommer undersöka 

materialet utifrån de ställda analysfrågorna.  

Dokumenten kommer att analyseras var för sig varefter resultatet skrivs in gemensamt i en 

sammanställande tabell över de båda staterna. Ingen skillnad kommer alltså att göras i den utifrån 

typ av dokument, detta eftersom studien vill analysera innehållet utifrån analysfrågorna och inte 

utifrån i vilket syfte det har publicerats mer än det som förklarats ovan.  

Sverige 

Proposition 2014/15:109 klargör att målet med den svenska försvarsmakten är att hävda Sveriges 

suveränitet, men propositionen påpekar att det bör förtydligas gentemot solidaritetsförklaringen 

att försvaret även ska skydda den svenska handlingsfriheten i händelse av påtryckningar (Prop. 

2014/15:109, s. 52). Därför är ett av de övergripande målen enligt propositionen att utveckla 

försvarsmaktens operativa förmåga. Propositionen presenterar en bild av nyttjandet av 

försvarsmakten med ett ökat fokus på den egna nationella säkerheten, ”Försvaret går från ett 

insatsförsvar till ett försvar som tydligare inriktas mot den nationella försvarsdimensionen.” (Prop. 

2014/15:109, s. 9). Det försämrade omvärldsläget stället också krav på en väl fungerade 

totalförsvarsförmåga som enligt propositionen även den ska stärkas (Prop. 2014/15:109, s. 10).  

I propositionen läggs vikt vid framför allt samarbetet med Finland, men även hur övriga försvars- 

och säkerhetspolitiska samarbeten bör fördjupas (Prop. 2014/15:109, s. 1). Samarbete med andra 
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ses som en möjlighet att utveckla den egna förmågan och stärka säkerheten i det egna området 

(Prop. 2014/15:109, s. 8). De säkerhetspolitiska utgångspunkterna för samarbeten beskrivs som;  

Hot mot freden och vår säkerhet avvärjs bäst i gemenskap och samverkan med andra 

länder. Sverige är inte med i någon militär allians. 

Det går inte att se militära konflikter i vårt närområde som skulle påverka endast ett land. 

Den svenska unilaterala solidaritetsförklaringen omfattar EU-medlemmar liksom Norge 

och Island. Sverige kommer inte att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp 

skulle drabba ett annat EU-medlemsland eller nordiskt land. Vi förväntar oss att dessa 

länder agerar på samma sätt om Sverige drabbas. Sverige bör därför kunna ge och ta emot 

civilt och militärt stöd. (Prop. 2014/15:109, s. 21).  

Att agera militärt kan ske när en medlemsstat i EU blir attackerad, vilket troligen kommer ske vid 

väpnad konflikt i när området när konflikter troligen kommer påverka mer än ett land. Den 

svenska militära förmågan kan användas internationellt via denna solidaritetsförklaring. Vidare i 

nästa stycke;  

Den svenska solidaritetsförklaringen, den nordiska solidaritets-deklarationen och det 

nordiska försvarssamarbetet omfattar inga ömsesidiga militära förpliktelser och är därför 

ingen ersättning för de kollektiva åtaganden som finns för medlemmarna i Nato. Det 

nordiska samarbetet är ett komplement till, och inte en ersättning för, de existerande 

samarbetena inom EU och Nato. Inom Europa finns ett ömsesidigt beroende som stärker 

solidariteten mellan länderna. Sverige är solidariskt med andra och står inte heller ensamt 

inför hoten och utmaningarna. (Prop. 2014/15:109, s. 21).  

Det är när andra blir angripna som den militära förmågan kommer att brukas. Samarbetet inom 

EU är avgörande för den svenska militära förmågan, det är på de andra medlemsstaterna som 

Sverige förlitar sig på för att kunna använda sin militära förmåga. För att höja den långsiktiga 

tröskeln påpekas vikten av samarbete med andra stater i närområdet, så som de baltiska staterna 

(Prop. 2014/15:109, s. 23).  

Försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige bör utvecklas till att omfatta operativ 

planering och förberedelser för ett gemensamt användande av civila och militära resurser i 

olika scenarier. Exempel på detta kan vara hävdandet av respektive lands territoriella 

integritet eller utövande av rätten till självförsvar enligt artikel 51 i FN:s stadga. Sådan 

planering bör vara ett komplement till, men skilt från, respektive lands nationella planering. 

Samarbetet innebär en möjlighet till gemensamt agerande, men inte några utfästelser. (Prop 

2014/15:109, s. 24).  

 

Regeringen lägger, genom propositionen, vikt vid samarbetet med Finland. Den egna 

militära förmågan måste stärkas genom samarbete med andra. Sverige kommer inte att 
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bruka den egna militära förmågan utan stöd från andra. Slutligen diskuteras även 

samarbetet med Nato och vad värdlandsstöd genom samförståndsavtal är grundat på;  

Ett avtal om värdlandsstöd skapar förutsättningar för att öka förmågan att ge och ta emot 

militärt stöd i linje med den solidariska säkerhetspolitiken och förenklar övningssamarbetet. 

Avtalet förutsätter vissa lagändringar och en lagstiftningsprocess är påbörjad. Avtalet 

kommer därför att underställas riksdagen innan det kan träda i kraft. Regeringen anser att 

det är prioriterat att vidta de förberedelser som behövs för att säkerställa att Sverige, vid 

tidpunkten för ikraftträdandet, kan uppfylla sina åtaganden enligt samförstånds-avtalet med 

Nato om värdlandsstöd. (Prop 2014/15, s. 38).  

Här beskrivs möjligheterna för militär samverkan med andra organisationer. Det krävs 

beslut på riksdagsnivå, vilket innebär en koncensus med befolkningen om frågan ska 

röstas igenom, då det är folket som riksdagen företräder. Både detta avsnitt samt vidare i 

dokumentet pekar på regeringen vilja att utveckla samarbetet med Nato, något som 

åligger regeringen att göra (Prop 2014/15:109, s. 38). Men samarbete måste vila på ett 

folkligt stöd. Den egna försvarsförmågan definieras som en tröskeleffekt för angripande 

makter och inte en förmåga som ensamt ska kunna stå emot angrepp (Prop 2014/15:109, 

s. 47).  

SOU 2016:57 har i uppdrag att utreda de svenska säkerhetspolitiska samarbeten som 

finns och som kan komma att finnas inom en snar framtid och gör detta såväl som ger 

en redovisning för Sveriges nuvarande säkerhetspolitiska läge och den svenska 

försvarsförmågan. Samarbete med andra är utgångspunkten för utredningen och den 

pekar på flera gynnsamma sådana som sker nu och som kan utvecklas med tiden;  

Behovet av, och viljan till, internationellt samarbete – säkerhet genom samverkan – har 

successivt getts en allt mer framträdande plats i den officiella beskrivningen av Sveriges 

säkerhetspolitiska identitet. (…) Samtidigt består den militära alliansfriheten, vars 

innebörd är att Sverige inte åtar sig ömsesidiga försvarsförpliktelser i förhållande till andra 

länder. (SOU 2016:57, s. 36).  

Sveriges militära alliansfrihet ligger fortfarande fast, trots det behov av internationellt 

samarbete som pekas ut. Detta samarbete måste, givet dessa premisser, ske utan formella 

militära förpliktelser och den militära biten av det kan i realiteten bestå av 

övningsscenarion och kunskapsutbyte.  

Den nationella förmågan beskrivs med start i den svenska nedrustningen under 1990-tal 

och tidigt 2000-tal. Likväl tar utredningen upp den ändring som sedan gjordes för att 

ändra detta till att återigen för en god nationell och territoriell försvarsförmåga (SOU 
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2016:57, s. 51-52). Utredningen drar dock slutsatsen att ”(…) Sverige – liksom övriga 

europeiska länder – är beroende av stöd från andra stater och organisationer för att i ett 

krisfall kunna hävda sin suveränitet.” (SOU 2016:57, s. 53).   

