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Abstract 
The debate concerning if Sweden should move closer to NATO or even apply for 

membership is not entirely new. Due to Russia’s annexation of the Crimean peninsula 

in Ukraine in the spring of 2014, and due to Russians violations of national territory, 

Swedish political actors have discussed the NATO membership energetically. The 

purpose of this essay is to map out the Swedish debate about NATO membership. By 

applying a Pro-Contra analysis this essay will also examine arguments from the 

Swedish parties, members of parliament, debaters, researchers and former Secretary of 

State. Furthermore, the arguments will also be analyzed through theories of realism and 

liberalism. The debate for a NATO membership shows that arguments are based on a 

combination of both realism and liberalism, although there are more arguments 

influenced by liberalism. The arguments against a NATO membership are mainly 

characterized by realism rather than liberalism. 
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1 Inledning 
North Atlantic Treaty Organization förkortad Nato, är en politisk och militär 

organisation. Debatten kring om Sverige bör närma sig Nato eller till och med ansöka 

om medlemskap är inte helt ny. Efter andra världskriget aktualiserades frågan kring ett 

medlemskap omedelbart. Dock dominerade en bred politisk sammanhållning om 

alliansfriheten. Den svenska frågan kring medlemskapet har under lång period varit en 

icke-fråga om medlemskap.1 Till följd av Rysslands annektering av Krimhalvön i 

Ukraina våren 2014 samt kränkningar av Ryssland runt Sveriges territorium, har fått de 

svenska politiska aktörerna att diskutera energiskt rörande ett medlemskap. Därmed har 

debatten kring Nato-medlemskapet återigen blivit aktuell i den svenska debatten, då den 

ryska militära närvaron alltmer förflyttar sig mot de svenska gränserna. 

 

Vilka är de huvudsakliga argument som förs i den svenska debatten? Genom att 

undersöka den svenska debatten kring frågan om Sverige ska gå med Nato eller inte 

hoppas jag få en klarare blick över debatten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Blix, H, Ekéus, R, Hirdman, S, Ingelstam, L, Osarson, S, Schori, P, & Åkerström, L 2016, Sverige, Nato 
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1.1 Problem 

I samband med konflikten mellan Ryssland och Ukraina 2014 annekterades Krimhalvön 

av Ryssland för att säkra geopolitiska positioner. Rysslands agerande i Ukraina var att 

säkerställa viktiga nationella intressen. Eftersom Ukraina inte var och inte är ett 

medlemsland i Nato kunde Ryssland utan större problem annektera Krimhalvön. 

Konflikten hade fram till 27 juni 2015 lett till 6 832 döda civila och militärer, enligt FN. 

De flesta som är drabbade lever i östra Ukraina. Därtill har 17 087 personer skadats 

samt omkring 2,3 miljoner ukrainare har tvingats iväg på flykt ifrån stridigheterna, 

antingen flyr de inom landets gränser eller har ansökt asyl i ett annat land.2  

 

Svenska dagbladet avslöjade i oktober 2014 om att svenskt territorium hade kränkts av 

en utländsk ubåt i Stockholm. I samband med detta höll statsministern Stefan Löven, 

tillsammans med försvarsministern Peter Hultqvist och ÖB Sverker Göransson, en 

presskonferens. Där bekräftades att en mindre ubåt hade kränkt svenskt område och att 

en främmande makt låg bakom detta. Statsministern varnade därefter att varje 

inkräktare, de som olagligt tar sig in på svenskt område, ska veta vilka oerhörda risker 

detta medför för dem som är omedelbart delaktiga i sådana överträdelser.3   

 

Det grundläggande inom Natos-försvarsallianspolicy är att ett angrepp mot ett Nato-

medlemsland är ett angrepp mot hela alliansen. Alla medlemsländer har tillsamman ett 

ansvar att skydda varandra.4 Ockuperingen av Krimhalvön har lett till oroligheter i 

Sverige och satt igång debatten kring ett Nato-medlemskap. Då Sverige inte är medlem 

i Nato så kan exempelvis Ryssland anfalla Sverige utan att tänka på att något annat 

Nato-medlemsland skulle agera. Den dåvarande utrikesministern Carl Bildt sade i en 

presskonferens att det som har skett är ett ryskt övergrepp och att det militära 

ingripandet bryter mot internationell rätt.5 Sveriges säkerhetspolitik kan sedan tidigare 

beskrivas som ”alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig”. Vilket innebär att 

Sverige skall avstå från all form av krig om något Nato-medlemsland skulle gå i krig.6  

Ett medlemskap i Nato innebär även att de inte kan vara neutrala längre, utan måste 

hjälpa/ingripa.  

                                                
2Svt Nyheter (2015). Flera döda i Ukraina – Putin på Krim.   
3Svenska Dagbladet (2014). Mikael Holmström: skarpaste läget på 30 år. 
4Säkerhetspolitik (2015). North Atlantic Treaty Organization, NATO. 
5Svenska Dagbladet (2014). Att invadera länder är inte acceptabelt.   
6Säkerhetspolitik (2015). Alliansfrihet och neutralitet. 
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Det svenska politiska samarbetet med Nato har hittills varit grundat i militär 

alliansfrihet och en fast nationell ömsesidig förståelse. Dessutom är samarbetet inriktat 

på områden som passar både parterna. Sedan Sverige 1994 blev Natos partnerland för 

fred (PFF) har det svenska samarbetet förstärks. 1997 gick även Sverige med 

Euroatlantiska partnerskapsrådet (EAPR).7 En av de främsta anledningarna till varför 

man gick med i PFF/EAPR var för att stärka säkerheten i Sveriges eget närområde, med 

fokus på Östersjön.8 Den svenska militären har bistått Nato ledda insatser samt varit på 

uppdrag för fredsfrämjande insatser i Balkan och Afghanistan.9 De fördjupade 

fredsfrämjande insatserna mellan Nato och Sverige har lett till att Sverige 2014 fick ett 

”Gold Card” eller ”guldkort” av Nato. Ett ”guldkort” ges endast till länder som har gjort 

sig värda av detta, som står nära organisationens värderingar, antingen inte vill eller har 

möjlighet att bli medlem. Dessutom betyder detta att Sverige får möjligheten för längre 

och djupare samarbete med Nato-medlemsländer. T.ex. får Sverige möjligheten att delta 

och utöva inflytande på planering av övningar tillsammans med Nato. Det är 

”Guldkortet” som är ett bevis på att Sveriges arbeten uppskattas inom Nato.10 

Det svenska samarbetet med Nato har sträckt sig så långt att man har ingått i ett avtal 

som är ”värdlandsavtal”. Vilket innebär att detta ger militär genomförbarhet innanför 

svenskt område för Nato till lands, havs och sjöss. Dessutom ges även skattefrihet för 

utländska insatsstyrkor som exempelvis Special Forces och US mariners.11 Den ryska 

utrikesministern Sergej Lavrov meddelade i en intervju men svenska dagbladet att 

Ryssland skulle vidta åtgärder om Sverige blir medlemmar i Nato.12 

 

Idag satsar Sverige 1,15 procent, vilket är 41 miljarder kronor, årligen av 

bruttonationalprodukten (BNP) på försvaret. Målet inom Nato är att varje medlemsland 

ska placera 2 procent av BNP på försvarsmakten. Detta är inte ett måste, utan ett 

riktmärke som varje medlemsland har. För Sverige skulle detta innebära att 50 miljarder 

årligen satsas på försvaret. Idag uppnår endast tre Nato-medlemsländer till 2 procent, 

eller mer, av sitt BNP och dessa är; Storbritannien, USA och Grekland. Grannländerna 

                                                
7NATO (2016). Relations with Sweden. 
8Gudmundson, U 2000, NATO i närbild, s.189-190. 
9NATO (2016). Relations with Sweden. 
10Svenska Dagbladet (2014). Nato ger Sverige ”guldkort”. 
11Björnsson, A, Hirdman, S, & Bergqvist, M 2014, Bevara Alliansfriheten: nej till Nato-medlemskap! (en 
antologi om Sveriges säkerhetpolitik), s.96-97. 
12 Dagens Nyheter 2016). ”Om Sverige går med i Nato kommer vi att vidta nödvändiga åtgärder” . 
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Danmark och Norge satsar endast 1,4 procent av sitt BNP. Ett Nato-medlemsland kan 

dessutom reducera sina kostnader genom att inte ha all vapensystem själva.13 

 

Ur ett statsvetenskapligt perspektiv tycker jag att den svenska debatten om Nato-

medlemskapet är ett intressant ämne att titta närmare på. I synnerhet efter den ryska 

annekteringen av Krimhalvön i Ukraina. Dessutom är Nato en internationell 

organisation och ett ämne som berör många medborgare i Sverige. Det är en intressant 

och relevant fråga utifrån de internationella relationerna om hur Sverige bör agera i en 

sådan situation i och med Sveriges tilldelade ”guldkort” av Nato. Genom att titta 

närmare på den svenska debatten gällande Nato-medlemskapets argumentation, hoppas 

jag att få en bättre bild över de teorier som är grunden för argumentationen. I detta fall 

är det realismen och liberalismen som är de centrala teorierna för denna uppsats. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att utifrån den svenska debatten kring Nato-medlemskapet 

redovisa argumentationen bland de svenska politiska aktörerna. Genom att framställa 

och analysera partier, riksdagsman, debattörer, forskare och tidigare statssekreterare. 

