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Abstract 

The political and military alliance Nato, has as its main purpose to protect and preserve the 

security and freedom for its member countries. Finland has created a strong relationship to 

Nato with a good cooperation which has led to a debate in Finland about a Finnish Nato 

membership. The debate often address the escalating threat around the Finnish borders. 

Realism and liberalism was used in this essay with the aim to analyze how the 

arguments/counterarguments are presented for a Finnish Nato membership and if there´s an 

attempt to make up different realities in the debate. The theorys was applied to arguments 

taken from debate and editorials from the Finnish newspaper Hufvudstadsbladet and Åbo 

Underrättelser. The method used in the essay is a comparative text analysis (qualitative) 

where debate and editorial pages have been analysed based on the theories of realism and 

liberalism. The results of the study showed that articles with liberalism could be found in a 

larger extent than the realism theory and that the newspapers did not try to create different 

realities and images in the debate over a Nato membership. 

Key words: Finland, Nato, Realism, Liberalism, Hufvudstadsbladet, Åbo Underrättelser, 

international cooperation. 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning och Problemdiskussion 

North Atlantic Treaty Organisations (Nato) är en politisk- och militär organisation med syftet 

att skydda och bevara säkerhet och frihet för medlemsländerna genom militära och politiska 

medel. På den politiska nivån arbetar Nato med att främja demokratiska värden och 

uppmuntrar samråd och samarbete i försvars- och säkerhetspolitiska frågor för att bygga 

förtroende och på lång sikt förebygga att konflikter uppstår. Det militära samarbetet inom 

Nato syftar till att värna om att konflikter skall lösas genom fredliga metoder. Om en konflikt 

inte kan lösas genom diplomatiska medel finns det möjlighet att använda sig av militär 

kapacitet för att genomföra krishanteringsinsatser. Dessa insatser utförs då enligt artikel 5 i 

Washingtonfördraget, som är Natos grundfördrag, eller under ett FN-mandat. Insatsen kan 

genomföras ensam av ett medlemsland eller i samarbete med andra länder och internationella 

organisationer. Inom Nato råder principen att en attack mot en eller flera medlemsländer 

betraktas som en attack mot alla medlemsländer. Detta är principen om kollektivt försvar som 

fastställs i artikel 5 i Washingtonfördraget. Det som är viktigt att poängtera är att artikel 5 i 

Washingtonfördraget inte ställer krav på att ett medlemsland måste bidra med militära medel 

för att bistå ett annat medlemsland under en attack. Andra medlemsländer kan välja att bidra 

på annat sätt, exempelvis genom transport eller sjukvårdsassistans. Endast vid ett tillfälle har 

artikel 5 åberopats. Detta skedde efter terroristattackerna 11 september 2001 mot USA.1 Idag 

består Nato av 28 medlemsländer, 26 från Europa samt USA och Canada2.       

Enligt Bruce Weinrod kan man dela in Natos historia i fyra faser. Den första fasen tar sin 

början vid bildandet och etableringen av Nato 1949. De länder som var med vid bildandet av 

organisationen var de europeiska staterna Belgien, Danmark, Frankrike, Island, Italien, 

Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal och Storbritannien, samt USA och Kanada från 

Nordamerika. Nato bildades som ett svar från det säkerhetshot man kände mot Sovjetunionen. 

Nato kunde framgångsrikt avskräcka en eventuell attack från Sovjetunionen och 

Warszawapakten, mycket tack vare de stora militära resurserna som man var utrustad med. 

När Sovjetunionen sedermera försvagades och sedan upplöstes 1991 hade man från Natos 

sida uppnått sitt ursprungliga syfte av vilket man bildades för.3      

                                                           
1 NATO. WHAT IS NATO. 2017-02-06 
2 NATO. NATO MEMBER COUNTRIES. 2017-02-06 
3 Weinrod, W. Bruce. (2012). The Future of NATO. s.2 
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Den andra fasen som Weinrod tar upp, inleddes med en betydande reducering av USA:s 

militära närvaro i Europa, dock förblev stora delar kvar på europeisk mark. En ny riktning för 

Natos framtida arbete blev nu tydlig där det primära inte handlande om det militära, utan 

huvudsyftet blev istället det politiska. De grundläggande målen för denna tid var att integrera 

den västerländska demokratin i de forna medlemmarna i Warszawapakten och på sådant sätt 

bygga upp stabilitet och demokratisk samhällsstyrning. Weinrod förklarar att Nato fick en roll 

som en slags ”institutionell nyckelaktör” i arbetet att understödja den demokratiska 

framväxten i Central– och Östeuropa. Även en betydande del av medlemmarna från 

Warszawapakten var angelägna om att gå med i Nato i och med att det innebar en säkerhet för 

dessa länder.4    

Den tredje fasen för Nato omfattar organisationens inkluderande intressen för staterna i 

sydöstra Europa. Efter kalla kriget och Sovjetunionens fall kom Nato att ta på sig nya 

uppgifter i och med att man ställdes inför andra former av hot än tidigare. De nya uppgifterna 

kom till stor del att handla om fredsbevarande - och fredsskapande operationer, exempelvis 

som de i f d Jugoslavien och Afghanistan. Under Natos tredje fas kom man att utveckla nya 

partnerskapsprogram och ett av dessa är Partnerskap för fred (PFF).5     

Fjärde och sista fasen som Weinrod tar upp tar sin början efter terroristattackerna 11 

september 2001 mot USA. Nato kom att få en betydande roll vid sidan av USA under 

Afghanistankriget genom den multinationella styrkan International Security Assistance Force. 

Irakkriget kom också att inkluderas i denna tid, i vilket Nato bland annat var involverade 

genom att bistå vid utbildningen av den irakiska militären.6 

Under kalla kriget såg man från finsk sida, precis som Nato, Sovjetunionen som det största 

militära hotet. Idag har Finland förändrats mycket sedan vinterkriget, fortsättningskriget och 

kalla kriget under 1900-talet. Landet har genomgått en process där man lärt sig hantera 

komplexa internationella relationer, säkerhetsfrågor och man har lyckats etablera en stabil 

relation med Ryssland.7 

Finland har också skapat en stark relation och ett gott samarbete med Nato. Landet har sedan 

1998 en delegation från riksdagen i Natos parlamentariska församling. Delegationen består av 

fyra ledamöter. Församlingen har ingen formell anknytning till Nato men däremot har 

                                                           
4 Weinrod. (2012). s.2 
5 Ibid s.3 
6 Ibid 
7 Utrikesministeriet. (2016-29-4). Konsekvenserna av ett eventuellt finskt Natomedlemskap. s.5 
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organisationerna ett nära samarbete och det är Natoländerna som utgör medlemmarna i den 

parlamentariska församlingen. I församlingen ingår också associerade medlemmar, där vissa 

av dessa har observatörsstatus. Finland är en av 13 associerade medlemmarna i församlingen. 

Detta innebär att man har rätt att yttra sig men att man saknar rösträtt eller skyldighet att bidra 

ekonomiskt.8    

I samverkan med flera partners och organisationer som bl.a. OSSE, EU, Nato och de övriga 

nordiska länderna har Finland varit med och utvecklat en politik som bidrar till säkerhet i 

Europa. I och med att Finland står så nära Nato som det är möjligt för ett land som ej är 

fullvärdig medlem innebär det att de praktiska problemen som man behöver lösa innan ett 

medlemskap gäller fullt ut är relativ begränsade. Finland anses ha god demokratisk ordning 

samt är ett militärt seriöst land vilket kan motiveras av det territorialförsvar man besitter. En 

finsk Nato-anslutning är inte en svår tekniskt komplicerad process, utan skulle snarare ses 

som något positivt ur ett Nato-perspektiv och fullt godtagbart för övriga medlemsstater9.       

Finland utgör ett viktigt geografiskt område beträffande säkerhet och försvar för 

Östersjöområdet. Dock kan det uppstå en strategiskt osäker situation då Finland blir en utpost 

så gott som utan landförbindelse med resten av Nato, bortsett från den norska delen i norr, om 

man i framtiden väljer att ansluta sig till organisationen. Viktigt att komma ihåg är också att 

Finland har en gemensam gräns till Ryssland på 1 340 km. Ryssland har ofta visat upp en 

negativ hållning i frågor kring de principer och normer som reglerar den europeiska 

ordningen. Från rysk sida betraktar man Nato som en motståndare och dess utvidgningar som 

ett hot mot den egna nationella säkerheten. Detta leder i sin tur till att Ryssland aktivt försöker 

motarbeta alla finska närmanden för ett Natomedlemskap10. 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Eduskunta Riksdagen. Finlands delegation i Natos parlamentariska församling.  
9 Ibid. s.6  
10 Utrikesministeriet. (2016-29-4). Konsekvenserna av ett eventuellt finskt Natomedlemskap. s.5 
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1.2 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur debatten och argumenten förs fram kring ett 

eventuellt finskt Natomedlemskap utifrån teorierna realism och liberalism. Teorierna har 

applicerats på argument hämtade ur debatt- och ledarsidor från de finska dagstidningarna 

Hufvudstadsbladet och Åbo Underrättelser som berör Natomedlemskap. Valet av dessa två 

finska nyhetstidningarna ger en möjlighet att studera finländsk media genom en komparativ 

studie. En studie av dagstidningarna Hufvudstadsbladet, som är en oberoende borglig liberal 

dagstidning11 och Åbo Underrättelser som är en oberoende dagstidning,12 kan också bidra 

med att förstå Natodebattens utveckling, dels ur ett mer högerpolitiskt perspektiv, jämfört 

med hur man argumenterar kring frågan i en dagstidning vars opinionsbildare har möjlighet 

att uttrycka en större och bredare politisk åsiktsskillnad. Debatt- och ledarsidorna har jämförts 

och analyserats för att undersöka om det eventuellt är så att tidningarna skapar två olika 

verkligheter och bilder av debatten kring ett Natomedlemskap för Finland. Man bör ställa sig 

frågan om det möjligt att Hufvudstadsbladet kan tänkas ha en mer pro-inställning till Nato 

som borglig liberal dagstidning, jämfört med Åbo Underrättelser, där det eventuellt finns en 

mer varierande inställning till Nato.       

Likaså kan studien i viss mån leda till mer kunskap och förståelse om debatten och dess 

utveckling hos de större finlandssvenska medierna. Det intressanta är att studera om/hur 

tidningarna skiljer sig åt i sina argument för ett finskt Nato-medlemskap samt om/hur mycket 

tidningarna skiljer sig från varandra gällande teorierna och vilken teori som präglar 

argumenten i störst utsträckning. Undersökningen kommer alltså svara på hur debatten förs i 

finsk media för ett finskt Natomedlemskap samt hur man argumenterar för och emot med 

hjälp av ovanstående teorier.  

 

 

 

 

 

                                                           
11 Ginman, Susanna; chef för ledarredaktionen/pääkirjoitustoimituksen päällikkö/Editorial writer, Hufvudstadsbladet.   
12 Holm, Carina; Andra redaktör, Åbo Underrättelser.   
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1.3 Frågeställning 

De frågeställningar som studien kommer att ge svar på och behandla är följande: 

”I den politiska debatten som äger rum angående ett finskt Natomedlemskap, hur förs den 

mediala debatten kring ett eventuellt Natomedlemskap för Finland i förhållande till teorierna 

realism och liberalism?”  

”Präglas debatten om Natomedlemskapet i Finland i störst utsträckning av realistiska eller 

liberalistiska indikatorer?”   

”Skapas två skilda verkligheter och uppfattningar i debatten om Natomedlemskap i de finska 

nyhetstidningarna Hufvudstadsbladet och Åbo Underrättelser?” 

1.4 Disposition  

Efter det inledande kapitlet följer en mer djupgående presentation av det teoretiska ramverket 

som används, samt hur de appliceras i studien. Avsnittet kommer också presentera en del 

kring den tidigare forskningen som bedrivits inom samma område. De teoretiska 

utgångspunkterna som uppsatsen utgår ifrån är realism och liberalism. Under teoriavsnittet 

redovisas centrala begrepp för vardera teori som har betydelse för hur materialet har studerats. 

Sedan följer ett kapitel kring den komparativa textanalysmetoden och materialbeskrivning. I 

detta kapitel diskuteras uppsatsens val av material och motivering av det valda metodologiska 

tillvägagångssättet. I metodavsnittet sker en redovisning av analysschema, förtydligande kring 

operationaliseringen och hur materialet tolkas och avläses. Avsnittet tar också upp metodens 

validitet och reliabilitet. Efter att metod och material presenterats, redovisas uppsatsens 

avhandlingsdel. I avhandlingsdelen redovisas resultaten från det studerande materialet och 

analyser utifrån dessa kommer att klargöras med hjälp av teorierna. Frågeställningarna 

kommer i denna del att besvaras. I kapitel 5 presenteras en diskussionsdel och slutsatser. I 

slutsatsdelen sker en återknytning till frågeställningen och reflektioner huruvida uppsatsen 

uppnått sitt syfte med undersökningen. Kapitlet innehåller även slutsatser kring analyser av 

resultatet.       
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2 Teori och tidigare forskning 

Teorierna som används i uppsatsen för att klargöra och förklarar argumentationerna i debatt- 

och ledarsidorna är realism och liberalism. Dessa två teorier är allmänt kända inom 

statsvetenskapen i ämnen som berör internationella relationer och det är ur denna 

utgångspunkt som teorierna analyseras utifrån. Realism och liberalism har ofta en funktion 

som varandras motsatser i studier för internationella relationer. Det gör att teorierna med god 

anledning lämpar sig bra att studera vid denna typ av komparativa undersökningar. I denna 

uppsats har begränsning gjorts till de mer klassiska formerna av realism och liberalism. 