Materialet som har analyserats här pekar på att den svenska militära förmågan, enligt 

politikerna som leder staten Sverige, ska nyttjas för att försvara svensk suveränitet och 

territorium. Efter den nedrustning som gjordes efter Kalla Kriget har nu inriktningen 

igen skiftat och det ska byggas en försvarsförmåga där totalförsvaret står i fokus-  

Finland 

Statsrådets dokument påpekar att säkerhetsläget i Europa har försämrats under de 

senaste åren (Statsrådet 8/2016, s. 10). Den territoriella integriteten och en säkrad 

självständighet är två av de främsta prioriteringarna som den finska staten gör och 

samarbetet med andra – även att alliera sig militärt – ses som möjligheter och det 

poängteras att ”(ett) aktivt deltagande i internationellt samarbete ligger i Finlands intresse (…)” 

(Statsrådet 8/2016, s. 19). Finland varken kan eller vill isolera sig från andra aktörer i EU 

och globalt. Efter att det säkerhetspolitiska läget i Finlands närområde har försämrats 

och eftersom en eventuell konflikt skulle inverka mycket negativt på den finska 

säkerheten så främjar Finland nu aktivt en säkerhetspolitisk stabilitet i sitt närområde 

(Statsrådet 8/2016, s. 19). EU är den partner som pekas ut som särskilt viktig;  

Europeiska unionen är den viktigaste operativa ramen för Finlands utrikes- och 

säkerhetspolitik och en viktig säkerhetsgemenskap. Unionen som uppstått som ett 

internt fredsprojekt i vår världsdel stöder i sina yttre åtgärder en internationell ordning 

som baserar sig på gemensamt överenskomna regler. (Statsrådet 8/2016, s. 14). 

Det är klart att EU ses som den främsta partnern för säkerhetspolitisk samverkan. 

Finland visar tydligt att de ser sig som en medlem i EU och en självklar aktör i det arbete 

som sker inom unionen. EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik (GSFP) ses 

som ett komplement till Nato och en möjlighet för europeiska stater att agera även i 

lågintensiva konflikter (Utrikesministeriet 2016, s. 21). Men, GSFP kommer inte ta över 

Nato eller de uppgifter som alliansen har idag. Nato anses fortsatt förbli den aktör som 

kommer ha störts inflytande över de ”hårda säkerhetsbevarande förmågor[na].” 

(Utrikesministeriet 2016, s. 23). Detta säger den utredning som granskat möjligheter och 

konsekvenser för ett finländskt Nato-medlemskap. Nato ses som den främsta aktören för 

att upprätthålla hård säkerhet i Finlands närområde;  

Summa summarum kommer Nato och EU att förbli separata aktörer på området hård 
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säkerhet i Europa trots att medlemskapen och de militära resurserna i hög grad överlappar 

varandra. Existerande strukturer och samarbete gör det möjligt för EU och dess 

medlemsstater att agera vid ett brett spektrum av lågintensiva konflikter utan att Nato 

involveras. När det gäller större militära konflikter av traditionell eller icke-traditionell 

karaktär, är det fortfarande Nato och dess militära och politiska resurser som är den 

primära aktören och vars trovärdighet som omedelbart står på spel om artikel 5 

aktualiseras. (Utrikesministeriet 2016, s. 23).  

Den egna militära förmågan beskrivs på följande sätt; ”För att bekämpa väpnade angrepp 

upprätthåller Finland en nationell försvarsförmåga som står i proportion till säkerhetsmiljön (…) 

Finland upprätthåller också ett trovärdigt nationellt gränssäkerhetssystem.” (Statsrådet 8/2016, s. 