Dessutom ska argumentens hållbarhet analyseras och kopplas till de teorier som i högsta 

grad ligger till grund för argumentationen. Genom att undersöka argumentationernas 

ståndpunkter kring Nato-medlemskapet, d.v.s. för eller emot Nato-medlemskapet, 

kommer uppsatsen att sammanställa och analysera de framförda argumenten.  

  

Frågeställningen lyder på följande sätt: 

 

• Är argumentationen kring Nato-medlemskapet främst grundad i realism, 

liberalism eller en kombination av dessa? 

 

Frågan handlar om att hitta argumentens bakgrund. I detta fall handlar det om teorierna 

realism, liberalismen eller en kombination av dessa. Genom teorierna realismen och 

liberalismen kommer jag titta närmare på ståndpunkterna kring för och emot 

argumentationen i den svenska debatten. 

  

                                                
13Svenska Dagbladet (2014). Nato – Billigare eller dyrare? 
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1.3 Tidigare forskning 

Det finns gedigen forskning som är användbar i Natos relation till de utnämnda 

teorierna för undersökningen. Magnus Petersson resonerar angående de problematiska 

förhållandena som har uppstått att samordna Sverige med det västerländska 

trygghetssystemet utan att Sverige formellt utgör en del av medlemskapet. Man har fört 

debatten angående forskningen som gjort om den svenska säkerhetspolitiken för 

perioden under kalla kriget kring och hur neutrala Sverige i själva verket var trots de 

svenska kollaborationerna med västländerna. Framför allt USA och Storbritannien. Då 

den brittiska ledningen hade en framstående betydelse i samordningen av Sverige med 

Nato försvaret. Det skandinaviska försvarsdilemmat var något som en del 

rekommenderade som en utväg efter andra världskriget, för att åstadkomma ett 

mellanläge samt att få en stabilitet. De västerländska staterna i Nato ville ha ett svenskt 

medlemskap. Sverige föredrog dock neutralitetspolitiken för att man tyckte att den var 

lämpligare än offensiv säkerhetspolitik. Från Rysslands håll ville man ha Sverige utan 

förbindelser till västblocket. Så länge Sverige stod utanför Nato-medlemskapet med en 

tillmötesgående neutralitetspolitik var det en lösning som Ryssland godtog. Från 

svenska håll var Nato-medlemskapet aldrig något som man eftersträvade p.g.a. att ett 

medlemskap hade gjort det omöjligt för Sverige att undgå ett tredje världskrig.14 

 

Wilhelm Agrell beskriver det svenska försvarets växlande mittpunkt från nationella till 

internationella verksamhet. Han tycker att det svenska nationella försvaret har vandrat 

under 1990-talet från att ha varit i högsta grad landets mest moderna överhuvud, till att i 

princip avvecklas efteråt. Sedan försvarsbeslutet 1996 har de internationella insatserna 

blivit de högst prioriterade uppgifterna för försvaret. Vilket har inneburit en stor växling 

i den svenska försvarspolitiken.15 De internationella insatserna, förutom att bidra till 

stabilitet i konfliktområden, fyller även andra syften, sådant som att framhålla 

försvarsmakten genom att det svenska försvarets agerar resultatrikt och effektivt. 

Insatser är även ett sätt att skaffa sig kunskap av krigen, vilket inte kan mottas på 

samma sätt i Sverige. Därmed är målet med de internationella insatserna att den ska 

bidra till att förstärka även det inhemska internationella försvaret.16  

 
                                                
14Petersson, M 2012, ´Sweden and the Scandinavian Dilemma, Scandinavian journal of history, s.21-24. 
15Agrell, W 2011, Fredens Illusioner: Det svenska nationella försvarets nedgång och fall 1988-2009, s.7-
10. 
16Agrell, W 2011, Fredens Illusioner: Det svenska nationella försvarets nedgång och fall 1988-2009, s. 
222-228. 
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Agrell menar att även en annan växling kan ses i hur argumenten ser ut numera till 

skillnad med tidigare under kalla kriget. Numera argumenterar motståndarna emot ett 

ökat försvarsanslag i termer av försvarskritik och pacifism. Finansdepartement var det 

organ som tidigare kom med kritik till skillnad från nu.17 Robert Dalsjö säger att den 

svenska säkerhetspolitiska doktrinens ändring har bidragit till särskilda omställningar i 

försvaret. Förändringar har gått från ett betydande invasionsförsvar som bestådd av 

värnplikt till ett tämligen litet men hastigare försvar som är utformat för 

expeditionsinsatser med arbetande militärer. Förändringar i denna riktning har varit 

aktuella under en längre period, men har bara skett som halvhjärtade försök. Först under 

2007-2009 var det som de politiska samt de militära makthavarna avbröt det gamla 

tankegången och implementerade en relativt radikal försvarsförändring som riksdagen 

samtyckte i juni 2009.18 

 

1.4 Teori  

Eftersom Nato är ett område som berör internationell politik faller det naturligt att 

använda sig av teorier inom internationella relationer. Realism och liberalism är både de 

mest förankrade teorier inom forskningen för internationella relationer, men också mest 

lämpliga för undersökningen då kärnfrågan handlar om Sverige ska förbli alliansfria 

eller ansluta sig till NATO.  

 

1.4.1 Realismen 

De främsta filosoferna som realismen har sitt ursprung till är klassiska tänkare som 

Thukydides Niccolo Machiavelli och Thomas Hobbes. År 1933 utvecklades den 

moderna realismen. Som ett svar på vad som bedömdes vara en aningslös uppfattning 

på internationell rätt, internationella organisationer och moral. Istället börjar och slutar 

för realisterna förståelse för internationella relationer med makt.19 Synen på de 

internationella relationerna ur realism är att staten är av störst vikt och bör alltid gå före 

allt annat. Särskilt i internationella sammanhang. Hans Morgenthau utvecklade 

realismen efter andra världskriget med sin bok Politics Among Nations, där han klargör 

att politik kan förklaras utifrån människans natur.20 

                                                
17Agrell, W 2011, Fredens Illusioner: Det svenska nationella försvarets nedgång och fall 1988-2009, 
s.237. 
18Engelbrekt, K, & Ångström, J 2010, Svensk säkerhetspolitik i Europa och världen, s.62. 
19Gustavsson, J, & Tallberg, J 2014, Internationella relationer, s.53-54. 
20Morgenthau, HJ 1967, Politics Among Nation. The struggle for power and peace.   
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Inom realismen har man tre ledande åskådningar för att analysera följderna för den 

internationella samhällsupplösningen och staternas strävande efter 

säkerhetshetsdilemmat, maktbalans samt polaritet. 

 

I ett internationellt anarkiskt system kommer militära makter ständigt vara centrala. 