Teorierna kommer att ha en funktion som förklaringsverktyg och kommer sedan att diskuteras 

till följd av resultatet. Efter redovisningen av teorierna följer en presentation av tidigare 

forskning, där bakgrund om Finlands historiska förhållande till Nato presenteras samt studier 

där teorierna har använts i olika kontexter till Nato som organisation. Med hjälp av teorierna 

redovisas sedan relaterande begrepp som kommer användas som indikatorer i analyser av 

materialet. Indikatorerna presenteras i ett analysschema i metodkapitlet. 

2.1 Realism 

Inom Statsvetenskapen har realismen en mycket betydelsefull plats och inom internationell 

politik är den en av de mer kända teorierna. Realismen som statsvetenskaplig teori fokuserar 

på begreppet makt i analyser av politik och internationella relationer.13 I en realistisk 

utgångspunkt är det staterna som är de centrala aktörerna eftersom att de besitter den största 

makten. Då man koncentrerar sig på staterna som centrala aktörer i kombinationen med makt, 

anses det råda anarki i avsaknad av en internationell auktoritet.14 Existerandet av Nato 

påverkar dock inte den rådande anarkin. Detta beror på att medlemsländerna i organisationen 

är suveräna och de lyder inte under någon högre makt. Nato inkräktar inte på ländernas 

suveränitet. Likaså bidrar Nato inte till att länderna blir mindre internationellt oberoende då 

ett medlemskap är frivilligt.15           

Realismen har sitt ursprung från bland annat de kända tänkarna Thukydides, Niccoló 

Machiavelli och Thomas Hobbes, men det är först vid andra världskrigets slut som realismen 

får sin moderna form. Detta sker som en reaktion av det som tolkades som en naiv tro på 

internationella relationer och internationell rätt. Den tysk-amerikanske statsvetaren Hans 

                                                           
13 Smith, Steve; Hadfield, Amelia & Dunne, Tim. (2008). Foreign Policy. Theories, Actor, Cases. s.32. 
14 Morgenthau, Hans J. (1993). Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace. s. 5. 
15 Weber, Cynthia. (2005). International Relations Theory. A Critical Introduction. s.14. 
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Morgenthau anses vara den som gett grunden för realism i modern tid. Det var genom 

Morgenthaus bok Politics Among Nations som teorin kom att få sitt genombrott, vilket skedde 

efter andra världskriget. Morgenthau har inspirerats av de gamla tänkarna inom den realistiska 

skolan och menar att realism handlar om att politiken kan förklaras utifrån människans 

natur.16 

För att undersöka konsekvenserna av anarkin och strävan efter makt i den internationella 

politiken när man sätter realism som perspektiv på internationella relationer går det att finna 

tre centrala begrepp. Dessa tre begrepp utgörs av säkerhetsdilemmat, maktbalans och 

polaritet.17 Det första begreppet, säkerhetsdilemmat, förklarar problemet som kan uppstå då 

stater vill minska andra staters säkerhet och genom sådant vis säkerställa den egna säkerheten. 

Man åstadkommer militärmakt genom att införskaffa sig militära resurser. En av 

konsekvenserna av detta agerande blir att närliggande stater anser att man utgör ett hot, vilket 

leder till att de också investerar i den militära kapaciteten. På grund av ett sådant agerande 

leder staters sökande efter säkerhet istället till ett kollektiv osäkerhet.18  

Maktbalans, som utgör det andra begreppet, förklarar hur stater skall handla för att 

säkerhetsdilemmat inte skall leda krig och konflikter. Maktbalansen förklarar ett läge där 

stater bedömer sig ha likvärdiga militära resurser, exempelvis kalla kriget med öst- och 

västblocken. Situationer med potentiella krigs- och konfliktsutbrott kan undvikas genom att 

det finns etablerade maktbalanser mellan stater i det internationella systemet.19  

Polaritet handlar om frågan kring hur många stormakter som är aktiva i den internationella 

politiken, något som ständigt är intressant att studera inom realismen. Hur den internationella 

politiken tar sin form påverkas av hur många stormakter det finns, detta trots att det finns en 

struktur byggd på anarki för det internationella systemet. Huruvida det kan råda fred och dess 

möjligheter att bevaras är något som styrs av polariteten. Bipolaritet och multipolaritet anses 

utgöra de mest betydelsefulla formerna av polariteten. Med bipolaritet menas att det endast 

finns två stormakter i den internationella politiken och mindre stater väljer sida hos någon av 

dessa två beroende på var de kan vinna mest fördelar. Multibipolära systemet har, till skillnad 

från de bipolära, alltid minst tre aktiva stormakter, dock så är det inte vanligt förekommande. 

Somliga förespråkare inom den realistiska skolan hävdar att en ny multipolär balans och ny 

                                                           
16 John, Smith, Steve, & Owens, Patricia. (2014). The Globalization of World Politics: An Introduction to International 

Relations. s. 86. 
17 Gustavsson, Jakob, Tallberg, Jonas. (2009). Internationella Relationer. s.57. 
18 Baylis, Smith, Owens. (2011). s. 95. 
19 Ibid. s. 87–88. 
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maktordning skapades efter det kalla kriget. Man menade att det kom att skapas en 

maktbalans i vilken USA skulle kompenseras av stormakter. Riskerna att andra stormakter 

skulle driva på en anti-USA-allians sågs som stora i och med att man ansåg att USA förde en 

tuffare och mer provocerande utrikespolitik, där man bland annat utförde expansioner genom 

Nato i de forna Sovjetstaterna.20 

Realismens kopplingar till Nato är extra påtaglig i maktbalansens betydelse. Genom 

maktbalans, samt makt har Nato som organisation fått möjlighet att bilda en stark 

militärallians bestående av stora och små stater där man kan använda sig av sina realistiska 

medel.21 

2.2 Liberalism 

För statsvetenskapen och för studier för internationella relationer har liberalismen, precis som 

realismen, stor betydelse. I internationella relationer förklarar liberalismen att individer och 

stater handlar rationellt med en förmåga att styra relationerna utifrån att man försöker uppnå 

det som kan ge det bästa utfallet. 22 Detta gäller framförallt i dagens tid som präglas av 

globalisering. Globaliseringen har lett till att liberalismen fått en mycket viktig del idag, 

mycket tack vare den interdependens som råder i världspolitiken där stater har byggt upp ett 

ömsesidigt beroende till varandra. Denna interdependens har blivit viktigt för staternas 

överlevnad, välstånd samt utveckling och sker genom ekonomisk handel.23 Med hjälp av 

liberalismen kan man också förklara betydelsen av andra aktörer för de internationella 

relationerna, bortsett från enskilda stater. Andra aktörer som har betydelse i de internationella 

relationerna kan exempelvis vara transnationella aktörer, internationella intressegrupper och 

olika organisationer som är aktiva på den internationella scenen. För liberaler anses det vara 

genom internationella samarbeten inom politiken som man bevarar och uppnår fred, skapar 

välfärd och rättvisa, vilka man inom liberalismen betraktar som goda värden.24       

Liberalismens utgångspunkt ligger hos den fria individen. Institutioner skapar man 

tillsammans med andra fria individer ur naturtillståndet.25 Staten får en roll i samhället att se 

till att individerna (medborgarna) agerar utifrån en rationalitet och hindrar de från att skada 

                                                           
20 Mearsheimer, John J. Back to the Future: Instability in Europe After the Cold War. (1990). s. 14–19. 
21 Morgenthau, Hans J. (1993). s. 5–7. 
22 Gustavsson, Tallberg (2009) s.59. s.72–7. 
23 Baylis, Smith, Owens (2011 s. 106. 
24 Keohane, Nye, & Nye, Joseph S. (2001). Power and interdependence. s. 22. 
25 Burchill, Scott & Linklater, Andrew. (2005). Theories of International Relations. An Introduction to International 

Relations. s. 58. 
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varandra.26 Staten ser också till att olika avtal följs inom de bestämda regler och lagar som 

finns. I och med detta får statens egenvärde en mindre betydelse eftersom statens existens 

finns till för att bidra till att maximera individernas frihet.27                      

Med hjälp av Immanuel Kants teori om den demokratiska freden, kan man förklara att 

historiskt sett finns det inom liberala internationella relationer incitament som påvisar att det 

råder en separat zon av fred mellan stater och demokratier som anses vara mer liberala. Det 

liberala perspektivet på internationella relationer betonar att man utvecklat tankesätt som fått 

en väsentlig betydelse på tre betydelsefulla områden; (1) normer och rättigheter, (2) 

interdependens och (3) institutioner.28 Det mest betydelsefulla är att effekten för de 

internationella relationerna leder till att man upprätthåller fred mellan liberala stater då man 

strävar efter säkerhet och ekonomiskt samarbete.29 Kritiken som riktats mot Kants teori om 

den demokratiska freden är att de demokratiska staterna anses upprätta en fredlig politik 

gentemot varandra, dock är det inget som stoppar dessa liberala stater att hamna i konflikter 

med andra icke-demokratiska stater.30 

Att det skulle uppstå konflikter mellan två eller flera liberala demokratier anses vara av en låg 

sannolikhet, därför ses en eventuell konflikt mellan två angränsande stater där den ena anses 

vara liberal och den andra inte, som en större sannolikhet. Det anses också vara mer 

förekommande att vid en konflikt väljer liberala stater att strida på samma sida.31 Exempel på 

detta går att se när man studerar de två världskrigen.32 

De liberala pacifisterna menar på att liberala stater bedriver fredliga relationer mellan 

varandra vilket leder till att man skapar en fred som ger en stabil grund för Natos allians som 

har liberala krafter. Detta bidrar därmed med en försäkran till fortsatt fred mellan staterna men 

gör det även möjligt för fred på ett globalt plan, där man inte blir i behov av att det finns en 

etablerad världsstat, men att det finns en stark militärallians.33  

 

 

                                                           
26 Gustavsson, Tallberg (2009). s. 67. 
27 Ibid. s. 58–59. 
28 Ibid. s.68. 
29 Smith, Hadfield, Dunne. (2008). s.51. 
30 Macmillan, J. (1996). Democracies don't fight: A case of the wrong research agenda? s. 277–728.  
31 Ibid 
32 Gustavsson, Tallberg (2009). s.52. 
33 Smith, Hadfield, Dunne (2008) s.52–54. 
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2.3 Tidigare forskning  

Relationen till Nato och huruvida man skall bli medlem eller inte är en ständig debatt i 

Finland. I och med detta finns det en del material tillgängligt från tidigare forskning om 

landets relation till Nato, som presenteras nedan. I avsnittet för tidigare forskning presenteras 

också hur de valda teorierna, realism och liberalism, har applicerats till forskning kring Nato. 

Realismen som teori i internationella relationer har används flitigt i många vetenskapliga 

artiklar som berör Nato. Christopher Layne har i artikeln ”US Hegemony and the 

Perpetuation of NATO” applicerat den klassiska skolan av realism till Nato och då gett 

uttryck för att man eventuellt kunde förutse en upplösning av Nato efter kalla krigets slut. 

Idag kan man konstatera att detta inte skedde, utan Natos existens har fortsatt haft en stor 

betydelse i internationella relationer och man har även utvidgat från kalla krigets dagar. Layne 

förklarar att Natos dominerande medlem får anses vara USA, en medlem som har stort 

inflytande i frågor gällande den europeiska säkerhetspolitiken. Layne förklarar detta genom 

att USA har fört en offensiv realism. USA:s inflytande i europeisk säkerhetspolitik har stark 

koppling till realismen, precis som kopplingen mellan teorin kan dras till den utrikespolitiska 

strategi som man fört från Washington under flera decennier. Ända sedan 1945 har USA 

strävat efter och haft målet att bli den ledande aktören i det internationella politiska systemet i 

form av en hegemon. När Sovjetunionen föll kunde sedan USA:s ambitioner som hegemon 

förverkligas även i Europa i större utsträckning. Utvidgningen av Nato i Europa efter kalla 

kriget gav ur ett geografiskt perspektiv stora fördelar för USA i och med att man fick större 

makt och inflytande i en region som Ryssland traditionellt har haft strategiskt intresse för.34  

Luca Ratti (lektor i historia för internationella relationer på Roms Universitet) använder sig 

också av realismen i sin artikel ”Back to the future? International relations theory and 

NATO-Russia relations since the end of the Cold War”. Ratti utvärderar där olika teoretiska 

ramverk för att förstå betydelsen av Nato och utvecklingen av relationerna till Ryssland sedan 

slutet av kalla kriget. Ratti menar på att utvecklingen av förhållandena mellan Nato och 

Ryssland bäst kan förklaras genom ett realistiskt analytiskt perspektiv, snarare än genom 

liberala och social-konstruktivistiska perspektiv, eftersom de misslyckas att belysa de 

viktigaste aspekterna av Nato. Trots inrättandet av ”Nato-Russia Council” sedan 2002, finns 