19). Utredningen tar även upp aspekten kring den finska försvarsviljan;  

Den höga beredskapen att försvara Finland är väldokumenterad i opinionsundersökningar 

som har gjorts systematiskt i flera årtionden. Försvarsviljan har inte varierat i någon större 

omfattning när det säkerhetspolitiska läget har förändrats i norra Europa. Däremot är den 

senaste tidens utveckling i Ryssland och landets aggressiva hållning faktorer som påverkar 

försvarsviljan. (Utrikesministeriet 2016, s. 55) 

Denna försvarsvilja är en avgörande faktor för att upprätthålla det egna försvaret. Den 

egna försvarsmakten är viktig för statens upprätthållande men även för att samarbete 

med andra aktörer. Utveckling av försvarsförmågan bör ske i samverkan med de aktörer 

som Finland ser som avgörande för upprätthållande av deras säkerhet;  

En kontinuerlig utveckling av det militära samarbetet med Nato är en av de viktigaste 

delfaktorerna för att Finland ska kunna upprätthålla och utveckla det nationella försvaret 

och kapaciteten att försvara sitt eget territorium. Finland fortsätter med sitt omfattande 

deltagande i Natos övningar och utbildningsverksamhet. (Statsrådet 8/2016, s. 26).  

Det är värt att notera att Ryssland beskrivs som mindre benägna att reagera på 

säkerhetspolitiska samarbeten inom EU kontra med Nato, enligt den utredning som 

gjorts om samarbeten (Utrikesministeriet 2016, s. 24).  

För att sammanställa den svenska och finska uppfattningen under 2014 ställs resultatet 

upp i en tabell;  
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Sverige   

Prop 

 

Sverige  

SOU 

 

Finland  

Inriktning. 

 

Finland  

Utredning 

 

Hur framställs 

möjligheterna för 

militära 

samarbeten? 

 

 

Samarbete med andra 
ses som en möjlighet 
att utveckla den egna 
förmågan och stärka 
säkerheten i det egna 

området. 
Solidaritetsförklaringen. 

Sverige kommer inte 
att förhålla sig passivt 
om en katastrof eller 

ett angrepp skulle 
drabba ett annat EU-

medlemsland eller 
nordiskt land. 

 

Den militära 
alliansfriheten 

står fast. Behov 
och vilja för 

internationellt 
samarbete finns. 

 

Finland visar 
tydligt att de ser 

sig som en 
medlem i EU och 
en självklar aktör i 

det arbete som 
sker inom 
unionen. 

 

EU:s gemensamma 
säkerhets- och 
försvarspolitik 

(GSFP) ses som ett 
komplement till 

Nato och en 
möjlighet för 

europeiska stater 
att agera även i 

lågintensiva 
konflikter. 

 

Hur framställs 
möjligheterna att 

agera på egen hand 
militärt?   

 

Samarbetet inom EU är 
avgörande för den 
svenska militära 

förmågan, det är på de 
andra medlemsstaterna 
som Sverige förlitar sig 

på för att kunna 
använda sin militära 

förmåga. 

 

Sverige och 
andra europeiska 

länder är 
avhängiga 

externt stöd för 
att klara av kriser 

och hävda sin 
suveränitet. 

 

Upprätthåller 
trovärdig och 

tillräcklig 
försvarsförmåga 

för aktuellt 
säkerhetsläge.  

 

Försvarsviljan är en 
avgörande faktor 

för det egna 
försvaret. 

Försvarsmakten är 
viktig för statens 
upprätthållande 
men även för att 
samarbete med 
andra aktörer. 
Utveckling av 

försvarsförmågan 
bör ske i 

samverkan med de 
aktörer som 

Finland ser som 
avgörande för 

upprätthållande av 
deras säkerhet 

	

Tabell 3 Rose tredje variabel – nationell struktur  

5.4	FÖRSTÅELSE	UTIFRÅN	TEORIN	

Det raster som studien har skapat utifrån operationaliseringen av teorin om neoklassisk 

realism ger en grund för hur resultaten från analysen tolkas. Teorin gör gällande att de tre 

variablerna som identifieras gemensamt påverkar statens foreign policy och i förlängning 

säkerhetspolicy. Alla tre variabler spelar in i varandra – den militära förmågan kommer 
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förmodligen inte användas genom statliga strukturer om inte statens ledare uppfattar ett 

reellt hot.  

Genom att analysera tre variabler som enligt neoklassisk realism formar en stats 

utrikespolitiska hållning har studien sökt vilka likheter som finns mellan de svenska och 

finska variablerna. Enligt method of agreement ställs utfallen för variablerna upp i en tabell 

för att se vilka som sammanfaller; 

	

	

	

	

	

	

	

 

Tabell 4 Sammanställning utifrån metod of agreement  

För den första variabeln uppvisas inte en likhet mellan de två staterna. Den militära 

förmågan skiljer sig mellan Sverige och Finland i de avseenden som har analyserats här. 