Ingen stat ska räkna med att någon annan stat ska komma till dess räddning i händelse 

av krig, därför bör ingen stat vara utan militära resurser. Det som uppstår är problemet 

att avgöra vilket är omöjligt, om de militära resurserna är offensiva eller defensiva för 

sin natur. Det som uppstår är följderna att en stat skaffar sig militära resurser och i den 

stunden utgör ett hot mot grannländerna och dess i sin tur bildar egna militära resurser 

för att bemöta dess hot. Dessa leder till någon form av upprustningsspiral. Detta är 

säkerhetsdilemmat, som kan föranleda till krig.21 Maktbalansen kan här ses som medel 

för att inte gå med i Nato genom att stärka den inhemska militära kapacitet. Nato-

medlemskapet kan även ses som ett medel för att gå med i Nato, där stora och små 

länder kan bilda allianser och på så sätt stärka sina egna militära kapacitet 

tillsammans.22 Suveräniteten innebär att alla stater är självständiga, det existerar ingen 

högre makt som en stat ska följa, och ett Nato-medlemskap innebär inte att en stat är 

mindre suveräna eller hindrar en stats suveränitet. Då ett medlemskap är frivilligt i en 

sådan organisation.23   

 

För att motverka att säkerhetsdilemmat leder till någon form av ständigt krig, handlar 

för realisterna om att staterna i det internationella systemet avsiktligt eller ovetande 

kommer fram till att inrätta en maktbalans kan krigen undvikas. Maktbalans innebär att 

varje stat kan räkna med att följa ett tillstånd där varje stat har jämlika militära resurser. 

Detta leder till stabilitet enligt realismen för att staterna avvaktar istället för att gå i krig, 

vilket skulle innebära farliga risker och enorma kostnader.24 Nato skulle även ses här 

som ett medel för att skapa stabilitet, då målet inom Nato är att medlemsstaterna har 

lika mycket militära resurser.25  

 

                                                
21 Gustavsson, J, & Tallberg, J 2014, Internationella relationer, s.57-59 
22 Morgenthau, HJ 1967, Politics among nation. The struggle for power and peace, s.5-7  
23 Weber, C 2005, International Relations Theory: A critical introduction, s. 14 
24 Gustavsson, J, & Tallberg, J 2014, Internationella relationer, s.57-59. 
25 Morgenthau, HJ 1967, Politics among nation. The struggle for power and peace, s.5-7 
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Polaritet är det vitala inom realismen. Det är polariteten som avgör hur den 

internationella strukturen kommer att se ut. Det finns två former av detta, bipolaritet och 

multipolaritet. Det existerar endast två stormakter i en bipolaritets system. Dessa två 

stormakters ofrånkomliga spänningar kommer likaså att forma den internationella 

politiken. Mindre staterna kommer att försöka att dra nytta av dessa två stormakters 

strategier samt spela ut de mot varandra. Det multipolära systemet är det mest 

framkommande historiskt. Då finns tre eller flera stormakter som med skilda 

konstellationer utjämnar varandra eller strider mot varandra.26 

 

1.4.2 Liberalism  

De främsta filosoferna inom liberalismen är John locke, Immanuel Kant, Jean-Jacques 

Rousseau. De liberala synerna på de internationella relationerna innehåller ett antal 

teoretiska tankebanor med ursprung i liberalismen som politiskt teori. Det som förenat 

dessa filosofer är betoningen av den enskilda människans frihet från begränsning och 

tvång. Avskyn på att dela in det politiska rummet i en inhemsk och internationella 

området, och strävan att bemästra intressekonflikter genom institutioner för frihet, fred 

och tillväxt. Det liberala perspektivet har utvecklats betydande tankegångar inom tre 

betydelsefulla områden såväl som normer och rättigheter, Interdependens och 

institutioner samt intressekonkurrens och utrikespolitik.27 

 

Normer och rättigheter innebär att varje individ har särskilda medfödda fri- och 

rättigheter som man måste ha avseende för. Tankegången inom liberalismen är att 

omsorgen och dess rättigheter är förknippad till frågan om fred och harmoni i 

förhållande till staterna. Där krig begås med människors rätt till fred och frihet är enligt 

liberalismen icke demokratiska stater. Stater som följer dessa normer är enligt 

liberalismen i grund och botten fredliga och demokratiska. Därtill ska medborgarnas 

samtycke begäras för att en demokratisk stat skall kunna få gå ett krig.28 

 

Interdependens och de internationella institutionerna inom de internationella 

relationerna är viktiga för förbindelserna mellan staterna enligt liberalismen. En 

betydande del av världspolitiken är idag den världsomfattande interdependens. Det vill 

säga att stater och människor är beroenden av varandra ömsesidigt för att klara sig och 

                                                
26Gustavsson, J, & Tallberg, J 2014, Internationella relationer, s.57-59. 
27Gustavsson, J, & Tallberg, J 2014, Internationella relationer, s.69. 
28Gustavsson, J, & Tallberg, J 2014, Internationella relationer, s.69. 
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överleva. Interdependens sker genom att staterna utnyttjar varandras egenskaper i den 

globala ekonomin. Det är kostsamt att bedriva en maktpolitik och därtill borde 

samarbete vara alla staters intresse. För att staterna inte ska utnyttja och dra fördelar av 

andra stater genom att stater är ute efter kortsiktiga på bekostnad av långsiktiga 

samarbeten, har liberalerna framhållit att denna svårighet kan lösas genom de 

internationella institutionerna. Institutionerna kan hjälpa staterna att genomföra de 

ömsesidiga förmånerna som samarbetet kan medföra. Institutionerna ska samtidigt bestå 

av ett antal befattningar som staterna efterfrågar, övervakar de normer som staterna har 

kommit överens om. Institutionalister säger att för att minska och motverka bedrägeriet 

inom staterna är att stärka känslan av de långsiktiga samarbetena.29 

 

Intressekonkurrens och utrikespolitik är det tredje viktiga tänkesättet inom liberalismen. 

Som internationella relationerna understryker är kampen bland olika inrikespolitiska 

intressemönster, samt till vilken grad detta präglar staternas uppträdande i förhållande 

till sin omgivning. Vilket även kallas liberal intergovernmentalism. Detta är en ”bottom 

upp” traditionell liberal modell. Intressen och aktörer står i fokus. Staten är en enhetlig 

politisk institution. Vars målsättning är att fortsätta att existera. Men även vars politik är 

beroende av vilka intressegrupper som vid tidpunkten granskar den. Olika grupperingar 

i landet har olika intressen och staten uppgår till en politisk utgångspunkt för 

försvarandet av dessa intressen. Detta ska även råda inrikes och utrikes. Den 

internationella kampen mellan staterna när det handlar om de internationella 

överläggningarna bedöms skapa inriktningen på den internationella samverkan.  

 

En framstående figur för liberal intergovernmentalism är statsvetaren Andrew 

Moravcsik. Moravcsiks personliga exempel är EU. Medlemsstaternas ämne/fråga 

skapas först inom de interna debatterna. Sedan kommer EU-staterna diskutera 

ämnet/frågan och komma fram till en gemensam politik, som sedan EU-länderna 

tillsammans efterlever. Att länderna uppträder olika över tid är på grund av 

intressegrupperna då dessa styr de utrikespolitiska förhandlingarna staterna emellan. 

Intressen, mål, utformning samt beteende bestäms av intressegrupperna i landet.30 

 

                                                
29Gustavsson, J, & Tallberg, J 2014, Internationella relationer, s.72-74. 
30Gustavsson, J, & Tallberg, J 2014, Internationella relationer, s.75-76. 
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Med hänvisningar till att samtliga länder i Nato är demokratiska och att liberalismen är 

för internationella samarbeten och interdependens så kan vi se att liberalismen ställer sig 

positivt för medlemskap i Nato.  

 

1.5 NATO 

När förhandlingar kring North Atlantic Treaty Organization ägde rum våren 1948 var 

inte det för att möta ett kritiskt militärt hot. Bedömningen enligt Washington, London 

och Paris var att Sovjet inte ville ha väpnade konflikter och att det i helhet fanns ingen 

signal som tydde på att krigsberedskaper som kunde upptäckas. Att krig skulle kunna 

bryta ut 1948 eller efteråt uteslöts inte.31 Alliansens bildande var i själva verket en del 

av en generell insats för tre syften, att avskräcka sovjetiska expansionismen, förbjuda 

återupplivandet av nationalistiska militarismen i Europa via en stark nordamerikansk 

existens på kontinenten samt uppmuntra den Europeiska politiska integrationen. Detta 

på grund av konsekvenserna av andra världskriget då delar av Europa förstördes på ett 

sätt som nu är svårt att föreställa sig.32 En sovjetisk invasion av Västeuropa uppfattades 

inte som faran på kort sikt. Utan att Moskva stegvis skulle utvidga sin maktsfär genom 

inträngning och underminerande av det ena västereuropeiska staten till det andra. Detta 

skulle leda till på kort sikt strategiskt övertag i hela Europa.33  De västeuropeiska 

länderna kände en stark oro för en sovjetisk expansion samt USA var starkt emot sovjet 

och dessa handlingar, efter andra världskriget då USA lovade med hjälp av 

marshallplanen bistå de drabbade länder med ekonomiskt hjälp för att bygga upp 

länderna och samt stå emot de sovjetiska påtryckningarna. Det amerikanska budskapet 

var mycket uttryckligt, Européerna måste själva visa först på vad de är förberedda att 

göra med varandra, innan man först på amerikansk sida tog ställning till vad man 

möjligen kunde hjälpa till med.34 1948 bildades västunionen och numera Brysselpakten 

av Belgien, Storbritannien, Frankrike, Luxemburg och Nederländerna.35 Syftet med 

Brysselpakten var ett kollektivt försvar och ett ökat militärsamarbete mellan staterna.36 

Detta förde USA och medlemmarna från Brysselpakten37 närmare ett Nato samarbete. 