                                                           
34 Layne, Christopher. (2000). US Hegemony and the Perpetuation of NATO. s.59.  
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det fortfarande en maktbalans som styrs av ett internationellt system som till stor grad varit 

anarkistiskt och som formar relationen mellan Nato och Ryssland.35 

Charles Ziegler diskuterar Rysslands roll i den internationella politiken och relationen till 

Nato i artikeln ”Bringing Order Out of Chaos: Russia's Aspirations to Greatness” och tar då 

upp både realistiska och liberala perspektiv på Rysslands agerande i utrikespolitiken. Ziegler 

förklarar att Rysslands ser på den internationella politiken som ett slags nollsummespel, där 

stormakter konkurrerar om inflytandet över mindre länder i Östeuropa och de forna 

Sovjetrepublikerna. Från rysk sida ser man Natos utvidgningar i Östeuropa som ett hot mot 

den ryska hegemoni. Ziegler hävdar att Ryssland inte vill se expansionen av Nato som ett 

rationellt svar av de svagare staterna på grund av upplevda hot från Ryssland.36 Ur en 

realistisk synvinkel av den ryska utrikespolitiken eftersträvar man en maktbalans-politik från 

Kreml, där man reagerar på hot från andra stormakter precis som andra stater eller allianser, 

som exempelvis Nato, skulle agerat under liknande omständigheter. För Putin är en stabil och 

stark stat viktigt för att man skall behålla sin plats i den internationella hierarkin. En av de 

grundläggande källorna till den oenighet som råder mellan Ryssland och väst är att man i 

Moskva anser att stabilitet bäst säkerställs genom en suverän stat likt den Thomas Hobbes 

förespråkade, det vill säga en stark styrd statsmakt. I väst däremot söker man stabilitet genom 

liberalismen likt den John Locke förespråkade. Detta är en liberalism som utgörs av en ram 

med lagar och folksuveränitet. Västländernas främjande av lagar, mänskliga rättigheter och 

demokrati som universella värden hotas av ett lands som Ryssland där man styr genom 

illiberala metoder och som förkastar en liberal hegemoni. Ziegler menar att liberalismen har 

en väldigt liten chans att få ett genombrott i dagens politiska system i Ryssland.37  

Tobias Bunde och Tim Noetzel har också med hjälp av den liberala teorin satt den i kontext 

till Nato i sin artikel ”Unavoidable Tensions: The Liberal Path to Global NATO”, med en 

utgångspunkt kring de spänningar som är oundvikliga vid ett mer expanderande Nato som 

idag också går utanför det nordatlantiska området. Diskussionen som råder inom Nato handlar 

om en ny strategi och ett koncept som kan komma att omfatta en vidare expansion för att 

organisationen skall bli mer global. Denna diskussion är formad av en strävan att omdefiniera 

både det ursprungliga syftet och den strategiska identiteten. Bunde och Noetzel tar upp frågan 

om Nato utvecklas till en organisation där medlemsländerna är demokratiska stater som delar 

                                                           
35 Ratti, Luca. (2009). Back to the future? International relations theory and NATO-Russia relations since the end of the Cold 

War. s. 399–400. 
36 Ziegler, Charles. (2016). Bringing Order Out of Chaos: Russia's Aspirations to Greatness. s.230. 
37 Ibid. s.233. 
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samma värden, värden som får en funktion överallt där det betraktas nödvändigt att försvara 

och vidmakthålla giltigheten av liberalismen och de som är för en liberal världsordning. Inom 

Nato har detta kommit att skapa en debatt bland medlemsländerna där man diskuterar 

huruvida man skall bli mer öppen för frågor som är av denna typ av strategisk betydelse. 

Bunde och Noetzel menar på att det kan tyckas uppenbart att man under 2000-talet saknade en 

gemensam uppfattning kring de strategiska prioriteringarna som man hade. I och med Natos 

mer globala roll i framtiden kan man därmed också förvänta sig att det kommer leda till fler 

debatter om ett nytt strategiskt tänkande och koncept, vilket troligtvis kommer vara det som 

blir kännetecknade för de oliktänkande och splittringarna som kan uppstå i organisationen.38 

Detta är en kontroversiell fråga som alltid dyker upp kring debatten om Nato och det ökande 

globala engagemanget. Nato har succesivt ökat sitt operativa spektrum av uppdrag och 

åtaganden runt om i världen. Det bör i sin tur leda till att man också därför uppdaterar det 

strategiska syftet när man nu gör organisationen till en större globaliserande aktör. Bunde och 

Noetzel anser att Nato bör globaliseras i och med att syftet idag inte är detsamma som när 

man bildades. När man använder sig av de liberala värderingarna och sätter de som en central 

utgångspunkt kan det vitalisera Nato och dess fortsatta existens. Viktigt att poängtera är dock 

att oavsett om allmänna liberala värderingar råder, som blir tillräckliga för att bidra till en ny 

politisk sammansättning i ett multinationellt Nato, finns risken att man fortsättningsvis 

kommer att präglas av strategiska motsättningar. Medlemmarna behöver hitta en väg där det 

råder konsensus för hur organisationens nya strategi skall se ut. Denna strategi behöver förena 

flera nivåer av ambitioner som finns hos medlemmarna. Framförallt behöver man förena sig 

för i vilken grad Nato skall engagera sig som en global aktör.39      

Efter att nu gått igenom tidigare studier för realismens och liberalismens förhållande till Nato, 

kan man fråga sig hur de tidigare studierna för Finlands roll till Nato ser ut. Tuomas Forsberg 

och Tapani Vaahtoranta har i artikeln ” Inside the EU, outside NATO: Paradoxes of Finland's 

and Sweden's post‐neutrality” undersökt Finlands och Sveriges säkerhetspolitik för att 

förklara vad deras neutralitet i försvars- och säkerhetspolitiken innebär. De ställer sig frågan 

varför Finland verkar vara villig att acceptera nästan allt säkerhetssamarbete men inte 

kollektiva försvar. Forsberg och Vaahtoranta menar på att det geografiska läget och ländernas 

historia separerar de åt, dock poängterar man att Finland och Sverige har mer gemensamt nu 

än under kalla kriget. Trots att Finland är en del av den gemensamma säkerhets- och 

                                                           
38 Bunde, Tobias & Noetzel, Timo. (2010). Unavoidable Tensions: The Liberal Path to Global NATO s.295.   
39 Ibid. s.312. 
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försvarspolitiken (GSFP) och har nära samarbeten med Nato, finns det en inställning av att 

Finland inte vill avsluta en säkerhetspolitik där man står för militär alliansfrihet.40  

Forsberg och Vaahtoranta menade vid tiden de skrev artikeln (2001) på att politiska 

förändringar i framtiden mer sannolikt kommer ske på grund av utvecklingen som sker inom 

EU, snarare än på grund av något yttre hot från exempelvis Ryssland. De ansåg att Finland 

inte skulle ses som en av de främsta kandidaterna för en Nato-utvidgning men att ett 

eventuellt medlemskap relativt snabbt skulle bli verklighet om man valde att ansöka. I ett 

scenario där Finland går med i Nato skulle inte bara förändra den alliansfria statusen, utan den 

skulle också komma att påverka hela säkerheten för norra Europa i och med att en lång 

landsgräns bildas mellan Nato och Ryssland. Detta skulle komma att öka Natos närvaro i 

Norden men kan också leda till problem då Finland eventuellt kan komma att ha andra 

intressen och ett annat säkerhetstänkande än övriga medlemsländer.41  

3 Metod och material  

I kapitlet presenteras den komparativa textanalysmetoden och materialbeskrivning. Val av 

material och motivering för det valda metodologiska tillvägagångssättet diskuteras också. I 

metoddelen redovisas analysschema och förtydligande kring operationaliseringen. 

3.1 Metod och metoddiskussion 

I uppsatsen har totalt tio (fem artiklar från respektive tidning) debatt- och ledarsidor från de 

finska nyhetstidningarna Hufvudstadsbladet och Åbo Underrättelser som berör 

Natomedlemskap analyserats utifrån teorierna realism och liberalism genom en komparativ 

textanalys (kvalitativ). De två statsvetenskapliga teorierna är väletablerade för studier inom 

den internationella politiken och för frågor som behandlar internationella relationer. Av 

teorierna kan man utläsa tydliga skillnader för deras utgångspunkt i internationella relationer 

vilket har haft stor betydelse för undersökningens syfte. Detta har således också underlättat 

analysen av materialet eftersom man tydligt kan redovisa teoriernas olikheter. Två alternativa 

teorier för att analysera materialet är att använda neo-realism mot neo-liberalism. Dessa två 

teorier har precis som de andra två teorierna en bra lämplighetsfaktor och kan bidra med en 

bredare syn på argumentationerna. 

                                                           
40 Forsberg, Tuomas; Vaahtoranta, Tapani. (2001). Inside the EU, outside NATO: Paradoxes of Finland's and Sweden's post‐

neutrality. s.68.  
41 Ibid. s.68–69. 
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Den komparativa textanalysen fyller en bra funktion för denna typ av studie där 

debatt/opinions- och ledarsidorna har analyserats utifrån de två teorierna, vilka har undersökts 

efter olika indikationer med koppling till teorierna. Tolkningar och analyser av materialet har 

gjorts för att sedan appliceras på det som överensstämmer med indikationerna av teorierna. 

Genom den kvalitativa textanalysens metod har det varit möjligt att placera in olika perspektiv 

av realism och liberalism utifrån ett mer systematiserande och klassificerande vis. Den 

komparativa metodens undersökningar med fokus på det kvalitativa är en form av 

beskrivande analys där man undersöker med syfte att förtydliga en tankestruktur.42 I denna 

uppsats har förtydligandet av tankestrukturen alltså varit fokuserat hos skribenterna av 

debatt/opinions- och ledarsidorna. Huruvida argumenten som tolkats fram har en prägel av 

realistiska eller liberalistiska perspektiv, kommer sedermera att redovisas med motiveringar 

för varför dessa anses applicerbara och klassificeras in i resultatdelen. Detta kan i sin tur leda 

till att studien uppnår, med hjälp av de goda och grundliga analyserna av materialet, ett högre 

värde. Således har det valts att i uppsatsen systematisera och klassificera debatt- och 

ledarsidorna som studerats med hjälp av indikatorer från de två teorierna. I avsikt att ge 

uppsatsen en tydlig validitet har indikatorerna från teorierna redovisats och klargjorts om 

varför de är mätbara. Mätbarheten har utförts med hjälp av operationaliseringar som utgår 

från teorikapitlet om de två teorierna, som sedan applicerats på debatt- och ledarsidorna. För 

att uppsatsens värde skall höjas ytterligare kan det vara en fördel att analysera flera debatt- 

och ledarsidor. Men med anledning av de avgränsningar som gjorts för att uppsatsen omfång 

inte skall bli för stor, har det inte varit möjligt samt för att det inte heller skall påverka den 

analytiska fördjupningen av artiklarna.  

Nedan redovisas analysschemat som har använts i analyserna av debatt- och ledarsidorna. 

Analysschemat utgör därmed studiens operationaliseringar. Teoriernas förhållande i 

internationella relationer har legat till grund för redogörelsen av argumenten och vilken av de 

två teorierna som argumenten kan kopplas samman med.  

De argument som har redovisats från materialet är de som bedöms innehålla en relevans för 

att besvara studiens syfte och frågeställning. Med anledning av det har dessa indikatorer 

placerats in i analysschemat. För att ge en tydligare redovisning hur de valda indikationerna 

                                                           
42 Esaiasson, Peter; Gilljam, Mikael; Oscarsson, Henrik & Wägnerud, Lena. (2012). Metodpraktikan. Konsten att studera 

samhälle, individ och marknad. s. 210–211. 
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har applicerats på materialet har teorierna i analysschemat bryts ner i mindre delar. Det görs 

också i syfte att underlätta för läsaren att på ett enklare sätt ta del av uppsatsens resultat.  

Tabell 1. Analysschema. 

                  Liberalism                             Realism 

                Interdependens 

          Internationellt samarbete 

          (liberal institutionalism) 

           Normer och rättigheter 

                              Makt 

                         Maktbalans 

                         Suveränitet 

 

(1) Interdependens utgör den första indikatorn från liberalismen. Interdependens har en stor 

del i att förklara betydelsen av det ömsesidiga beroende som råder mellan stater i de 

internationella relationerna och som fått en viktig funktion i världspolitiken där det råder en 

global interdependens.43 Ur det liberalistiska synsättet, till skillnad från den realistiska, anser 

man att det råder ett plussummespel med goda möjligheter för stater att skapa ömsesidiga 

fördelar om de väljer att samarbeta. Genom gränsöverskridande samarbeten kan man sedan 

skapa bättre förutsättningar för att utveckla samarbeten i frågor som rör bland annat staternas 

försvars- och militära förmåga. Med interdependens vill man, i motsats till att föra 

maktpolitik, lägga vikt på och ge möjlighet till förhandlingar och hitta kompromisser mellan 

staterna.44                   

Liberaler talar också för (2) internationellt samarbete mellan internationella organisationer där 

man kan skapa fred. Internationellt samarbete utgör således den andra indikatorn för den 

liberala teorin. Det internationella samarbetet bör först och främst organiseras med hjälp av 

exempelvis internationella institutioner som Nato, FN och EU. 45  

Den tredje indikatorn från liberalismen som kommer analyseras utgörs av (3) normer och 

rättigheter. Inom liberalismen anser man att alla människor föds med vissa liberala 

universalistiska värden som till exempel fri- och rättigheter. Dessa värden får inte kränkas. 