Det finns en marginell skillnad i budget och kostnad för staternas försvarsmakter, vilken 

kan antas bero på den större materiella del som den svenska försvarsmakten innehar. 

Däremot finns det en klar diskrepans i personal, där den finska försvarsmakten uppvisar 

ett markant högre nummer för tillgänglig personal. Enligt den neoklassiska realismen 

definieras den relativa makten till de förmågor som en stat innehar och kan använda för 

att influera en annan stat. Här ser studien på personalresurs som ett värde för den 

förmåga staten innehar att upprätthålla en försvarsförmåga, särskilt gällande att hålla 

territorium. Relativ makt är en oberoende variabel i formandet av en stats foreign policy i 

det att den formar uppfattningen hos statens ledare om statens förmåga. En ytterligare 

punkt som är värd att notera från teorin är förutsägelsen att den relativa makten påverkar 

omfattning och ambition för statens foreign policy – när den relativa makten ökar kommer 

staten att söka mer inflytande, och när den minskar kommer staten att även statens 

ambitioner att bli lägre. Det kan hävdas att den finska säkerhetspolitiken därför bör 

	 Lika	 Olika	

Militär	

förmåga	

	 x	

Hotupp-

fattning	

x	 	

Nationell	

struktur		

	 x	
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utformas mer aggressivt jämfört med den svenska, sett till den skillnad i resurser som 

framkommit här. Men ingen av staterna har ansökt om medlemskap i Nato – den 

uppfattade militära förmågan som god eller inte till trots. Därför verkar inte denna 

variabel kunna förklara utfallet.  

Den andra variabeln – hotbildsuppfattning – binder samman den första och tredje 

variabeln. Uppfattning och tolkning hos statens ledare är avgörande för hur politiken 

formas. Om de inte uppfattar statens säkerhet som hotad kommer det inte heller finnas 

utslag för det i säkerhetspolitiken. Här uppvisas en likhet mellan staterna – de ryska 

intentionerna uppfattas som aggressiva, Ryssland framställs i politikernas uttalande som 

de vill bryta med europeiska värderingar och återigen upprätta en stormakt. Genom sitt 

agerande har relationerna med båda staterna, Sverige och Finland, skärpts. Det finns en 

viss skillnad i det hot som politikerna möter de olika staterna – där Finland klart säger att 

de inte står inför ett militärt hot från Ryssland medan Sverige menar att ett potentiellt hot 

är något de ska ha med i planering av försvar. Både Sverige och Finland trycker hårt på 

vikten av samarbete inom EU och hur ett starkare sådant skulle vara positivt för staten.  

Hur politikerna kan agera – formade av statens relativa förmågor och deras 

hotuppfattning – avgörs av det som Rose har definierat som den tredje variabeln, 

nationell struktur. Dessa avgör vilken möjlighet politikerna har att nyttja den relativa 

makten i att utföra foreign policy och i fallet för denna studie även säkerhetspolitik. Studien 

undersöker statliga inriktningsdokument och utredningar om försvars- och 

säkerhetspolitiska samarbeten och finner att dessa är olika för Sverige och Finland. 

Dokumenten ger uttryck för någorlunda likartade möjligheter för militära samarbeten 

hos staterna. Vikten av arbete inom EU såväl med varandra lyfts fram som två av de 

viktigaste arenorna. Sverige skiljer sig genom att poängtera att den militära alliansfriheten 

ligger fast. Den klara skillnaden finns dock i hur staten ser på möjligheten att nyttja den 

egna försvarsförmågan. De svenska dokumenten visar på att Sverige är beroende av stöd 

från andra för att kunna upprätthålla en försvarsförmåga i en kris eller konflikt. Detta 

skiljer sig från Finland där den nationella försvarsförmågan och särskilt försvarsviljan hos 