 

                                                
31Gudmundson, U 2000, NATO i närbild, s.31. 
32NATO. A short history of NATO. 
33Gudmundson, U 2000, NATO i närbild, s.31. 
34Gudmundson, U 2000, NATO i närbild, s.32-33. 
35Gudmundson, U 2000, NATO i närbild, s.37. 
36NATO. A short history of NATO. 
37Brysselpakten avvecklades 2011. 
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Den 4 april 1949 skrev USA och Kanada och tio västeuropeiska stater en 

överenskommelse med Atlantpakten, North Atlantic Treaty Organization bildades två år 

senare. Organisationen har idag 28 medlemsstater och samarbetar med ett stort antal 

länder som inte är anslutna till Nato, däribland Sverige.38  Den viktigaste kärnan för 

försvarsalliansen finns i artikel 5 inom Atlantpakten, och kallas för musketörsparagrafen 

vilket står för ”en för alla, alla för en”. Ett angrepp mot ett Nato-medlemsland är att 

räkna med som en attack mot hela alliansen. Medlemsländerna har tillsammans ett 

ansvar att skydda varandra, till och med ta till militär hjälp om det nödvändig. Dock är 

paragrafen formulerad så att Nato-länderna avgör själva hur de vill hjälpa. En attack 

gentemot ett medlemsland betyder inte att samtliga Nato-länder blir skyldiga att sända 

sina militärmakter.39 

 

Motsvarigheten till Nato var Warszawapakten som grundades 1955 och där 

östeuropeiska länder ingick. Trots de fientliga förhållandena allianserna emellan och 

dess inflytelserika representanter, USA och Sovjetunionen, var Europa fortfarande en 

fredad region under det kalla kriget.40 Warszawapakten uppdelades formellt den 1 juli 

1991, detta ledde också till att Sovjetunionen upplöstes december 1991.41 Hotet från öst 

var den största anledningen till att Nato skapades, i och med Sovjets och 

Warszawapakten upplösning var det viktigt för Nato att förändras och anpassa sig till 

det nya internationella läget.42 

 

Nato överlevde av tre viktiga anledningar. Den första var att organisationen var mer än 

en militärallians. Det andra var att Europa fortfarande var i behov av USA som en 

grand égalisatur, det vill säga en stabilitets bevarare. Den tredje anledningen visade sig 

att Natos militära tillgång hade betydelse i Europa för fred och stabilitet även efter kalla 

kriget slut.43  

 

 

 

                                                
38Säkerhetspolitik (2015). North Atlantic Treaty Organization, Nato. 
39säkerhetspolitik (2015). North Atlantic Treaty Organization, Nato. 
40säkerhetspolitik (2015). North Atlantic Treaty Organization, Nato. 
41Gudmundson, U 2000, NATO i Närbild, s.71. 
42säkerhetspolitik (2015). North Atlantic Treaty Organization, Nato. 
43Gudmundson, U 2000, NATO i Närbild, s.74. 
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1.6 Metod och material 

I detta avsnitt följer först en beskrivning för metoden och därefter en redogörelse för 

materialet som jag kommer att använda mig av i undersökningen. 

 

1.6.1 Metod 

I och med att uppsatsen kommer att fokusera på argumentationen kring Nato-

medlemskapet så är det relevant att tillämpa en Pro aut Contra analys. Eftersom detta 

fungerar både som teori och metod, så är denna argumentationsanalys relevant för 

uppsatsen då den har i uppgift att analysera argumentationen. I detta fall handlar det om 

olika debatter som förs bland svenska politiska aktörer där Pro aut Contra-analysen har 

en viktig betydelse. 

 

1.6.2 Pro-Contra analys 

Det som har förståtts som en särskild tankesätt inom argumentationsanalysen är Pro et 

contra dicere som innebär att tala för- och mot. Denna metod står i sammanslutning 

med vetenskapsmännens tillvägagångssätt att jobba, i anslutning till den vetenskapliga 

inställningen som forskaren placerar sig i samtidigt som han hanterar olika slags frågor 

som är väldigt komplicerade att svara rent vetenskapligt. En grekisk filosof som hette 

Karneades levde under antiken yttrade sig om att ingen ståndpunkt är självklart och det 

finns ständigt något som resonerar emot det, samt är ingen ståndpunkt fullständigt 

omöjlig för att det finns ständigt någon som resonerar för det.44 Den mest 

framkommande argumentationen i en debatt som uppstår benämns som Pro- och Contra 

argumentation, där pro resonerar för ett ställningstagande och Contra resonerar mot ett 

ställningstagande. Därpå uppkommer argumentationen i ordningen som betecknas 

P1,P2P3 respektive C1,C2,C3. Därefter handlar det om att komma fram till en slutsats efter 

premisserna som framförts.45 

 

1.6.3 Pro aut contra 

Pro aut contra-översikt ger en belysande sammanfattning över de argumentationerna 

som är av störst vikt, översikten skulle kunna vara skapat av förmodligen en individ, 

författare eller en grupp som resonerar för och mot ett påstående.46  Översikten 

                                                
44Naess. Empirisk semantik, s.83. 
45Bergström & Borèus, 2012, Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text, s. 96. 
46Naess. Empirisk semantik, s,84. 
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fullbordas genom en konklusion och därför förutsätter att argumenten vägs i anslutning 

emot varandra. Motsägelser får inte förekomma inom pro aut contra-översikterna. Det 

är vitalt att även se till särskilt att inget argument fungerar både som pro samt contra- 

argument, att samtliga argument är ömsesidig rationellt förenliga, samt inget påstående 

som är klart uttalad eller inte klart utsagd kan godas eller avslås.47 I denna uppsats 

används pro aut contra metoden, eftersom den är skapad för att redogöra för eller mot 

argumenten. Denna metod är den mest passande för uppsatsens syfte och frågeställning, 

då argumentationen i de svenska debatterna gällande Nato-medlemskapet som står i 

centrum för uppsatsen, så är denna metod den mest relevanta för uppsatsen i och med 

att metoden har en konklusion, vilket är målet för uppsatsen.  

 

En Pro aut contra-analys inleds med en spetsformulering. Påståendet som berör 

argumenteringen ska framför allt utformas i en enda sats. Om spetsformuleringen är av 

ett flertal satser, bör det tydligt framgå att satserna tillsammans formulerar ett enhetligt 

påstående.48 Spetsformuleringen bör vara tydlig och klar, om detta inte är fallet så kan 

det innebära osäkerhet om vad spetsformuleringen uttrycker och detta kan i så fall 

innebära osäkerhet vid granskningen av argumenten.49 En spetsformulering betecknas 

som F0, efter denna följer en för och mot argumentation, där efter ställs 

huvudargumenten emot varandra.50 I debatten om Nato-medlemskapet har jag 

formulerat följande spetsformulering. 

• Sverige bör gå med i Nato? 

 

1.6.4 Analysmodell 

Uppsatsen bygger på för och mot argumentation. För-argumenten stärker argumentens 

hållbarhet och ett mot-argument försvagar argumentens hållbarhet. Vidare förstärks 

eller försvagas argumentationen via för och mot-argumenten direkt i förhållande till 

spetsformuleringen.51 Ett Pro aut Contra-analys börjar med en spetsformulering och ett 

tydligt ställningstagande till tesen. Som betecknas med F0 “Sverige bör gå med Nato”. 