Vid konflikter där krigs- och våldshandlingar existerar blir risken oftast större att de liberala 

universalistiska värdena kan utsättas för kränkningar. För att försvara de universella normerna 

                                                           
43 Baylis, Smith, Owens. (2011) s. 106. 
44 Gustavsson, Tallberg. (2009) s. 58–59. 
45 Keohane, Nye. (2001) s. 22. 
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och värdena som demokrati, mänskliga rättigheter och värdigheter kan internationella 

institutioner och allianser som till exempel FN och Nato bidra med fredsfrämjande insatser.46 

(1) Makt är den första av de tre indikatorerna från realismen. För studier av internationella 

relationer där man studerar något utifrån den realistiska teorin har makt en stor betydelse.47  

Stater är huvudaktörer i det internationella politiska systemet och det gör också att de fogar 

över den största makten. 48 Genom att en stat bygger upp en stor och stabil militärkapacitet 

skapar man sig själv möjlighet att ägna sig åt sina internationella intressen. Stater kan då 

aktivt göra detta i en större utsträckning och får möjlighet att kontrollera och utöka sitt 

territorium, uppvisa en stark och hotfull hållning mot andra stater i syfte att de skall gå med 

på olika sorters krav man ställer mot dem. 

Den andra realistiska indikatorn är (2) maktbalans. Maktbalansen förklarar att en stat bygger 

upp en stark, stor och stabil militär kapacitet för att det skall leda ett slags nollsummespel 

gentemot andra stater. Genom nollsummespelet skapar man en situation där ingen av staterna 

vinner något på att attackera varandra. Genom militärallianser som exempelvis Nato får man 

ett exempel på hur staters maktbalans kan stärkas.49 Ett tydligt exempel på där stater skapat 

sig maktbalans är de baltiska länderna och deras syfte och mål med att tillhöra en allians som 

Nato. De har genom att tillhöra Nato skapat ett nollsummespel mot Ryssland. 

Realismens tredje och sista indikator som kommer analyseras är (3) suveränitet. Suveräniteten 

förklarar att staterna är suveräna och de delar alla samma intresse, de vill i första hand skydda 

sig själv. Med suveränitet förklarar realismen att den högsta makten har staterna själva och de 

måste inte lyda under någon annan.50   

3.2 Material 

Materialet som studerats i denna studie består, som tidigare nämnts i metoddelen, av tio 

stycken debatt- och ledarsidor från de finska dagstidningarna Hufvudstadsbladet och Åbo 

Underrättelser där skribenterna berör frågan om ett finskt Natomedlemskap. Av artiklarna 

som analyserats från Hufvudstadsbladet är tre stycken ledarsidor och två stycken är 

debattartiklar. Från Åbo Underrättelser har fyra ledarsidor och en debattartikel analyserats.      

Med debatt- och ledarsidor som material ges möjlighet att studera två av de större finska 

                                                           
46 Gustavsson, Tallberg. (2009) s.69. 
47 Smith, Hadfield, Dunne. (2008). s.32. 
48 Morgenthau, Hans J. (1993). s. 5. 
49 Baylis, Smith & Owens (2011). s. 87–88. 
50 Ibid. s. 90. 
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nyhetstidningarna med olika politiska beteckningar. Hufvudstadsbladet har en beteckning som 

oberoende borglig liberal51 och Åbo Underrättelser betecknar sig som oberoende.52 

Tidningarnas olika politiska beteckningar ger också möjlighet att analysera om det är så att 

man i sina debatt- och ledarsidorna vill skapa två olika verkligheter och bilder av debatten 

kring Nato-frågan i Finland. Är det möjligt att Hufvudstadsbladet kan tänkas inneha en mer 

pro-inställning till Nato som borgerlig liberal dagstidning, jämfört med Åbo underrättelser, 

där det eventuellt går att utläsa en mer varierande inställning till Nato? Debatt- och 

ledarsidorna som studerats är hämtade mellan februari 2016 och februari 2017, detta för att 

studiematerialet skall utgöras av så aktuella åsikter och uppfattningar som möjligt, sätt utifrån 

den frågeställning som uppsatsen har. 

Urvalet av de två nyhetstidningarna Hufvudstadsbladet och Åbo Underrättelser kan också 

motiveras utifrån metoden om ”Most different system design”, baserat på John Stuart Mills 

”method of difference”. Denna användes för att urskilja de viktigaste variablerna som 

uppvisar skillnader mellan stater. I denna studie har det dock kommit att handla om skillnader 

mellan två tidningars debatt- och ledarsidor. När man tillämpar ”Most different system 

design” är det viktigt att redovisa skillnaderna samt motivera varför dessa har relevans för 

granskningen. Det är då viktigt att man avgör och bedömer för vad som kan vara relevant och 

viktig information.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51 Ginman, Susanna; chef för ledarredaktionen/pääkirjoitustoimituksen päällikkö/Editorial writer, Hufvudstadsbladet. 
52 Holm, Carina; Andra redaktör, Åbo Underrättelser.   
53 Landman, Todd. (2003). Issues and Methods in Comparative Politics: An Introduction. s.29. 
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4. Resultat och Analys: Tidningsartiklar 

Resultatet kommer i det här kapitlet att sammanställas i kronologisk ordning av de 

analyserade artiklarna från debatt- och ledarsidorna med hjälp av analysschemat som 

presenterades i föregående kapitel. Nedan redovisas artiklarna från varje tidning var för sig, 

där tre ledarsidor och två debattartiklar har analyserats från Hufvudstadsbladet och fyra 

ledarsidor och en debattartikel har analyserats från Åbo Underrättelser.  

4.1 Hufvudstadsbladet 

Av de artiklar som analyserats från Hufvudstadsbladet är två ledarsidor skrivna av Yrsa 

Grüne. Ytterligare en ledarsida har analyserats som är skriven av Tommy Westerlund. Utöver 

de har två debattartiklar analyserats där Erkki Tuomioja har skrivit den ena och Kimmo Sasi 

den andra. Hufvudstadsbladet har den politiska beteckningen som en liberal oberoende 

dagstidning.54 

Den första artikeln från Hufvudstadsbladet är en ledarsida av Yrsa Grüne. I artikeln förklaras 

att något av de första som den finska kommendören för försvarsmakten, Jarmo Lindberg, 

meddelade innan han tillträdde var behovet Finland har att snabbare skaffa sig möjlighet att 

svara mot plötsliga hot, ett uttalande Lindberg gjorde på den årliga Finlandsarenan under juli 

månad 2014.55 

Vid tidpunkten för Lindbergs uttalande hade Finlands säkerhetspolitiska närområde fått gå 

igenom dramatiska förändringar där Ryssland hade annekterat Krimhalvön och strider i östra 

Ukraina pågick. Den ryska aktiviteten hade skapat en oro i bland annat de baltiska staterna, 

men påverkade också länder som Finland och Sverige. Under hösten 2014 undertecknades 

sedan Minskfördraget, som dock inte levt upp till syftet som den hade från början.56 

Lindberg gjorde då bedömningen under sensommaren 2014 att om det uppstår en akut kris, 

vilket kan ske under loppet av några dagar eller eventuellt några timmar, behöver Finland 

beredskap för en sådan situation. Precis som flertalet andra länder i Europa har inte Finland 

haft sådana styrkor. För att lösa detta la man fram förslaget att omedelbart ha möjlighet att 

kalla in 25 000 reservister till reservövningar. Grüne menar på att för ett land som Finland 

som inte har några militära allianser och där man har kvar den allmänna värnplikten, blir detta 
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mer kostnadseffektivt i försöket att svara mot de utmaningar som ändringar i den 

säkerhetspolitiska miljön innebär.57 

Dessa föreslagna förändringar får också som helhet en politisk dimension där man från finsk 

sida vill signalera till eventuella angripare att Finland inte kommer låta sig överrumplas. Man 

vill också bevisa för övriga nordiska länder, EU samt Nato att Finland tar försvaret av sitt 

territorium på allvar menar Grüne. 

Dock är Grüne tydlig i artikeln med att påpeka att utan pålitliga nätverk kan inget land i 

längden klara av att stå emot en anfallande stormakt, där det viktigaste säkerhetspolitiska 

nätverket för Finland har varit EU. Valet man gjorde att ansluta sig 1995 var också av 

säkerhetsskäl. Då Grüne inte ser ett Natomedlemskap som aktuellt för Finland blir det till EU 

man får förlita sig till, tillsammans med en mer integrerad samverkan med den svenska 

militären och det samarbetet som komplement. Grüne tror också att en anledning till att 

Finland värnar om samarbetet med EU är på grund av att EU har det yttersta ansvaret för alla 

unionens gränser, vilket här inkluderar den finska gränsen till Ryssland. Det betyder att om 

det uppstår ett behov där Finland önskar hjälp, ska EU bidra med att den yttre gränsen därmed 

också håller.58  

Efter en analys av Grünes artikel går det att utläsa en tydlig liberal indikator i form av 

internationellt samarbete. Grüne är väldigt tydlig i sin presentation av att Finland är beroende 

av att ha goda relationer till främst EU, snarare än till Nato, för att landet säkerhetspolitiska 

aspekter skall tillgodoses. Grünes lyfter också fram samarbetet med Sverige som en viktig del 

i det internationella samarbetet som komplement till försvaret.  

Denna argumentation från Grüne kan därmed också kopplas till realismens indikator om makt, 

där Grüne förklarar att Finland är beroende av ett internationellt samarbete genom EU och 

Sverige för att stärka upp den egna militära förmågan. Finland ska därför inte bli beroende av 

militärt stöd från Nato. Makt som indikator i texten framkommer tydligt i Grünes 

argumentation om att utan ett pålitligt nätverk, i Finlands fall EU, kan man inte under en 

längre tid stå emot en anfallande stormakt. Grune är också väldigt tydlig med att klargöra att 

EU är det viktigaste nätverket för Finland av säkerhetspolitiska skäl. Indikatorn makt och att 

det finns ett behov att stärka upp den finska militära kapaciteten kan också kopplas till Grünes 
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antagande om att ifall det uppstår ett behov där Finland önskar hjälp, skall EU bidra med att 

man också håller den yttre gränsen av unionen.        

Andra artikeln är också den en ledarsida skriven av Yrsa Grüne. Grüne förklarar i denna 

artikel att bakgrunden till att Finland och Sverige hanterar Ryssland på olika sätt inte enbart 

har att göra med ländernas geografiska läge. Grüne menar på att en splittring inom EU i 

frågan om att motsätta sig en uppluckring av sanktioner mot Ryssland kan komma att bli 

förödande mot den europeiska säkerhetsordningen samt ett svek mot Ukraina.59   

Grüne klargör vidare att Finland också borde beakta det allt tätare transatlantiska samarbetet 

som Sverige bedriver med USA i sina egna frågor som berör det finska försvaret. Finlands 

försvarsminister Jussi Niinistö uttryckte vid ett besök av Sveriges försvarsminister Peter 

Hultqvist, att Finlands militära samarbete med USA kommer naturligt av att flygvapnet har 

amerikanska plan.60   

I artikeln tar Grüne också upp en intervju med James Townsends, statssekreterare i USA:s 

försvarsdepartement, från Dagens Nyheter som gjordes i slutet av februari 2016, där 

Townsend förklarade att Nato behöver stå starkt med starka partner som Sverige och 

Finland.61   

Med den fakta som man har, med Finlands långa gräns i öst mot Ryssland, den geografiska 

närheten till S:t Petersburg samt Finska vikens och Östersjöns ekonomiska betydelse, menar 

Grüne på att det blir lätt att inse att en ansökan från Finland om Natomedlemskap skulle vålla 

huvudbry hos de nuvarande medlemsländerna. Dock ska man oberoende av den geopolitiska 

fakta som man har, inse att det är farligt att anse att Finland i all evighet ska fungera likt en 

buffertzon mot Ryssland. När Sverige söker sig över Atlanten och till Nato är det naturligt att 

det borde motivera Finland att göra likadant om det militära samarbetet fortsättningsvis skall 

integreras med Sverige.62 

Utifrån de teoretiska indikatorerna som använts för analyserna materialet kan man utläsa att 

de liberala indikatorerna överskuggar de realistiska i Grünes artikel. De liberala inslagen som 

går att utläsa i Grünes artikel är argumenten om internationellt samarbete och dess betydelse 

för att upprätthålla den europeiska säkerhetsordningen men främst betydelsen av att Finland 
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bör söka mer samarbete med Nato i takt med att Sverige gör det. Till skillnad från den första 

ledarsidan av Grüne som analyserades, är det nu tydligt att hon menar på att ett internationellt 

samarbete genom Nato, där både Finland och Sverige närmar sig organisationen, kan leda till 

en förbättrad gemensam försvarspolitik. 

Tredje artikeln från Hufvudstadsbladet är en debattartikel av Erkki Tuomioja. I artikeln 

förklarar Tuomioja att han anser att Sverige aldrig har svikit löften och förpliktelser, till 

skillnad från de finska förväntningarna och önskemålen i det svensk-finska 

försvarssamarbetet.63  

Försvarssamarbetet har nästintill enhälligt stöd i både Finland och Sverige, men i Finland 

finns det fortfarande en misstro mot Sverige, en misstro man haft ända sedan vinterkrigstiden. 