befolkningen lyfts fram som fungerande och till och med väldigt god.  Finland 

framställer sig som att de har goda möjligheter att nyttja sin egen militära förmåga själva 

såväl som i samarbete med andra, exempelvis inom ramarna för GSFP. Att nyttja de 

militära krafterna där ses som en självklarhet. För Sverige är inte detta lika klart även om 

samarbete med EU finns med som en faktor – det handlar snarare om att Sverige 
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behöver kunna ta emot stöd från andra stater mer än att kunna ge. De statliga 

strukturerna i Finland är redo för att försvarsmakten ska nyttjas, nationellt eller i 

samarbete med andra aktörer. I det svenska fallet verkar det betydligt mer osäkert om 

och hur detta skulle ske.  

Utifrån method of agreement förklaras därmed det säkerhetspolitiska beslutet att inte ansöka 

om medlemskap i Nato även efter den ryska annekteringen av Krim av hotuppfattningen 

hos staternas ledare. Jämför vi detta med Möller och Bjerelds (2010), som är ett avstamp 

för denna studie, ser vi att den slutsats som de nådde i att staterna når samma beslut 

utifrån sina historiska erfarenheter inte stämmer överens med resultatet i denna studie. 

Därutöver pekade Möller och Bjereld på att Finland vid en ökad aggressivitet från ryskt 

håll genast kunde antas ansöka om medlemskap i Nato. Detta har inte skett vilket stärker 

denna studies resultat om påverkan från Rose andra variabel över säkerhetspolitiska 

beslut.  

Medlemskap i en internationell organisation, institution eller union knyter staten närmare 

andra aktörer och gör dem mindre autonoma, men kan å andra sidan även öka det egna 

inflytande över storpolitiska säkerhetsfrågor. Den här balansen mellan autonomi och 

inflytande, ökade kostnader kontra fler fördelar, är dilemmat av integration (Wivel 2005, 

s. 396). En stat kan å ena sidan ge upp sin autonomi och med det riskera att fastna i en 

process som leder mot mer beroende, eller stå utanför med bibehållen autonomi men då 

riskera att bli övergiven i den internationella integreringen och missa möjligheten att 

påverka (Wivel 2005, s. 396). När det gäller deltagande från Sverige och Finland i 

säkerhetspolitiska lösningar inom ramarna för institutioner där de är medlemmar är 

GSFP ett tydligt exempel på detta. Policyn gör att EU kan agera inom säkerhetsfrågor, 

men fortfarande vara en civil aktör. Med detta kan stater som historiskt hävdat en militär 

neutralitet sälla sig till avtalet utan att för den skull ge upp deras militära alliansfrihet 

(Wivel 2005, s. 398). Ett medlemskap i Nato å andra sidan skulle tvingat dem att ge upp 

denna alliansfrihet. Med GSFP kan Sverige och Finland ha en aktiv roll i EU inom ett 

område som de annars haft en liten talan i – säkerhetspolitiken. Men, de två mest vitala 

säkerhetspolitiska punkterna som EU har kunnat erbjuda sina mindre medlemsstater – 

förhindra kapprustning mellan stormakterna och motverka instabilitet i det europeiska 

närområdet – har nu fallerat. Med annekteringen av Krim och ett Ryssland som spänner 

musklerna är EU inte längre samma lugna och stabila region. En instabil miljö gör det 

mer riskabelt att fatta felaktiga säkerhetspolitiska beslut (Wivel 2005, s. 408).  
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Den variabel som är lika mellan de båda fallen, hotbildsuppfattning hos statens ledare, 

kan utifrån studiens uppvisade resultat hittills ha påverkat Sverige och Finland i att inte 

söka medlemskap i Nato. Staternas ledare har gemensamt uppfattat ett hot från Ryssland 

och vikten av samarbete inom existerande strukturer. Hur den statliga militära förmågan 

ser ut eller vilka strukturer det finns för att nyttja den kan inte tolkas som avgörande för 

ansökan om medlemskap utifrån resultatet som denna studie visar.  