                                                
47Naess. Empirisk semantik, s.85. 
48Naess. Empirisk semantik, .86-87. 
49Naess. Empirisk semantik, s.87. 
50Bergström, G, & Borèus. K 2012, Textens mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig Test- 
Och Diskursanalys, s.96. 
51Björnsson, G, Kihlbom, U, Ullhom, A 2009, Argumentationsanalys: Färdigheter för kritiskt tänkande, 
s.15-16. 
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Efter denna spetsformulering följer en för och mot debatt, där huvudargument ställs 

emot varandra. Sedan följer argumenten i ordningen som betecknas P1,P2P3 

representerar pro-argumenten som är av störst vikt och respektive C1,C2,C3 representerar 

contra-argumenten som är av störst vikt. Därefter handlar det om att komma fram till en 

slutsats efter premisserna som framförts.52 Argumentationsanalysen ställs upp på 

följande vis. 

 

F0: Sverige bör gå med i Nato? Antites: Sverige bör inte gå med i Nato 

P1 motargument C1  C1 motargument P1   

P2 motargument C2  C2 motargument P2 

P3 motargument C3  C3 motargument P3 

P4 motargument C4  C4 motargument P4 

P5 motargument C5    C5 motargument P5 

 

Efter att argumenten redogörs enligt ovanstående analysmodell ska det också analyseras 

utifrån den teoretiska anknytningen. I följande sida kommer en tabell att användas för 

att undersöka materialet, som följaktligen blir undersökningens operationalisering. Fyra 

frågor kommer att ställas för att kunna få reda på ifall argumenten tyder på realismen, 

liberalismen eller är en kombination av dessa till materialet. Som sedan kommer i sin 

tur ges svar på om argumenten ger ett uttryck för realismen, liberalismen eller är en 

kombination av dess. Argumenten i materialet som tycks vara relevanta för 

undersökningens frågor i analysschemat är sådana som har med frågorna att göra och 

kan sättas in däribland. Dessa frågor kommer att ställas enligt följande: 

 

• Varför bör Sverige gå med Nato? 

• Vad uttrycker ett eventuellt svenskt medlemskap? 

• Vad uttrycker den svenska neutraliteten?  

• Hur förhindras Internationella konflikter?  

 

I nästa sida följer en redogörelse av realismen samt liberalismen som delas in utifrån 

frågorna.  

 

 

                                                
52Naess. Empirisk semantik, s. 
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 Realism Liberalism 

Sverige bör gå med 

Nato på grund av 
Hot mot svensk säkerhet Interdependens 

Svenskt medlemskap 

uttrycker 
Hot mot svensk säkerhet 

Normer och 

rättigheter 

Svensk neutralitet 

uttrycker 
Suveränitet Ej tillämplig  

Internationella 

konflikter förhindras 

genom 

Maktbalans 
Internationella 

organisationer 

Tabell 1. Analysschema. 

 

Inom realismen är (1) hot mot svensk säkerhet, (2) suveränitet och (3) maktbalans 

viktiga begrepp. För (1) hot mot svensk säkerhet ska ingen stat räkna med att någon 

annan stat ska komma till dess räddning i händelse av krig, därför bör ingen stat vara 

utan militära resurser. I detta fall kan Nato-medlemskapet ses som ett skydd för att bli 

medlem. (2) Suveräniteten redogör att alla stater är självständig och att dess intresse är 

att skydda staten. Realisterna menar med suveräniteten att det inte finns någon högre 

makt som en stat måste rätta sig efter. (1) Maktbalans innebär att varje stat kan räkna 

med att följa ett tillstånd där varje stat har jämlika militära resurser. Detta leder till 

stabilitet enligt realismen. Då länderna har jämlika resurser och kan avskräcka varandra. 

Natos militärallians är ett bra exempel på vilket sätt en stat kan stärka sin maktbalans.  

 

För liberalismen är (1) interdependens, (2) normer och rättigheter och (3) internationella 

organisationer är viktiga. (1) Interdependens medför att stater och människor är 

beroende av varandras ömsesidighet för att klara sig och kunna överleva, detta sker 

genom att staterna utnyttjar varandras egenskaper i den globala ekonomin. 

Interdependens anses för att istället driva en maktpolitik, ska man istället lägga 

ytterligare värde på ömsesidiga förhandlingar och försöka kompromissa bland staterna. 

(2) Normer och rättigheter handlar om mänskliga rättigheter och andra normer som är 

av stor betydelse inom liberalismen. Fredsfrämjande insatser som Sverige gör bidrar till 

att försvara universella normer och värden. Dessa kan således fungera för att Sverige 



  
 

16 

ska bli medlem i Nato. Samt (3) internationella organisationer eftersom liberalismen 

sätter betydande tilltro till de internationella organisationerna för att skapa stabilitet och 

fred.  

 

1.6.5 Hållbarhet och relevans 

När man ska ta ställning till spetsformuleringen ska pro och contra argumenten 

analyseras var för sig och sedan vägas i förhållande till varandra. Detta görs genom att 

man samlar in de mest vägande argumenten och sedan ställer upp dem efter deras 

inbördes sammanhang. Därefter väger man både pro och contra-argumenten för att 

komma till en konklusion.53 När man gör en bedömning av ett argument så är det viktigt 

att ta ställning till två viktiga saker. Hur säker kan man vara att ett argument uttrycker 

ett hållbart påstående samt till vilken grad argumentet talar för eller mot 

spetsformuleringen. Det vill säga hur stor den eventuella beviskraften eller relevansen 

är.54 Det som kan anses hållbart är en hög grad av tillit till ett påstående i ett argument 

som är objektivt regelrätt. För att godta eller acceptera ett påstående brukar detta 

jämställas med dess sannolikhet. Ju högre sannolikhet för att ett argument är trovärdigt 

desto högre hållbarhet. Det som berör sannolikheten för ett påstående är om det 

förekommer goda grunder eller skäl för att tolka det som pålitligt. När man väl tar 

ställning till ett påståendes hållbarhet ska man fundera över tänkbara argument som är 

för respektive emot påståendet i frågan.55 Det som utmärker relevansen i argumenten är 

i vilken grad pro-argumenten bekräftar tesen och i vilken grad contra-argumenten 

försvagar tesen.56 Argumentens relevans i förhållande till ett påstående innebär att 

påståendet är oavhängigt argumentens hållbarhet, även om ett argument består av ett 

falskt eller ohållbart påstående kan det erhålla hög relevans.57 Relevansen undersöks 

och utvärderas baserat på argumentens kontext. Argumenten har antingen med ämnet att 

göra eller inte att göra. Irrelevanta argument ska likväl framhållas vid analys av 

argumenten. Använder en person avsiktligt ett irrelevant argument som inte har något 

med ämnet att göra, kallas denna för demagog. En demagog använder argument som 

”går hem” och förstärker ämnet som denne argumenterar för.58 

 
                                                
53Naess. Empirisk semantik, s.90. 
54Naess. Empirisk semantik, s.91. 
55Björnsson, G, Kihlbom, U, & Ullholm, A 2009, Argumentationsanalys: färdigheter för kritiskt 
tänkande, s.56-58. 
56Føllesdal, D, Walløe, L, & Elster, J 2001, Argumentationsteori, Språk och vetenskapsfilosofi, s.176-177. 
57Björnsson, G, Kihlbom, A 2009, Argumentationsanalys: Färdigheter för kritiskt tänkande. 
58Ejvegård, R 2005, Argumentationsanalys, s.54-57. 
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1.6.6 Material 

Materialet som jag har använt för denna studie består av olika källor såsom litteratur, 

debatter, artiklar och internetmaterial som är relevanta för min uppsats om Nato-

debatten. Internationella relationer av Gustavsson, J. & Tallberg, j har använts för att 

skriva teorierna realismen och liberalismen. Sweden and the Scandinavian Dilemma av 

Petersson, M och fredens illusioner av Agrell, W har används för att beskriva 

forskningen kring svensk säkerhetspolitik. NATO i närbild av Gudmundson, U, 

Säkerhetspolitik websida och NATOs websida har varit till stor hjälp för att beskriva 

Nato och varför den finns kvar idag. Då jag undersöker argumentationen bland olika 

politiker så har jag framför allt använt mig av Pro-contra analys där Arne Naess bok, 

Empiriskt Semantik, har varit till stor hjälp och även blivit den främsta utgångspunkten 

för min metod. Dock har jag också använt mig av Textens mening och makt av 

Bergström, G & Boréus, Argumentationsanalys av Björnsson, G, Kihlbom och 

Argumentationsanalys av Ejvegård. R för att få en tydligare och bättre bild över 

argumentationsanalysens metoder.  