Detta är något som Tuomioja menar återspeglas än idag hos centrala beslutsfattare som ställer 

sig frågan om man verkligen kan lita på Sverige. Den svenska opålitligheten används också i 

Nato-kampanjen i Finland, där det enligt Tuomioja florerar rykten när man använder sig av 

vilseledande och oärliga antydningar om möjligheten att Finland kan bli överraskad av en 

svensk snabbmanöver.64 

I Finland har man konstaterat att man inte vill utesluta en långtgående bilateral allians med 

Sverige om den blir möjlig om 5 till 15 år. Detta är däremot inte någon målsättning för det 

fördjupade samarbetet. Det är sannolikt att det kan uppstå behov av avtal för användning av 

gemensamt förskaffade resurser vid olika krissituationer, men det är inte nödvändigtvis en 

förutsättning för att det behövs en försvarspakt.65  

Finland har, trots ökad spänning i närområden, inte fått uppleva några problem och incidenter 

som exempelvis Sverige och Nato tycks ha drabbats av under de senaste åren. Tuomioja 

understryker dock att Finland självklart delar en oro för de mer ökade spänningarna runt 

Östersjön och för den utveckling som sker i Ryssland. Tuomioja finner det också oroväckande 

med den mer krigiska och aggressiva retoriken som numera också florerar även hos 

västländerna. Trots det allt mer spända läget i Finlands närområden känner man sig dock inte 

militärt hotade av varken Nato eller Ryssland. Anledningen till detta är enligt Tuomioja att 

Finland litar på sitt egna självständiga försvar och att man har möjlighet att ta emot hjälp vid 

krissituationer. Dessutom menar Tuomioja på att Finland vill ta eget ansvar för 
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säkerhetspolitiken för att inte ge någon anledning för andra länder att få en uppfattning av att 

man inte kan eller kommer förhindra främmande makter från att använda sig av finskt 

territorium för militärt hotande ändamål, oavsett i vilken riktning det sker.66            

Den realistiska indikatorn suveränitet, som förklarar stater är suveräna och att man vill skydda 

staten är väldigt framträdande i Tuomiojas artikel. Tuomiojas redogörelse för att Finland vill 

ta eget ansvar för säkerhetspolitiken, samt inte vill låta främmande makter använda sig av 

finskt territorium för att hota andra militära ändamål, indikerar på att han värdesätter den 

finska suveräniteten väldigt högt. Tuomioja använder tanken om suveränitet i ett sätt att 

förklara att det inte finns någon högre makt som Finland måste svara till, detta gäller både mot 

Nato och Ryssland. I artikeln är det tydligt att Tuomioja därmed inte är av en åsikt att Finland 

i dagsläget skall närma sig Nato.   

Den liberala indikatorn om internationellt samarbete går också att utläsa i resonemanget om 

att Finland litar på sitt egna självständiga försvar, men att det ändå finns en möjlighet att ta 

emot hjälp vid krissituationer. Genomgående i artikeln är det tydligt att Tuomioja menar på att 

det internationella samarbetet främst skall ske tillsammans med Sverige, där man skall ha 

möjlighet att bistå varandra om det så behövs.67  

Fjärde artikeln som analyserats är skriven av Kimmo Sasi, också den är en debattartikel. 

Artikeln handlar om att Finland och Sverige behöver klargöra hur man skall föra sin 

säkerhetspolitik. Säkerhetsläget i Europa och runt Östersjön har försämrats och det leder till 

en negativ spiral. Sasi menar på att man numera inte kan utesluta att det kan ske militär 

maktutövning mot Finland. Sasi förklarar också att Finland tillhör gemenskapen i väst genom 

sitt medlemskap i EU. Finland sköter också om sitt eget försvar men i den godkända 

säkerhetspolitiska redogörelsen från statsrådet för 2016 kommer man att fördjupa det militära 

samarbetet med Sverige samt med USA. Samarbetet med USA kommer ske tillsammans med 

Sverige. Finland utvecklar också kontinuerligt det militära samarbetet med Nato och man 

följer förändringar i säkerhetsmiljön på nära håll. Beredskap finns för att ansöka om 

medlemskap till Nato. I den säkerhetspolitiska redogörelsen konstaterar man att Nato har en 

funktion i Östersjöområdet för säkerhetsskapande.68  
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Sasi anser att Finland och Sverige borde bli tydligare i sin säkerhetspolitik. Tillsammans skall 

de definiera vilka förändringar i säkerhetsmiljön som man behöver genomföra så att man 

gemensamt kan ta ansvar med övriga Östersjöländer, bortsett från Ryssland, och USA för 

försvaret och möjligheterna att ansöka om medlemskap i Nato. Råder det konsensus mellan 

Finland och Sverige blir besluten mer förberedda vilket kan leda till att man säkerligen kan få 

ett större godkännande av besluten hos folket.69 

Ett finskt och svenskt Natomedlemskap kan också resultera i en fredsskapande effekt. Sasi 

menar på att Ryssland är medveten om att vidtar man åtgärder mot Finland eller Sverige 

kommer man få lida av negativa konsekvenser. Med en enad och operativ västlig front ökas 

också ländernas självständighet i Östersjöområdet.70 

Sasi är tydlig i sin artikel att han är för ett Natomedlemskap för Finland. Den liberala 

indikatorn om internationellt samarbete använder Sasi när han förklarar att Finland 

tillsammans med Sverige behöver bli tydligare i sin säkerhetspolitik. Genom ett internationellt 

samarbete med de övriga Östersjöländer och USA skall man ta ansvar för försvaret. Sasi 

menar också på att ett eventuellt finskt och svenskt Natomedlemskap kan leda till att de 

skapar en fredsskapande effekt. Detta leder in på den liberala indikatorn om normer och 

rättigheter. Uppnår man en fredsskapande effekt, bidrar man med att försvara att universella 

normer och värden inte hotas.71 

Den femte och sista artikeln från Hufvudstadsbladet som analyserats är en ledarsida av 

Tommy Westerlund. I denna ledare fokuserar Westerlund på EU-toppmötet som hölls i 

Bratislava september 2016, som var det första mötet mellan EU:s ledare sedan Storbritanniens 

omröstning om sitt uttåg ur EU. Detta resulterade i att britterna därför inte närvarade vid 

toppmötet. I artikeln klargörs att Storbritanniens beslut att lämna unionen bara var en av 

många komplicerade frågor som togs upp under toppmötet. Terrorism, flyktingkrisen, fortsatt 

bräcklig ekonomi på många håll i Europa och förhandlingarna med USA för handelsavtalet 

The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) var några av de andra frågorna 

man diskuterade. Även försvars- och säkerhetspolitik var en av de frågor som diskuterades. 

Europeiska kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker, kom med konkreta initiativ 

inom dessa områden. Juncker la bland annat fram ett förslag för en starkare utrikespolitisk- 

och militär roll för EU, där man skall fördjupa försvars- och säkerhetspolitiken. Westerlund 
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tror att förutsättningarna för att en sådan fördjupning skall lyckas har ökat markant i och med 

att Storbritannien valt att gå ur EU, men att det fortsättningsvis kommer vara osannolikt med 

en parallell militärorganisation för alla EU:s Natoländer.72  

Westerlund tror dock att för Finlands del kan det komma att passa bra med ett fördjupat 

försvarssamarbete, där man får militära styrkor som är fullt kompatibla med Nato och där 

möjligheten finns för ett gemensamt militärt högkvarter för EU. Westerlund uttrycker det som 

att för många i Finland anses det vara lättare att acceptera en europeisk militär allians snarare 

än ett finskt Natomedlemskap.73 

I en analys av Westerlunds artikel kan man finna tydliga liberala indikatorer i form av 

internationellt samarbete när han talar om de positiva fördelarna som ett fördjupat 

försvarssamarbete inom EU kan leda till. I föregående artikel kunde man utläsa att indikatorn 

om internationellt samarbete användes i syfte att framhäva argument som talade om det 

positiva fördelarna för Finland att samarbete för säkerhets- och försvarspolitiken sker genom 

olika internationella institutioner. I denna artikel däremot används den liberala indikatorn för 

internationellt samarbete med ett syfte att framhäva argument om att Finland inte skall närma 

sig Nato, utan istället förespråkar Westerlund betydelsen av att utveckla försvarssamarbetet 

enbart inom EU.  

Den realistiska indikatorn makt kan också utläsas i Westerlunds argument om att ett fördjupat 

försvarssamarbete för Finland bör ske inom EU snarare än Nato. Westerlund förklarar att ett 

sådant försvarssamarbete kan bidra till att den militära förmågan stärks och genom det skapar 

man sig då en starkare militärkapacitet. Precis som med den liberala indikatorn internationellt 

samarbete, används här indikatorn makt i ett syfte att argumentera mot ett Nato-medlemskap 

och att Finland istället kan utöka sin militära styrka genom andra allianser.  

4.2 Åbo Underrättelser 

Nedan redovisas fem artiklar från dagstidningen Åbo Underrättelser. Fyra av dessa artiklar är 

ledarsidor av Pär Landor. Anledningen till att de fyra ledarsidorna som har analyserats är 

skrivna av samma person är på grund av att det i urvalet har funnits svårigheter att finna en 

större variation av skribenter hos Åbo Underrättelser, som har behandlat Finlands relation till 
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Nato bland aktuella debatt- och ledarsidor. Debattartikeln som analyserats är skriven av 

Stefan Wallin. Åbo Underrättelser har en politisk beteckning som oberoende.74 

Den första artikeln från Åbo Underrättelser är en ledarsida av Pär Landor publicerad i februari 

2016. I artikeln förklarar Landor att ett eventuellt finskt Natomedlemskap inte kommer leda 

till något som ordnar upp försvaret per automatik. När krisen i Ukraina var som mest 

högaktuell drevs relativt öppna samtal mellan Finlands och Sveriges försvarsministrar vilket 

kunde leda till att man fick medborgarna tro att man också kunde enas om att det inte råder 

något hemligt med att man även är Natopartner. Landor menar att detta också ledde till att 

många antog till och med att man kommit en bit på vägen för att öppet debattera 

säkerhetspolitiska frågor, men att man sedan gick tillbaka till ett läge där N-ordet igen skapar 

en politisk oreda i Finland.75 

Sedan regeringsskiftet i Finland 2015 har man fått en försvarsminister, Jussi Niinistö, med en 

helt annan output än sin föregångare som trots det verkar drivas av samma agenda menar 

Landor. Niinistö har bland att uttalat sig om att Finlands roll som Natopartner gör att man 

”hör till Natos gullegrisklubb”76. Rollen som Natopartner gör att man ges möjlighet att ta del 

av övningar av en helt annan kvalitet än vad man annars skulle ha möjlighet till. Niinistö har 

också förklarat att med EU-medlemskapet är Finland politisk allierad, men förblir militärt 

alliansfria.77  

Landor konstaterar i artikeln att mycket är oförändrat i Europa. EU för fortsatta sanktioner 

mot Ryssland, situationen i Ukraina är fortsatt instabil, Ryssland är militärt aktiva i 

Östersjöområdet och Finland är fortfarande Natopartner. Landor menar att de som tror att 

Finland har kommit ut ur Natoskåpet har helt fel. Ett Natomedlemskap för finsk del är 

ingenting som kommer ordna upp försvaret av sig självt. Landor tror snarare att ett eventuellt 

Natomedlemskap skulle komma att ställa en rad hårdare krav på Finland. Natomedlemskapet 

kan därför inte betraktas som lika med att den militära förmågan förstärks automatiskt.78 

Landor föreslår om Finland överhuvudtaget skall kunna navigera sig försvarspolitiskt behöver 

de finska beslutsfattarna stänga dörren till Natoskåpet och slänga bort nyckeln.  Landor 
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avslutar med att förklara att det inte går att byta ut den verklighet som råder, utan man skall 

istället ta plats i den.79  

Vid en analys utifrån indikatorerna kan man utläsa att Landor är väldigt tydlig med att Finland 

inte skall utöka den militära förmågan genom att ingå ett medlemskap i Nato. Landor 

använder sig av indikatorn makt för att beskriva att ett Nato-medlemskap inte kommer 

innebära en utökning av den finska militära kapaciteten, utan istället leder till att en rad 

hårdare krav kommer ställas på Finland. Makt som indikator fungerar därmed som ett negativt 

förklaringsverktyg varför Finland inte skall gå med i Nato.  

Andra artikeln från Åbo Underrättelser är en debattartikel av Steffan Wallin, publicerad i juni 

2016. I artikeln tar Wallin upp den finska regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska 

redogörelse som utkommer vart fjärde år och som enligt Wallin fungerar som en handbok för 

det finska internationella manöverutrymmet. Wallins granskning av redogörelsen är att den 

kan ses vara fri från tidigare tvångsliturgiska prydnadsfraser, som har effektivt kvävt varje 

försök till en modig analys. Redogörelsen andas realism, främst i den bedömning som gjorts 

kring Rysslands externa aktiviteter förklarar Wallin. I redogörelsen klargörs att Ryssland 

driver sina egna intressen med hjälp av omfattande militära samt icke-militära metoder. Hur 

Ryssland använder sig av de militära samt icke-militära metoderna går att se vid analyser av 

annekteringen av Krimhalvön, ryska provokationer i östra Ukraina samt den ökade närvaron i 

Arktis. Wallin menar på att detta är tecken på att Ryssland för en tydlig maktpolitik.80  

Wallin frågar sig i artikeln att ”Vad finns det för kätterskt i att öppet säga, att vi har en 

oberäknelig granne, vars politiska ambitioner syresätts av en nationalistiskt driven geopolitik, 

som skall leda bort folkets uppmärksamhet från en sviktande statsekonomi?”81 Som svar på 

sin egna fråga förklarar Wallin att finländarna redan vet resultatet. Den europeiska 

säkerhetskänslan som finns i Europa vid Östersjön har tydligt försämrats och det råder inte 

längre någon stabilitet i det finska närområdet. Den finska regeringen har uttryckt att 

hotbilden mot Finland där militära maktmedel kan eller hotas att användas inte får uteslutas.82  

För finsk del innebär det att man behöver en tydlig plan för den militära nationella säkerheten. 