6.	AVSLUTNING	

6.1	SLUTSATSER	

Studiens syfte var att undersöka det svenska respektive finska fallet där staten fortsatt 

inte har ansökt om medlemskap i Nato trots ökad aggressiv aktivitet från Ryssland 

genom att analysera variabler från teorin om neoklassisk realism som bygger på foreign 

policy analysis – ett område som analyserar och tolkar utrikespolitiskt agerande hos stater.  

Forskningsproblemet konkretiserades i följande frågeställning; Genom method of agreement, 

vilka variabler från teorin om neoklassisk realism delas av Sverige och Finland rörande 

deras icke-medlemskap i Nato sett till tiden efter annekteringen av Krim? Hur kan 

resultatet förklara deras säkerhetspolitiska val att inte ansöka om medlemskap i Nato 

även efter den ryska annekteringen av Krim?  

Realism, som till synes inte kan förklara det uppvisade säkerhetspolitiska agerandet från 

Sverige och Finland, valdes bort till förmån för neoklassisk realism. Genom teorin 

undersökte denna studie identifieringen av förklarande variabler för Sveriges och 

Finlands säkerhetspolitiska agerande efter annekteringen av Krim 2014.   Det genomförs 

genom method of agreement där de tre givna variablerna från neoklassisk realism jämfördes 

mellan staterna. Studien visar att likheten mellan staterna ligger i den kognitiva 

uppfattning som finns hos statens politiska ledare om den egna statens position i 

omvärlden och vilka hot som den står inför. Eftersom de båda står utanför Nato kan 

denna variabel vara en del av orsakerna till staternas icke-medlemskap.  

Resultatet som den här studien visar går delvis mot det som Möller och Bjereld (2010) 

presenterade som oberoende variabel för Nato-medlemskap för Sverige och Finland – 

för Sverige var detta den svenska identiteten och för Finland den strategiska dimensionen 

med hänsyn till territoriell integritet (Möller & Bjereld 2010, s. 374). Det ramverk som 

har dragits från teorin ger att tre variabler framför allt formar en stats utrikes- och 
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säkerhetspolitiska inriktning. För fallen Sverige och Finland visar denna studie att det är 

hotuppfattningen hos statens ledare som väger tyngst av dessa variabler. Teorins centrala 

empiriska förutsägelse är att sett till ett längre tidsperspektiv kommer den relativa 

mängden av materiel makt – militär förmåga – som en stat innehar att forma dess 

utrikespolitik. Med det förändringsarbete som kan börja ses hos den svenska respektive 

finska försvarsmakten och de samarbete som de bedriver inom EU är det troligt att det i 

framtiden kommer ske förändringar i staternas politik för medlemskap i allianser.  

6.2	VIDARE	FORSKNING	

Vidare forskning inom området aktualiseras främst av vidare förändring på området, vilket kan 

antas kommer att ske. Dessa förändringar kan vara såväl ökat aggressivt beteende från Ryssland 

och fortsatt avvaktande beteende från Sverige och Finland. Å andra sidan kan forskning om 

frågan aktualiseras om någon av dem eller båda väljer att ansöka om medlemskap i Nato. Om 

detta sker bör beslutet analyseras genom Gustavssons teori om foreign policy change (Gustavsson 

1999).  Neoklassisk realism bör användas för att analysera förändringar i staters foreign policy och 

undersöka vilken variabel som får igenom förändring.  

Studiens resultat visar på behovet av vidare forskning för att förstå vad det är som får små stater 

att agera i stora säkerhetspolitiska frågor. Neoklassisk realism lägger vikt vid hur staten uppfattar 

omvärlden och fattar beslut därefter – för att undersöka andra sidan är det aktuellt med studier 

om vilka faktorer det är som påverkar små stater att ta klivet in i en stor allians eller samarbete. 

När den beroende variabeln inte längre är icke-medlemskap utan istället ett fattat beslut finns det 

både nationella och internationella faktorer bakom detta som oberoende variabler som kan 

undersökas. Neoklassisk realism är ett teoretiskt ramverk lämpligt för den här typen av studier – 

det ger en mer detaljerad bild än realismen utan att för den sakens skull förlora aspekten av 

internationella strukturella faktorer.  
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