 

Materialet för att undersöka debatten består av artiklar från Svenska Dagbladet, Dagens 

Nyheter och Natobloggen. Dessutom används riksdagsmaterial i form av motioner och 

interpellationer. Vidare har även Bevara Alliansfriheten: nej till Nato av Björnsson, A, 

Hirdman, S, & Bergqvist, M använts. Dessa består av olika debatter för att undersöka 

argumentationen i den svenska debatten om Nato-medlemskapet. Samtliga material är 

från 2014 efter Krim annekteringen. Debatten om Nato-medlemskapet har varit ett 

frågetecken inom svensk politik efter annekteringen av Krim. Det har funnits mycket 

material att hämta innan och efter annekteringen. Dock har jag valt att avgränsa mig 

från 2014 efter annekteringen av Krim då debatten blev ett hett ämne samt för att få en 

bättre och tydligare bild över argumentationen. Argumenten är hämtade från olika källor 

för att få en nyanserad överblick över den svenska debatten. Då jag själv analyserar och 

tolkar materialet kan det emellertid förekomma risk för tolkningsproblem av 

argumentationen. 
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2 Analys  

I följande avsnitt följer en redovisning av de argumenten som har förts i den svenska 

debatten om Nato-medlemskapet. Argumenten är hämtat från olika källor och redogörs i 

sin helhet så som de har blivit framförda. 

 

2.1 Sammanställning av Pro-argumenten  

F0:  Sverige bör gå med Nato? 

P1 Mike Winnerstig59: kalla krigets alliansfrihet stöddes av ett starkt svenskt militärt 

försvar och ett totalförsvar som nu är borta. Försvarsmaktens studier visar att försvart av 

Sverige kräver samarbete med andra. Nato-medlemskapet skulle lösa Sveriges 

försvarsproblem och ger oss starkast möjliga skydd. Den logiska slutpunkten för 

Sveriges solidaritetsförklaring, om att ge och ta emot militär hjälp, är att gå med i Nato. 

Det är den fungerande säkerhetsorganisationen i Europa. Ukraina är ett alliansfritt 

partnerland till Nato, precis som Sverige, och det ryska agerandet visar att detta inte 

räcker som skydd vid en konflikt.60 

 

Vårt nuvarande utanförskap skapar en strategisk osäkerhet i vårt område. Att gå med i 

Nato ökar Sveriges inflytande i EU och Norden där de flesta redan är med i Nato. Nato-

inträde innebär ekonomiskt att vi endast behöver öka försvarsanslagen marginellt 

jämfört att hålla ett försvar på egen hand. Nato är som ett försäkringsbolag- och vi 

saknar hemförsäkring, så låt oss att bli det. 61 

 

P2 Daniel Bäckström62: Vi har förändrat vår säkerhetspolitiska utgångspunkt. 

Alliansfriheten är inte längre densamma som under kalla kriget. Vårt beroende av att 

samarbeta, civilt och även inom militära områden, ökar. Vi har solidaritetsförklaringar 

om att vi inte minst i vårt samarbete inom Europeiska unionen ska hjälpa och stödja om 

förutsättningarna ändras. Det är viktigt att kunna fokusera långsiktigt och att analysera 

och veta vilka steg som är viktiga och rätt att ta nu. Därför är det viktigt att de analyser 

som ska göras av den överenskommelse som vi gjorde i försvarsbeslutet kan komma 

fram till bra stöd för den fortsatta diskussionen. Det är också viktigt att vi kan närma oss 

                                                
59Mike Winnerstig är en svensk säkerhetspolitisk analytiker och reservofficer. Är verksam som förskare 
vid totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). 
60Svenska Dagbladet (2014). Ja eller Nej till Nato? 
61Svenska Dagbladet (2014). Ja eller Nej till Nato? 
62 Daniel Bäckström är från centerpartiet.  
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frågan om ett Nato-medlemskap och vad det skulle kunna innebära långsiktigt, för att 

stärka vår försvarsförmåga men också för att bidra till stabilitet i vårt närområde. Vi ser 

att frågan mognar. Allt fler i landet talar om vikten av ett Nato-medlemskap och att det 

behöver vara nästa steg, för att tydliggöra vår säkerhetspolitiska position. Vi behöver 

den ömsesidiga solidaritetsförklaringen om hjälp och ett samarbete som skulle utveckla 

vår militära förmåga. Det gäller inte minst med tanke på ökad övningsverksamhet i 

Ryssland, ökad övningsverksamhet utefter våra gränser med flyg och till sjöss. Vi ser ett 

ökat och förändrat beteende som vi måste möta. Det gör vi bäst tillsammans med andra. 

Och vi gör det bäst inom ett samarbete i Nato.63 

 

P3 Lars Hjälmared64: Det finns flera skäl för ett medlemskap. Nato är idag en bredare 

organisation än förut. 3 av 4 EU-länder är medlemmar i Nato, och drygt 9 av 10 EU-

medborgare bor i länder som ingår i Nato. Nato är också den ledande organisationen för 

att hantera kriser, står tillsammans med en stor försvarsförmåga, har en viktig roll i 

fredsbevarande insatser och spelar en avgörande roll i att öva och utveckla förmåga att 

hantera kriser. Sverige har dessutom ett sedan länge väl utvecklat samarbete med Nato, 

med Nato-medlemmar och har försvarsmaterial som är konstruerat så att det kan 

användas tillsammans med utrustning från Nato-länder. Dock saknar vi som icke 

medlem beslutsrätt och därmed fullständigt inflytande. Ett medlemskap ger Sverige 

makt och inflytande. Lägg till det den ökade osäkerhet vi ser i Ryssland och hur ett 

svenskt medlemskap i Nato ökar vår egen säkerhet.65 

 

P4 Tomas Bertelman66: genom ett medlemskap i Nato blir Sverige säkrare, därför att 

Natos avskräckning blir trovärdigare. Därmed minskar risken för väpnad konflikt i vårt 

närområde, och därmed också för att Sverige skulle drabbas av krig. Vi skall inte gå 

med i Nato primärt för att skydda andra, utan för att skydda oss själva. Men eftersom 

det är nästan omöjligt att tänka sig att vi drabbas utan att våra grannar först har drabbats, 

så blir vårt bidrag till den gemensamma säkerheten ett direkt bidrag till vår egen 

säkerhet. Detta är den enda rimliga och trovärdiga versionen av ’’säkerhet tillsammans 

med andra’’, som en rad försvarsberedningar och försvarspropositioner har förkunnat.67 

 

                                                
63Riksdagen. Interpellation 2015/16:125. 
64Lars Hjälmared är en moderat riksdagsledamot.   
65Riksdagen. Motion 2015/16:1571. 
66Tomas Bertelman svensk ambassadör i Moskva 2008-2012, även tjänst gjort på utrikesdepartemented.  
67Natobloggen (2016). TRE ARGUMENT FÖR NATO: DEL 1: STABILITETEN.   
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P5 Boriana Åberg68: Som en följd av den nu nämnda utvecklingen har frågan om 

svenskt Nato-medlemskap på allvar börjat diskuterats. En del tar steget fullt ut och talar 

om medlemskap, andra vill utreda konsekvenserna. Slutsatsen av de senaste veckornas 

utveckling kan inte vara någon annan än att det inte går att vänta längre, och att 

processen måste påskyndas. När Ryssland kontinuerligt hotar sin omvärld och varnar 

länder för deras självständiga politiska beslut är det ett uttryck för hur Putinregimen 

anser sig ha en rätt mot andra länder som står över demokrati och frihet. Den ryska 

regeringens budskap om att ett svenskt Nato-medlemskap skulle få militärpolitiska och 

utrikespolitiska konsekvenser är avsett som ett hot mot Sverige med syfte att påverka en 

suverän stats egna beslut. Rysslands varningar, detta var inte första gången, är inte hot 

som utgör argument mot ett svenskt medlemskap i Nato. Tvärtom, det faktum att 

Ryssland med sin utrikes- och säkerhetspolitik vill påverka oss understryker att vi redan 

i dag möter ett Ryssland som vill använda sin militära förmåga till att utöva 

påtryckningar på Sverige och andra länder. Rysslands varningar och provokationer visar 

på ett försämrat säkerhetspolitiskt läge som gör små och ensamma länder mer utsatta än 

andra. Det behövs sannerligen ingen som helst konsekvensutredning. Sverige måste 

omgående ansöka om medlemskap i Nato, innan det är för sent.69 

   

2.2 Sammanställning av Contra-argument  

Antites: Sverige bör inte gå med i Nato? 