Wallin menar på att det då kommer handla om den finska relationen till Nato. Den finska 

regeringen hade tidigare under våren 2016 låtit sig göra en expertutredning om just relationen 
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till Nato. I den sades att Finland idag står alliansfria men bibehåller, utifrån nationella 

utredningar, möjlighet att ansöka om ett medlemskap till Nato. I redogörelsen förklarades 

även att Nato har en funktion till att stabilisera Östersjöregionen, vilket inte är svårt att förstå 

enligt Wallin då läget runt Östersjön hade sett helt annat ut ifall de baltiska länderna inte varit 

medlemmar i alliansen. Wallin tar också upp Sergei Lavrovs, ryska utrikesministern, 

uttalande om att Ryssland inte skulle anfalla en Natomedlem. Dock sade Lavrov inget om hur 

man agerar mot alliansfria stater. Lavrovs uttalande skall enligt Wallin knappast ses som 

felsägning utan snarare som en viktig konsumentupplysning till finländarna om de ömsesidiga 

säkerhetsgarantier som finns i Nato. Både Finland och Sverige befinner sig i dagsläget i en 

säkerhetspolitisk gråzon när man väljer att stå utanför Nato och de säkerhetsgarantier som 

medföljer medlemskapet. Till presidentvalet 2018 har dock Wallin inte några större 

förhoppningar om att någon förändring kommer ske från den nuvarande alliansfria hållningen 

i säkerhet- och försvarspolitiken.83 

Den finländska folkopinionen är än så länge emot ett Natomedlemskap. Det kan förklaras 

med bakgrund till att ledande politiker för utrikespolitiken ligger lågt i debatten. På grund av 

detta anser Wallin att det då blir viktigt att övriga politiska krafter medverkar till att skapa en 

öppen debatt som kan ge en grogrund till en mer faktabaserad förändring hos den finländska 

folkopinionen.84 

Realismens teori finns genomgående med som en stor del av Wallins tankegång om Finlands 

utrikes- och säkerhetspolitik i artikeln. Wallin inleder artikeln med att ta upp finska 

regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse som han bedömer andas realism och 

främst då när man förklarar Rysslands utrikespolitiska agerande. Wallin ser den ryska 

utrikespolitiken som typisk maktpolitik. Finlands oberäkneliga granne i öst leder in på 

Wallins syn på Finlands relation till Nato. På grund av den ryska utrikespolitiken vill Wallin 

se att Finland har en tydlig plan för den militära nationella säkerheten, som då behöver 

inkludera Nato. Av den expertutredning som regeringen släppte våren 2016, drar Wallin 

slutsatsen att det inte är svårt att förstå att situationen runt Östersjön hade varit en helt annan 

om inte de baltiska länderna varit medlemmar i Nato. Deras funktion för en stabilare 

Östersjöregion använder Wallin i ett försök att förespråka för ett finländsk Natomedlemskap. I 

denna argumentation kan realismens indikator om maktbalans utläsas, då maktbalansen 

kommer skapa ett nollsummespel mot Ryssland och fungera med att öka stabiliteten i 
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Östersjöområdet. Maktbalansen får såldes också syftet att bidra med en starkare 

militärkapacitet för Finland, vilket får en avskräckande effekt.  

Den liberala indikatorn interdependens går att finna i Wallins redogörelse för Sergei Lavrovs 

uttalande, om att Ryssland inte skulle anfalla en Natomedlem. Wallin menar på att uttalandet 

skall ses som konsumentupplysning till Finland om de ömsesidiga säkerhetsgarantier som 

finns i Nato. När Finland nu väljer att stå utanför Nato och de säkerhetsgarantier som 

medföljer medlemskapet går man också förlorad om en möjlighet att skapa bättre 

förutsättningar för försvaret och att förbättra den militära förmågan genom ett ömsesidigt 

beroende. 

Andra ledarsidan av Pär Landor och den tredje artikeln från Åbo Underrättelser publicerades 

juli 2016. Landor förklarar i artikeln att i den säkerhetspolitiska redogörelsen som släpptes 

under 2016 pekades Ryssland ut som det främsta hotet. Man konstaterade att Nato har en 

viktig funktion för att skapa stabilitet i närområden, men att ett finländskt Natomedlemskap 

skulle förändra den säkerhetspolitiska ställningen.85  

Landor tar också upp att när Storbritannien röstade för att gå ur EU sågs det som en 

försvagning av unionen och samtidigt som en seger för Ryssland. Något som däremot inte har 

försvagats av det brittiska utträde ur EU är Nato, utan har endast lett till att USA och Nato har 

fått se över sin militärallians. Parallellt med brexit vände Nato sina blickar också mot Europa 

och toppmötet som ägde rum i Warszawa sommaren 2016. Detta betyder att det skedde ett 

större antal säkerhetspolitiska processer samtidigt. Även om dessa inte direkt drabbade 

Finland, berördes man av de. Detta är vad Landor menar är ”uttryckligen Natovägen och dess 

vyer”.86 

Landor gör tydligt att när man upprepar mantrat om att Finland fattar sina egna 

säkerhetspolitiska beslut, är det ett sätt upprepa självklarheter på grund av att man inte kan 

komma på något bättre. Landor är också kritisk i artikeln till att Sveriges statsminister Stefan 

Löfvén sagt nej till Nato, men samtidigt väljer att ingå bilaterala försvarspolitiska avtal med 

USA, utan att för den delen specificera vad avtalen gäller samt utan att koppla in Finland i 

processen. Landor citerar den finska före detta försvarsminister Carl Haglund, som inte heller 

han förstår det svenska upplägget, som frågat sig varför Sverige ”ligger med USA”.87 Landor 
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klargör här att Finland inte ”ligger med USA”, utan istället ”ligger man med Nato” utan att 

vara varken gifta eller ens förlovade med alliansen. Finland väljer dessutom att göra det 

riskfyllt eftersom man som Landor uttrycker det ”vi ligger med Nato utan skydd”.88 Finland 

får anses redan vara djupt inne i processen, så politisk semantik kring vad en eventuell 

Natoprocess kan komma att betyda är bara tomgång. Detta betyder att Finland i dagsläget 

skapar reaktioner, där Ryssland bland annat säger att man blir tvungna till att vidta åtgärder 

om Finland väljer att gå med i Nato, vilket är en självklarhet enligt Landor.89 

Landor har svårt att se att Finland kommer ingå ett försvarssamarbete med Sverige. Det leder 

i sin tur till att finländarna behöver ställa sig tre frågor:  

”1. Tycker vi att det inte är sannolikt att vi dras in i en militär konflikt?”90  

Om svaret är ja, kan man fortsätta bedriva den säkerhets- och försvarspolitik likt den man 

bedriver nu och eventuellt spara på försvaret.  

”2. Tycker vi att det kan vara sannolikt att vi dras in i en militär konflikt?”91  

Om man svarar ja på denna fråga kommer Finland omedelbart vara i behov av satsningar om 

ett par tiotal miljarder euro på flottan och luftvapnet.  

”3. Vill vi se till att vi inte dras in i en militär konflikt?”92  

För att undvika detta kan man välja att ansluta sig till Nato, men man behöver vara medveten 

om att det kan leda till att man blir tvungen att bistå andra medlemsländer aktivt militärt. 

Bortsett från den säkerhetspolitiska förändringen kommer det också leda till att den finska 

försvarsbudgeten om cirka 1,4 procent av bruttonationalprodukten (BNP) skulle stiga.93 

Den liberala indikatorn internationellt samarbete finns tydligt att utläsa i Landors artikel. 

Indikatorn används i Landors utläggning om att Finland inte ”ligger med USA”, men att man 

”ligger med Nato”. När Landor sedan för ett resonemang om att Finland också gör det 

riskfyllt då man ”ligger med Nato utan skydd”, menar han på att ett internationellt samarbete 

med en organisation som Nato inte leder till att Finland bidrar till fred, utan att man istället 

löper en större risk att själva dras in i konflikter. Detta visar på hur Landor använder sig av 

indikatorn om internationellt samarbete med Nato i ett försök att belysa de negativa 

konsekvenserna som samarbetet leder till. Indikatorn interdependens går också att hitta i 

artikeln. Interdependens kan kopplas till Landors förklaring om att folket i Finland behöver 
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vara medvetna om att ett eventuellt Nato-medlemskap kommer leda till att man blir tvungna 

att hjälpa andra länder aktivt militärt, då artikel 5 i Nato garanterar ömsesidiga 

försvarsförpliktelser gentemot varandra.       

Pär Landors tredje ledarsida som analyserats, publicerad november 2016, handlar om att 

Europa behöver en ny chans och betydelsen att man klarar av att ta vara på en sådan 

möjlighet. Europa behöver en egen version av Donald Trumps valspråk, där man ”Makes 

Europe Great Again”94. EU har haft det tufft under de senaste åren och har sannerligen varit 

en mästare på att trassla till det för sig själv.         

Landor beskriver att i en tid där Finland övar för en vettig försvars- och säkerhetspolitisk 

debatt, har det kommit att handla om hur ett oförutsägbart Ryssland borde innebära att man 

från finsk sida ska göra något på ett annat sätt. ”På ett annat sätt”, menar Landor att Finland 

har tre alternativ:  

1. ”Vi gör som förut”.95 Med det menar Landor att man skall bygga försvaret genom egna 

medel som man sedan försöker hålla trovärdiga. Vem det skall vara trovärdiga för är dock en 

fråga finländarna helst vill slippa svara på. Trovärdigheten kan i allmänhet tolkas som att man 

upprätthåller utrikespolitiska kontakter som syftar till att de själva undviker att Finland blir en 

militär måltavla.96   

2. ”Vi är på alla sätt allierade med den absolut innersta kretsen av EU”.97 Eftersom ett EU-

medlemskap innebär säkerhetsgarantier och att president Sauli Niinistö (som är mycket aktiv i 

säkerhetspolitiska frågor) har uttalat sig om att en union i vilken medlemsstaterna inte väljer 

att hjälpa en annan medlemsstat som utsätts för en attack, är byggd på lösa grunder. Niinistö 

har trots allt konstaterat att Finland endast kan få sådan hjälp som man själva kan ge, och det 

betyder att man inte kan ge någon militär assistans utanför de egna gränserna.98 

3) ”Vi tar steget ut och går med i Nato”.99 Här menar Landor att Nato har ansvarat för den 

största tryggheten. En folkomröstning för ett eventuellt Natomedlemskap är inte möjligt då 

det inte går att formulera de olika alternativen. Att man sedan kommer behöva diskutera 
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Rysslands drag under en sådan process, som leder till att en ansökan godkänns är en del av 

finsk realpolitik.100  

Landor tar också upp i artikeln att Trump har låtit sig avisera att USA kommer hjälpa de 

Natoländer som fullföljer förpliktelserna mot alliansen. Inom Nato finns det flertalet länder i 

Europa som inte lägger de två procent av landets BNP på försvaret som målet är att de skall 

göra. Landor är av en åsikt att Trumps vilja att få slut på ett sådant snålskjutsande inte skall 

ses som populism, utan det handlar om att länderna skall hålla de gemensamma reglerna som 

gäller för alla Natoländer.101 

Trump har också sagt att han kommer välja vem och när USA kommer bistå andra länder med 

hjälp. Natos artikel fem, där det klargörs att ett väpnat angrepp på en allierad ska tolkas som 

ett väpnat angrepp på alla medlemsländer, ger länderna i alliansen möjligheter att välja själva 

hur de kommer bistå med militär hjälp och skydd. Landor menar här att det inte är många av 

den finska befolkningen som läst Natos femte artikel och vad den innebär.102 

USA har all rätt att lämna Nato om man vill göra det, men Europa ser helst att USA inte går 

en egen militär- och säkerhetspolitisk väg, och särskilt inte när Storbritannien nu kommer 

lämna EU. USA är samtidigt dock i behov av att ha en allians med länder i Europa på grund 

av civila faktorer och vapenmarknaden som de ger. 