C1 Sven Hirdman70: Medlemskap i Nato förbättrar inte Sveriges säkerhet. Medlemskap 

ökar visserligen vår försvarsförmåga i krig, men det innebär med säkerhet att vi blir 

anfallna om det blir ett nytt krig med Ryssland i Europa. Det är ingen tvekan om att ett 

svenskt och finskt medlemskap i Nato skulle vara riktat mot Ryssland. Till detta 

kommer den fredstida nackdelen med ett Nato-medlemskap i form av ökade 

spännigasrisk i Östersjöområdet. Rysk militär övningsverksamhet i fredstid.71 

Den aktuella konflikten om Krim ökar inte det strategiska hotet mot Sverige och 

behovet av ett Nato-medlemskap men påvisar behovet av en bättre svensk 

incidensberedskap och underrättelseförmåga. Denna konflikt och den tilltagande 

säkerhetspolitiska spänningen i Europa göra vidare att vi bör satsa större diplomatiska 

                                                
68Boriana Åberg är moderat.  
69Riksdagen: Motion 2015/16:982. 
70Sven Hirdman är en svensk diplomat, ambassadör och tidigare statssekreterare i Försvardepartementet. 
71Svenska Dagbladet (2014). Ja eller Nej till Nato? 
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resurser på att förebygga och mildra motsättningarna i Europa. Sverige har redan den 

inflytande i Nato som vi behöver72 

 

C2 Vänsterpartiet73: Vi säger nej till ett svenskt Natomedlemskap. Alliansfrihet är den 

bästa grunden för en självständig utrikespolitik för fred och nedrustning. Sverige har en 

lång tradition av alliansfrihet. Ett medlemskap i Nato skulle göra det svårare att med 

trovärdighet föra en självständig utrikespolitik. Istället skulle vi riskera att tvingas in i 

krig och konflikter som vi inte vill delta i. Vi tycker heller inte att Sverige ska ingå i en 

kärnvapenallians, vilket Nato till sin konstruktion är. De senaste åren har Sverige 

närmat sig Nato, bland annat genom att låta Natostyrkor öva i Norrbotten och genom att 

skriva under det så kallade värdlandsavtalet med syfte att underlätta samarbete och 

militära övningar. Värdlandsavtalet kommer att behandlas av riksdagen under 2016 och 

Vänsterpartiet säger nej till avtalet eftersom vi menar att det urholkar vår alliansfrihet 

och är ett steg mot ett fullvärdigt medlemskap.74 

 

C3 Sven Hirdman75: Om en ny stormaktskonflikt uppstår i Europa, bör vi likasom 

tidigare försöka hålla svenskt territorium utanför slagfältet. Vi har rätt goda 

förutsättningar för detta genom våra historiska traditioner. Är vi medlemmar av Nato 

när den hypotetiska stormaktskonflikten bryter ut, säkerställer vi däremot att Sverige 

från första stund blir angripet. Vi har ingen anledning att eftersträva detta. Vi kan 

ytterligare förbättra våra förutsättningar att stå utanför en nystormaktskonflikt genom att 

stärka vår egen försvarförmåga från dagens alltför låga nivå. Med det geopolitiska läge 

Sverige har och med tanke på våra resurser borde Sverige eftersträva en 

försvarspotential av ungefär följande storlek: fyra armébrigader och ett antal 

specialförband; 100 stridsflygplan; ett antal större transportsplan; luftvärns- och 

sjömålsrobotar av god kvalitet; sex operativa ubåtar och ett 30-tal ytfartyg; kapacitet för 

cyberförsvar; 30 000 soldater och sjömän utvalda genom ett värnpliktssystem. Det 

borde kräva en försvarsförmåga på snarare 1,5 procent av BNP än 1 procent. En 

försvarsförmåga på en sådan nivå är viktigt också för att bevara befolkningens 

                                                
72Svenska Dagbladet (2014). Ja eller Nej till Nato? 
73 Vänsterpartiet.  
74 Vänsterpartiet (2016): Nato.  
75Sven Hirdman är en svensk diplomat, ambassadör och tidigare statssekreterare i Försvardepartementet. 
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förtroende för statsmakterna alldeles oavsett förekomsten av ett militärt hot från 

Ryssland eller inte.76 

 

C4 Linus Hagström & Tom Lundberg77: Framförallt vill vi peka på att ett medlemskap i 

Nato mycket väl kan bidra till att skapa förutsättningar för exakt de situationer som man 

vill undvika genom medlemskapet. Häri ligger den stora risken: trots att Ryssland 

egentligen är långt svagare än under kalla kriget riskerar vårt agerande att bli en 

självuppfyllande profetia med ett eskalerande säkerhetsdilemma som följd. 

 

Vi rekommenderar därför att Sverige inte går med i Nato. Sveriges säkerhetsproblem 

kommer inte att försvinna genom att stanna utanför organisationen. Men de kommer 

heller inte att lösas om vi går med i den. Upplevda säkerhetshot kommer alltid att 

finnas. Staters strävan efter maximal säkerhet är fullt förståelig, men osäkerhet är 

dessvärre något ofrånkomligt som inte helt kan överbryggas. Det enda rimliga är därför 

att undvika enkla lösningar utan hänsyn till identiteternas avgörande betydelse för den 

internationella säkerhetspolitiken och samtidigt lära sig leva med ett visst mått av 

osäkerhet.78 

 

C5 Margot Wallström79: Sverige har valt en samarbetslinje och inte en 

medlemskapslinje i förhållande till Nato. Sverige behåller kursen och förblir tydligt. Vi 

kan inte vara tydligare. Vi har inte ändrat oss, som en del av partierna som är 

representerade här i debatten har gjort. Vi står fast vid att vi inte vill ha den 

suveränitetsförlusten. Vi vill kunna besluta på egen hand vilka samarbeten vi ska vara 

med i. Vi menar att det har tjänat oss väl. Man ska inte underskatta att det har bidragit 

till fred och säkerhet att vi har haft den hållningen. Vi har fått stor respekt runt om i 

världen för vår hållning. Den är konsekvent därför att den hänger ihop med politik på 

andra områden. Vi kommer att stå fast vid att vi också behöver rusta vårt försvar. Det är 

en annan ovärderlig bit av säkerhetspolitiken. Vi fortsätter att själva besluta om vårt 

samarbete. Även om man kan säga att man får inflytande blir man också upplåst i en 

organisation som fattar många svåra och viktiga beslut.80 

                                                
76Björnsson, A, Hirdman, S, & Bergqvist, M 2014, Bevara Alliansfriheten: nej till Nato-medlemskap! (en 
antologi om Sveriges säkerhetpolitik), s. 50-51. 
77 Linus Hagström & Tom Lundberg är två svenska forskare vid utrikespolitiska institutet.   
78 Dagens Nyheter (2015): DN debatt: ”Natomedlemskap gör Sverige mindre säkert”  
79 Margot Wallström (S), Utrikesminister.  
80 Riksdagen: interpellation 2015/16:125. 
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2.3 Konklusion och sammanfattning av argumenten  

I detta avsnitt analyseras argumenten genom kategorisering i de teoretiska 

utgångspunkterna om realism och liberalism. Dessutom kommer hållbarheten och 

relevansen i argumenten att studeras, samt kontrolleras i relation till spetsformuleringen. 

När man läser texter och nedskriva argumenten krävs ett omfattande arbete för att 

bearbeta, tolka och förklara texternas mening och innebörd i syfte att undvika 

tolkningsproblem.81 Därför har argumenten systematiskt tolkats utifrån Pro-Contra 

metoden och analysschemat.   

 

P1 Mike Winnerstig82 argumenterar för ett svensk medlemskap i Nato då det skulle lösa 

Sveriges försvarsproblem och ge oss ett väldigt starkt militärt skydd. Han exemplifierar 

med att Ukraina, som är ett alliansfritt partnerland till Nato precis som Sverige, blev 

anfallna av Ryssland. Argumentet är en kombination av realism och liberalism, då det 

hänvisar till Normer och rättigheter, interdependens, internationella organisationer och 

realismen hot mot svenskt säkert. Normer och rättigheter nämns när Winnerstig 

refererar till Sveriges solidaritetsförklaring om att ge och ta emot militära hjälp. Han 

nämner också att Sverige bör samarbeta med andra stater och söka militärt skydd via 

Nato vilket innebär att han framhåller interdependens och vikten av internationella 

organisationer. Hot mot svensk säkerhet förekommer när Winnerstig menar att ett 

medlemskap stärker svensk försvarskapacitet. Argumentet är relevant då han 

argumenterar för att Sverige bör gå med Nato. Den är även hållbart för att han 

förespråkar att Sverige är i behov av samarbete och militärt skydd. Argumentet stärker 

även spetsformuleringen för ett svenskt Nato-medlemskap. 