Finland kommer inse att om man väljer att gå vägen med ett självständigt försvar, väljer man 

det bästa alternativet i nuläget. Landor förklarar också att EU måste tydligare definiera vad 

säkerhetsgarantierna i unionen på detaljnivå faktiskt innebär.103 

Ett lagförslag där man tillåter Finland att skicka soldater i strid utanför sina egna gränser 

kommer förmodligen ligga och dra någonstans. Det finländska Natopartnerskapet lär heller 

inte påskyndat lagen. Man behöver acceptera att ”nu är ändå nu”104 skriver Landor, och 

förklarar att ska Finland omfattas av EU:s säkerhetsgarantier finns det ingen annan utväg än 

att stifta en sådan lag – oavsett hur obehaglig man än kan tycka att det låter.105 
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Finland väljer likväl själva vad man vill göra i en situation där man eventuellt kommer behöva 

EU:s säkerhetsgarantier. Men illusionen om att det kommer finnas ett Nato man kan ringa till 

för att be om hjälp finns inte. I det fallet finns endast de nationella styrkorna att tillgå.106 

Vid en analys av Landors tredje artikel kan man utläsa att både realistiska och liberalistiska 

indikatorer förekommer. Den realistiska indikatorn finns i form av suveränitet. Landor 

beskriver det som att Finland allra helst skall välja alternativet med ett självständigt försvar. 

Detta indikerar på att Landor menar att Finland skall värna om sin suveränitet och inte ingå i 

en allians där det kommer att ställas krav på landet vid frågor som berör försvars- och 

säkerhetsfrågor.  

Den liberala indikatorn med interdependens går också att hitta i Landors text. Landor talar 

inte för ett Natomedlemskap i artikeln, utan framhäver istället att det finns fördelar med att 

omfattas av EU:s säkerhetsgarantier. Skall Finland omfattas av säkerhetsgarantierna krävs att 

man stiftar en lag där man tillåts skicka trupper i strid utanför den egna gränsen för att bistå 

andra länder också. Det behöver alltså finnas en interdependens där det ges möjlighet att dra 

nytta av ömsesidiga fördelar mellan länderna i EU. Interdependensen kommer då leda till att 

man skapar bättre förutsättningar för att uppnå bra samarbeten för medlemmarnas försvars 

och militära förmåga. 

Landors fjärde ledarsida publicerad i februari 2017 är den femte och sista artikeln från Åbo 

Underrättelser som analyserats. Landor inleder artikeln med att förklara att man har vant sig 

vid att finska statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelser närmast skall ses som 

kvitton för den säkerhetspolitik som landet bedrivit. Det har gjort att redogörelserna i 

allmänhet blivit förutsägbara. Den nya godkända redogörelsen som släpptes i februari 2017 är 

enligt Landor föråldrad, och det innan den blev offentlig. I redogörelsen fastslogs att det finns 

behov av att öka antalet reserver till armén, vilket Landor menar signalerar att man nu tar 

allvarligt på de säkerhetshot som har uppstått kring finska närområden. Men Landor är tydlig 

med att det också är ett ”fattigmanssätt” att rusta upp försvaret. I Finland har man vant sig 

med att ha en stor reserv som sedan har krympt när hotbilden har minskat. När sedan 

hotbilden ökar, som i dagsläget, väljer man att reservera en större andel manskap. De 

satsningar man gör på mobila förband, flygvapnet och flottan är investeringarna som kommer 
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att bli väldigt dyra. Kostnaderna skulle Finland klarat sig utan, dock ej utan 

försvarsinvesteringarna.107   

En av anledningarna till att hotbilden ökat i det finska närområdet är på grund av den 

amerikanske presidenten Donald Trumps sätt att agera och inte agera. USA:s roll i Nato 

förblir oförändrad samtidigt som övriga Natoländer kommer få klara sig utan de ”rabatter” på 

kostnaderna man haft. Natos europaländer behöver nu alltså komma upp i en nivå av minst 

två procent av landets BNP som skall gå till försvaret. Hos USA finns därmed en 

förutsägbarhet för deras roll i Europa, men på samma gång vet man inte heller var 

amerikanerna står i dagsläget. Landor anser att Trump framstår som ”såsig” i sin konflikt med 

media, hans inställning till muslimska länder och en väldigt otypisk amerikansk relation till 

Ryssland. Landor ställer då frågan hur det kommer påverka Finland. När ryssarna skakar hand 

med amerikanerna brukar finländarna andas lättare. I dagsläget är relationerna dock allt annat 

än goda. De båda stormakterna spelar ett spel där man ljuger, vilket för finsk del skapar en 

säkerhetsrisk man inte upplevt tidigare enligt Landor.108 

Finländarna har alltid vetat att det är en fördel att ha goda relationer till Ryssland. Med den 

nuvarande omvärldsbilden får man istället gissa sig fram till hur relationen ser ut, något man 

också tvingas göra för relationen till USA. Detta är inte något finländarna är vana vid. Enligt 

Landor är det i grunden logiskt att Finland gått på en linje att ett trovärdigt försvar skall man 

sköta om själva, som man varit tydlig med gentemot andra länder. Däremot är det ologiskt att 

finländarna behöver ställa sig frågan i vems ögon deras försvar skall betraktas vara trovärdigt 

för.109 

Landor tar i artikeln också upp förslaget om att gå med i Nato som infanterigeneralen Veikko 

Vesterinen kom med under 1990-talet. Vesterinen ansåg att Finlands försvar skulle bestå av 

ett eget infanteri och sedan kompletteras med flygvapen och marina styrkor genom Nato. Ett 

Natomedlemskap skulle då komplettera finska försvaret som inte hade resurser för att 

upprätthålla ett trovärdigt modernt försvar.110 

När Landor analyserar hur dagens finska situation för säkerhet- och försvarsfrågor ser ut anser 

han att Vesterinen hade rätt. Trots att Finland inte upplever några direkta hot behöver man 

vara medveten om att det kan förändras på ett ögonblick. Tidigare visste finländarna var man 
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stod i relationen till Ryssland, Nato och USA. Det var en tid som medgav säkrare och 

förutsägbara hotbilder som lättare kunde kontrolleras. Att det inte skall förekomma militära 

konflikter i Finland, eller Sverige för den delen, ligger i hela Europas intresse.111   

Till skillnad från Landors övriga ledarsidor som analyserats, kan man i den femte och sista 

artikeln läsa att han ställer sig nu mer positiv till ett finskt Natomedlemskap. Argumentet för 

ett Natomedlemskap som Landor lyfter fram är att det leder till att försvaret kan kompletteras 

och bli starkare. Det är således ett argument som förespråkar att Finland är i behov av att 

utöka sin militära kapacitet som i dagsläget inte är hållbar för de moderna utmaningar man 

står inför. Realismens indikator om makt blir därmed applicerbar på Landors argumentation i 

och med att han talar för behovet av en utökad militärförmåga. Denna utökade militära 

förmåga gör att man står starkare i situationer när man behöver agera för sina internationella 

intressen med att exempelvis försvara sig själv eller bli mer respektingivande mot andra 

stater.  

4.3 Analys 

Den djupgående analysen av resultatet visar på att både indikatorer från realismen och 

liberalismen använts i tidningsartiklarna för att beskriva den finländska relationen till Nato 

och frågan om medlemskap till alliansen. Liberalismens indikatorer förekom dock fler gånger 

totalt än realismens indikatorer. De liberala indikatorerna gick att utläsa totalt 10 gånger i 

artiklarna jämfört med realismens som förekom totalt 7 gånger. En vidare precisering av de 

liberala indikatorerna visar på att interdependens förekom totalt 3 gånger, internationellt 

samarbete 6 gånger och normer och rättigheter 1 gång. Av realismens indikatorer gick makt 

att utläsa totalt 4 gånger, maktbalans 1 gång och suveränitet 2 gånger. 

Någon större skillnad mellan hur ofta teorierna framkommer i artiklarna från 

Hufvudstadsbladet och Åbo Underrättelser går inte att observera. Teorierna framkommer i en 

ungefär lika stor utsträckning. I artiklarna från Hufvudstadsbladet återfanns de liberala 

indikatorerna totalt 6 gånger. Interdependens gick inte att utläsa någon gång men det gjorde 

däremot internationellt samarbete och normer och rättigheter som förekom 5 respektive 1 

gång. De realistiska indikatorerna förekom totalt 3 gånger i Hufvudstadsbladets artiklar, där 

makt gick att utläsa 2 gånger, suveränitet 1 gång och maktbalans återfanns därför inte alls. 

I Åbo Underrättelser förekom indikatorer från liberalismen totalt 4 gånger. Interdependens 
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kunde där utläsas 3 gånger, internationellt samarbete 1 gång och normer och rättigheter gick 

inte att utläsa överhuvudtaget. Realismens indikatorer förekom totalt 4 gånger. Makt kunde 

utläsas 2 gånger, maktbalans och suveränitet 1 gång vardera.                    

I Tabell 2. redovisas en sammanställning av analysschemat från metod och materialkapitlet. I 

tabellen står HBL för Hufvudstadsbladet och ÅU för Åbo Underrättelser. Siffrorna visar hur 

ofta indikatorerna förekom hos dagstidningarnas artiklar.  

Tabell 2. Utvecklat analysschema. 

 

  

 

     

  

  

 

 

 

 

För att lättare förstå resultatet i debatt- och ledarsidorna redovisas nedan vilka de främsta 

utmärkande argumenten/motargumenten är för ett finskt Natomedlemskap. Argumenten 

kopplas också ihop med indikatorerna från teorierna.  

Den liberala indikatorn om interdependens, som endast förekom i artiklarna från Åbo 

Underrättelser, användes för att förklara de ömsesidiga försvarsförpliktelserna från artikel 5 

som gäller för Natoländerna. I Stefan Wallins debattartikel ”Med den krassa realismen som 

ledstjärna” från juni 2016, använder han sig av interdependensen för att lyfta fram de positiva 

fördelarna som Natos ömsesidiga säkerhetsgarantier ger. Interdependens går också att finna i 

Pär Landors ledarsidor ”Så fattar vi egna beslut” från juli 2016 och ”En chans för Europa” 

från november 2016. Till skillnad från Wallin använder sig Landor av interdependens som ett 

förklaringsverktyg när han vill understryka att försvarsförpliktelserna inte leder till något 

positivt om de sker genom Nato. Istället vill Landor se att de eventuella 

försvarsförpliktelserna sker genom exempelvis EU. Både Wallin och Landors tillämpning av 

Liberalism (10) 

HBL: 6 

ÅU: 4  

Realism (7) 

HBL: 3 

ÅU: 4 

Interdependens: 

HBL – 0  

ÅU – 3 

Internationellt samarbete: 

HBL – 5  

ÅU – 1 

Normer och rättigheter: 

HBL – 1  

ÅU – 0 

Makt: 

HBL – 2   

ÅU – 2 

Maktbalans: 

HBL – 0  

ÅU – 1 

Suveränitet: 

HBL – 1 

ÅU – 1   
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interdependens är kopplat till Natos artikel 5 men används i två helt olika syften, där Wallin 

förklarar fördelarna och Landor nackdelarna. 

Internationellt samarbete återfanns i en större utsträckning i de artiklar från Hufvudstadsbladet 

(5 gånger) än i artiklarna från Åbo Underrättelser (1 gång). Indikatorn användes främst i syfte 

att förklara att Finland är beroende av att ha goda relationer till EU snarare än till Nato, för att 

de säkerhetspolitiska aspekterna skall tillgodoses. I Hufvudstadsbladet lyfte flera av 

skribenterna också fram betydelsen av samarbetet med Sverige som en viktig del i det 

internationella samarbetet i säkerhet- och försvarsfrågor. Både i Yrsa Grünes ledarsida ”Större 

tydlighet skadar inte” och Tommy Westerlunds ledarsida ”Linjetal och linjeval för EU” från 

Hufvudstadsbladet, skriver de om positiva fördelar som ett fördjupat försvarssamarbete inom 

EU kan leda till. De ställer sig därför mer kritiska till utvecklade samarbeten via Nato. Dock 

påpekar Grüne att Finland bör söka mer samarbete med Nato om Sverige väljer att göra det. I 

Kimmo Sasis debattartikel ”Vilka är kriterierna för ett Natomedlemskap?” gjorde han det 

mycket tydligt att han är för ett Nato-medlemskap men framhävde även vikten av att Finland 

behöver ett gott samarbete med Sverige. Mestadels användes indikatorn om internationellt 

samarbete för att motivera argument att Finland skall söka försvarssamarbete genom EU och 

inte via Nato, men en alternativ allians med Sverige används även det som ett argument för att 

ett medlemskap i Nato inte alls är nödvändigt.  

Normer och rättigheter gick att utläsas en gång av de tio artiklarna som har analyserats. I 

Kimmo Sasi debattartikel från Hufvudstadsbladet, sätts indikatorn i en kontext där han 

förklarar att ett Natomedlemskap kan få en fredsskapande effekt. I och med att medlemskapet 

får en fredsskapande effekt kan det således bidra till att man undviker att universella normer 

och värden kommer hotas. 

Indikatorn makt återfanns två gånger vardera i de analyserande dagstidningarna. I 

Hufvudstadsbladet använde Yrsa Grünes och Tommy Westerlund makt för att beskriva att 

Finland är beroende av att det förs goda samarbeten inom EU, där man i första hand skall 

försöka komplettera och stärka upp den finländska militären. Finland ska därför inte bli 

beroende av militärt stöd från Nato. I Åbo Underrättelser är det Pär Landor som använder 

makt för att beskriva att ett Natomedlemskap inte kommer att leda till en starkare militär 

kapacitet. Istället kan konsekvensen eventuellt bli att endast hårdare krav kommer att ställas 

på finska försvaret. Det intressanta med Landor är att i hans senaste ledarsida, ” Vesterinen 

hade rätt”, som publicerades i februari 2017, går det att läsa en mer positiv inställning till 
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Nato från hans sida. Landor förklarar i artikeln att genom ett Natomedlemskap kan försvaret 

kompletteras, ett behov Finland har för att man i dagsläget inte har ett hållbart försvar för de 

moderna utmaningar man står inför.   

Den realistiska indikatorn maktbalans gick att hitta en gång i Stefan Wallins debattartikel  

 ”Med den krassa realismen som ledstjärna” från Åbo Underrättelser. Wallin förklarar där 

betydelsen av ett Natomedlemskap som får en funktion för att skapa ett nollsummespel mot 

Ryssland, samt fungera för att öka stabiliteten i Östersjöområdet. Eftersom Finland har en 

oberäknelig granne i öst och på grund av den utrikespolitik de för, är Finland i behov av en 

tydlig plan för den militära nationella säkerheten som behöver inkludera Nato.  

Suveränitet, som återfanns i en artikel i varje dagstidning, applicerades till argument om att 

Finland bör agera självständigt i säkerhets- och försvarsfrågor och inte vara aktiva i en 

internationell försvarsallians som Nato. I Hufvudstadsbladet använder Erkki Tuomioja 

suveränitet i sin debattartikel ” Det svensk-finska försvarssamarbetet”, i ett sätt att förklara att 

Finland skall ta eget ansvar för säkerhetspolitiken. Tuomioja anser också att Finland inte skall 

låta främmande makter använda sig av finskt territorium för att hota andra militära ändamål, 

detta gäller både Nato och Ryssland. Inte heller finns det någon högre makt som Finland 

måste svara till. I Åbo Underrättelser argumenterar Pär Landor i artikeln ”En chans för 

Europa” att Finland skall välja ett alternativ med ett självständigt försvar. Landor vill att 

Finland skall värna om sin suveränitet och inte ingå i en försvarsallians med Nato, där det kan 

komma ställas krav på landet vid frågor som berör säkerhets- och försvarsfrågor.    

I frågan om huruvida dagstidningarna skapar två skilda verkligheter och försöker måla upp 

olika bilder kring debatten om Natomedlemskapet, kan man tydligt se att så inte är fallet. Av 

de tio artiklarna som har analyserats är det två artiklar från respektive dagstidning där 

skribenten argumenterar för ett finländskt Natomedlemskap och tre artiklar från varje 

dagstidning som skribenterna argumenterar emot Natomedlemskapet.    
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5 Slutsats 

För att underlätta redovisningen av de slutsatser som kan dras av studien kan det vara en 

fördel att upprepa uppsatsens syfte. Syftet var alltså att undersöka hur debatten och 

argumenten framförs angående ett finländskt Natomedlemskap utifrån teorierna realism och 

liberalism. Teorierna har applicerats på argument ur debatt- och ledarsidor från de finska 

dagstidningarna Hufvudstadsbladet och Åbo Underrättelser. Debatt- och ledarsidorna 

jämfördes och analyserades också med ett syfte att undersöka om det var så att 

dagstidningarna skapar två olika verkligheter och bilder i debatten kring frågan om ett 

Natomedlemskap, då deras politiska beteckningar skiljer sig åt.  

De frågeställningarna som låg till grund för uppsatsen och som har behandlats är följande: 

”I den politiska debatten som äger rum angående ett finskt Natomedlemskap, hur förs den 

mediala debatten kring ett eventuellt Natomedlemskap för Finland i förhållande till teorierna 

realism och liberalism?” 

”Präglas debatten om Natomedlemskapet i Finland i störst utsträckning av realistiska eller 

liberalistiska indikatorer?”   

”Skapas två skilda verkligheter och uppfattningar i debatten om Natomedlemskap i de finska 

nyhetstidningarna Hufvudstadsbladet och Åbo Underrättelser?” 

Efter den djupgående analysen i kapitel 4, där indikatorerna från teorierna också har räknats, 

kunde man se att både realistiska och liberala faktorer gick att hitta i en relativ hög 

utsträckning i debatt- och ledarsidorna. Liberalismens indikatorer gick att hitta i en något 

större utsträckning och då främst i artiklarna från Hufvudstadsbladet. Den slutsats man kan 

dra av detta är att, skribenterna i Hufvudstadsbladet i högre grad är präglade av argument där 

liberala incitament har betydelse för att beskriva synen på den finländska säkerhetspolitiken 

och relationen till Nato. Det vanligast förekommande argumentet där liberalismens användes i 

Hufvudstadsbladet var för att förklara vikten av att ha goda internationella samarbeten för 

försvaret genom främst med EU och Sverige, istället för med Nato.  

Till skillnad från skribenterna i Hufvudstadsbladet användes de realistiska indikatorerna av 

skribenterna i Åbo Underrättelser mer frekvent, dock inte med en sådan frekvens att man kan 

dra slutsatsen att de är mer präglade av realistiska argument i någon särskilt större skala. I 

båda dagstidningarna förekom indikatorn makt lika ofta men hur skribenterna valde att 
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applicera indikatorn och sätta den i en kontext skiljde man sig åt. I Hufvudstadsbladet 

framgick att skribenterna hellre såg att den finländska makten skulle stärkas genom EU. I Åbo 

Underrättelser sattes makt i en kontext där samma skribent i en artikel framhävde de negativa 

sidorna med vad som händer med Finlands makt om man ansluter sig till Nato, för att sedan 

sätta maktbegreppet i en positiv kontext för ett finländsk Natomedlemskap. Vid en mer 

övergripande slutsats kan man se att både liberalismens och realismens indikatorer har en 

relativ normativ beskrivning av vad man vill uppnå med respektive teori i artiklarna från båda 

tidningarna.     

Någon specifik argumentationsskillnad hos skribenterna i Hufvudstadsbladet gick inte att 

urskilja av den realistiska teorin, som användes enbart i syfte att föra olika resonemang om de 

negativa sidorna med Natomedlemskapet. Liberalismen användes dock både till argument för 

och emot ett Natomedlemskap. I Åbo Underrättelser fanns det en skillnad i hur man 

argumenterade med hjälp av realismen, där både fördelar och nackdelar med 

Natomedlemskapet förklarades med hjälp av teorin. För de argument som kan kopplas till 

liberalismens fanns det även här en skillnad, när det fördes olika resonemang för och emot 

medlemskapet.          

Indikatorn som påträffades i störst utsträckning totalt för båda dagstidningarna var 

internationellt samarbete. Att internationellt samarbete anses inneha en sådan viktig del i att 

förklara den finländska relationen till Nato och kring debatten om ett medlemskap, kan antas 

bero på att oavsett om man talar för eller emot ett medlemskap, vet de flesta finländarna om 

att man på ett eller annat sätt är beroende av att ha goda samarbeten med andra länder. Detta 

kan ske via exempelvis EU eller samarbeten med enskilda länder. 

Valet av material med artiklar från två finska dagstidningar som har olika politiska 

beteckningar har i denna studie inte bidragit till någon framstående åsiktsskillnad mot 

uppsatsens frågeställning. Däremot kan man utläsa att samma indikatorer inte alltid återfinns i 

de båda tidningarna, men de är ofta satta i en kontext som är relativt lika. För att eventuellt 

höja uppsatsens värde hade det varit en fördel att analysera flera debatt- och ledarsidor. På 

grund av de avgränsningar som skett för att uppsatsen omfång inte skall bli för stor, har det 

tyvärr inte funnits möjlighet till detta, samt för att det också inte heller skulle påverka 

möjligheten av genomförandet för de fördjupade analyserna av artiklarna.  

De två alternativa teorierna som kan användas för att göra liknande studier, som nämndes i 

början av metodkapitlet, är neorealism och neoliberalism. Precis som realism och liberalism 
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har de en bra lämplighetsfaktor för studier likt denna eftersom de kan bidra med en bredare 

syn på argumentationerna. Neorealismen utgår ifrån ett antagande med att det internationella 

systemet antas vara anarkistiskt där det inte existerar några högre auktoriteter som 

kontrollerar andra aktörer, det vill säga staterna i systemet. Staten är enhetlig, rationell och har 

behov av säkerhet. Neorealismen förklarar att det finns en osäkerhet hos stater som är skapad 

på grund av att det råder ett anarkistiskt system där staterna aldrig kan få fullt förtroende till 

varandra. Den maktsträvan som finns är därmed en central princip i det anarkistiska 

internationella systemet. Maktbalans avgör sedan staternas agerande, vilket får en 

betydelsefull del i neorealismens syn på hur samarbeten skall föras. Stater i det internationella 

systemet handlar alla med samma syfte, där de prioriterar säkerheten och att utöka den 

relativa makten i första hand. På grund av det blir långvariga och stabila samarbeten 

svåruppnåeliga.112  

Neoliberalism bygger på samt har sin grund i idén att människan i naturen är god och agerar 

rationellt. Detta är ett antagande som neo-liberaler även menar är applicerbart i det 

internationella systemet på staterna. I neoliberalismen antar man, till skillnad från 

neorealismen, en positivare inställning för möjligheter att skapa goda samarbeten som leder 

till ömsesidig vinning.113 Även här är interdependens, det vill säga ömsesidigt beroende, en 

viktig faktor. Den globaliserade världen leder till att staternas olika intressen ofta är 

sammanvävda. Interdependensen leder till att det skapas en dynamik i det internationella 

systemet där inte bara militärt maktutövande får betydelse. Det neoliberalismen förklarar är 

att den militära makten får en mindre betydelse då staterna kommer vara nära anslutna 

varandra, vilket gynnar deras samarbete.114 

Med bakgrund till uppsatsens syfte kan en avslutande mer omfattande slutsats dras, som 

förklarar att både realismens och liberalismens indikatorer har relevans för studien då man i 

debatt- och ledarsidorna kan utläsa båda teorierna i en betydande omfattning. Fastän att 

liberalismens indikatorer går att hitta i en större utsträckning i artiklarna, kan man inte bortse 

från att realismen också spelar en stor roll i skribenternas huvudargument, både för och emot 

ett finländskt Natomedlemskap. 

 

                                                           
112 Arreguin-Toft, Ivan M. & Mingst, Karen A. (2011). Essentials of International Relations. s. 71–74. 
113 Ibid. s. 78. 
114 Ibid. s. 102. 
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Sammanfattning 

Den politiska och militära alliansen Nato har som sitt huvudsyfte att skydda och bevara 

säkerhet och frihet för dess medlemsländer. Natos uppkomst 1949 kom som ett svar på hotet 

från Sovjetunionen. Precis som Nato ansåg man i Finland att Sovjetunionen utgjorde det 

största militära hotet. Sedan finska vinterkriget, fortsättningskriget och kalla kriget under 

1900-talet har Finland dock genomgått en process där man har etablerat en stabil relation med 

Ryssland. Finland har också skapat en stark relation till Nato med mycket goda samarbeten, 

vilket lett till att en debatt har uppstått kring en eventuell finländsk Nato-anslutning. Debatten 

handlar ofta om den alltmera upptrappade hotbilden runt finska närområden. 

I denna uppsats användes realism och liberalism, två välkända teorier inom studier för 

internationella relationer. Uppsatsens syfte var att undersöka hur debatten och 

argument/motargument framförs kring ett finländskt Natomedlemskap utifrån teorierna samt 

om man försöker måla upp två olika verkligheter i debatten om Natomedlemskapet. Teorierna 

applicerades på argument hämtade ur debatt- och ledarsidor från de finska dagstidningarna 

Hufvudstadsbladet och Åbo Underrättelser, där skribenterna behandlar frågan om ett finskt 

Natomedlemskap. Från realismens analyserades dagstidningarna efter indikatorer som 

utgjordes av makt, maktbalans och suveränitet. Liberalismens indikatorer utgjordes av 

interdependens, internationellt samarbete och normer och rättigheter.  

Uppsatsens metod är en komparativ textanalys (kvalitativ) där debatt- och ledarsidorna har 

analyserats utifrån teorierna realism och liberalism. Debatt- och ledarsidorna är hämtade 

mellan februari 2016 och februari 2017. 

Resultatet i studien visade på att artiklar innehållande liberalism fanns att hitta i en större 

utsträckning än realismen. Internationellt samarbete var den vanligast förekommande liberala 

indikatorn och påträffades flest gånger i Hufvudstadsbladet. Indikatorn användes främst för 

att förklara att Finland är beroende av att ha goda relationer med EU snarare än till Nato. 

Relationen till EU anses var en viktig del i det goda internationella samarbetet för säkerhet- 

och försvarsfrågor. I Åbo Underrättelser fanns indikatorn interdependens flest gånger och 

användes mestadels när det argumenterades för och emot de ömsesidiga 

försvarsförpliktelserna som gäller för Natoländerna och som stadgas i artikel 5. För realismen 

återfanns makt-indikatorn två gånger i respektive dagstidning. I Hufvudstadsbladet användes 

makt i ett sätt att beskriva att Finland skall komplettera den finländska militären genom EU 
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och inte bli beroende av militärt stöd från Nato. I Åbo Underrättelser används makt för att 

beskriva möjligheten för Finland att istället komplettera försvarsförmågan genom Nato. Efter 

analysen av dagstidningarna kan man också tydligt se att de inte försöker skapa två olika 

verkligheter i debatten om Natomedlemskapet. 
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Övrigt 

Delar av uppsatsen har använts i en tidigare studiepresentation av författaren. Dessa delar 

gäller vid inledande kapitel och då främst vid metodkapitlet med redovisning av  

Tabell 1. Analysschema.  

 