 

P2 Argumentet som Daniel Bäckström83 framhåller är starkt kopplat till 

spetsformuleringen och är därför relevant. Det är även hållbart i och med att han menar 

att Sverige ska samarbeta med andra för att stärka vår försvarsförmåga, men även för att 

skapa stabilitet med tanke på de ökade övningsverksamheterna runt våra gränser med 

flyg och till havs. Argumentet är en kombination av både liberalism och realism. De 

liberala principerna som han förespråkar för är internationella organisationer, 

interdependens och normer och rättigheter samt det realitiska värdet maktbalans. 

                                                
81Esaiasson, P 2012, Metodpraktikan: konsten Att Studera Samhälle, Individ och markand, s.221. 
82 Mike Winnerstig är en svensk säkerhetspolitisk analytiker och reservofficer. Är verksam som förskare 
vid totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). 
83 Daniel Bäckström är från centerpartiet. 
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Normer och rättigheter som Bäckström framhåller i sin argumentation är när han 

referera till att vi behöver den ömsesidiga solidaritetsförklaringen för att bidra till 

stabilitet. Han nämner dessutom att Sverige behöver samarbeta med Nato, vilket innebär 

att han referera till interdependens som innebär samarbeta samt vikten av 

internationella organisationen för att skapa fred och stabilitet. Han framhåller även 

vikten av maktbalans genom att medlemskapet leder till stärkandet av den svenska 

försvarsförmågan.  

 

P3 Lars Hjälmareds84 framför ett argument för Nato-medlemskapet genom att säga att 

det finns flera skäl för ett medlemskap. Argumentet är hållbart för att det stärker motivet 

för ett Nato-medlemskap genom att framhålla att tre av fyra EU- länder är medlemar 

och att Sverige samarbetar redan på flera håll med Nato. Argumentet är även relevant i 

relation till spetsformuleringen då Hjälmareds förespråkar klart och tydligt för ett Nato-

medlemskap. Argumentet är en kombination av liberalism och realism. Normer och 

rättigheter framhålls genom att Lars framhåller de fredsbevarande insatserna som Nato 

bidrar med i de internationella konflikterna. Även vikten av interdependens och 

internationella organisationer betonas, då ett samarbete, interdependens med Nato ger 

Sverige mer inflytande att påverka i de internationella organisationerna. Maktbalansen 

ses även som ett skäl för ett svensk medlemskap i Nato, detta innebär mer makt att 

kunna påverka, men även ökad säkerhet via ett svenskt medlemskap för Sverige.  

 

P4 Tomas Bertelman85 säger att genom ett svensk medlemskap i Nato blir Sverige 

säkrare. Argumentet är relevant i relation till spetsformuleringen då Bertelman 

argumenterar för ett svenskt medlemskap. Det är även hållbart då han lyfter fram vikten 

av medlemskap som innebär att Sverige blir säkrare, samt att ett medlemskap minskar 

risken för väpnade konflikter i vårt närområde. Argumentet är en kombination av 

teorierna liberalism och realism. Först genom interdependens och internationella 

organisationer då Bertelman vill att Sverige ska gå med i Nato och samarbeta med 

andra länder. Samt av realismen i form av hot mot svensk säkerhet genom att Sverige 

bör gå med i Nato för att skydda sig själva och upprätthålla maktbalansen genom 

säkerhet direkt tillsammans med andra länder. 

                                                
84 Lars Hjälmared är en moderat riksdagsledamot.   
85 Tomas Bertelman svensk ambassadör i Moskva 2008-2012, även tjänst gjort på utrikesdepartemented. 
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P5 Boriana Åberg86 framför i sin argumentation att medlemskapet har diskuterats på 

senare tid men nu måste det påskyndas. Då Ryssland ständigt hotar sin omvärld och 

pressar stater för sitt självständiga politiska beslut. Argumentet är relevant då Åberg 

fastslår att Sverige bör gå med i Nato innan det blir för sent. Argument stödjer därför 

spetsformuleringen, det är även hållbart med hänvisning till de ökade hoten från 

Ryssland gentemot sin omvärld. Argumentet är en kombination av både liberalism och 

realism. Normer och rättigheter betonar Åberg först när hon hänvisar till att 

putinregimen tycker sig har rätt mot andra stater som står över demokrati och frihet. 

Hon nämner även att Sverige bör omgående ansöka Nato-medlemskap, vilket innebär 

att hon framhåller vikten av internationella organisationer och interdependens. Hon 

lyfter även fram vikten av suveränitet och hot mot svensk säkerhet när hon refererar till 

de ryska budskapen om att ett svenskt medlemskap i Nato skulle få konsekvenser. Detta 

kan tolkas som ett hot mot Sverige med syfte att påverka en suverän stats egna beslut, 

samt de militära påtryckningarna gentemot Sverige. 

 

C1 Det som Sven hirdman87 betonar i sin argumentation är hållbart, i och med han 

menar att svensk medlemskap i Nato inte förbättrar den svenska säkerhetet. Det skulle 

förvisso öka vår försvarförmåga i krig, men det skulle följa konsekvenser av ett nytt 

krig i Europa för Sverige. Argumentet stödjer antitesen och är relevant då Sven 

Hirdman är emot ett svenskt Nato-medlemskap. Argumentet är en kombination av både 

realism och liberalism. Då det hänvisar till hot mot svensk säkerhet om Sverige blir 

medlem i Nato. Sven hirdman lyfter även upp interdependens genom betona att Sverige 

redan har det inflytande i Nato som vi behöver.    

 
C2 Argumentet som vänsterpartiet88 framhåller är att alliansfrihet är det bästa sättet för 

en självständig utrikespolitik för fred och nedrustning. Argumentet är relevant i relation 

till antitesen då vänsterpartiet är starkt emot ett svenskt medlemskap. Det är även 

hållbart i och med vänsterpartiet menar att Sverige har haft en lång tradition av 

alliansfrihet. Argumentet är grundat i realismen. Att gå med i Nato riskerar Sverige att 

gå med i krig som vi inte egentligen vill delta i anser jag tyder på hot mot svensk 

säkerhet. Men även suveränitet då vänsterpartiet vill att Sverige fortsatt ska vara en 

självständig stat.  

                                                
86 Boriana Åberg är moderat. 
87 Sven Hirdman är en svensk diplomat, ambassadör och tidigare statssekreterare i Försvardepartementet. 
88 Vänsterpartiet. 
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C3 Sven Hirdman betonar i sin argumentation att om en stormaktskonflikt uppstår borde 

vi hålla oss till svenskt territorium. Han framhåller även att vi borde förbättra våra 

förutsättningar genom att stärka vår egen försvarförmåga. Argumentet är främst grundat 

i realismen. Att vi har goda förutsättningar genom våra historiska traditioner tyder på 

suveräniteten, att vi kan klara oss på egen hand och behöver därmed inte rätta oss efter 

andra. Vidare argumenterar Sven Hirdman att Sverige ska förstärka det inhemska 

försvaret vilket han tyder på hot mot svensk säkerhet. Argumentet är relevant i 

förhållande till antitesen. Det är även hållbart då han framhåller vikten av att förstärka 

den inhemska försvarsförmågan.   
 

C4 Linus Hagström och Tom Lundberg89 betonar att ett Nato-medlemskap för Sverige 

kan mycket väl bidra till att skapa förutsättningar för exakt de situationer som man vill 

avstå ifrån genom medlemskapet. Argumentet är relevant och stödjer antitesen om att de 

föreslår att Sverige inte ska gå med i Nato. Argumentet är främst grundat på realismens 

maktbalans och hot mot svensk säkerhet. Hagström menar att hoten mot Sverige 

kommer att växa fram och att ett medlemskap leder till osäkerhet. Argumentet är 

hållbart med det bakgrunden som ges och som kan bidra till obalans för Sveriges 

säkerhetspolitik. 

 

C5 Margot Wallström90 är kritisk till ett NATO-medlemskap.  Hon betonar att Sverige 

ska ha ett fortsatt samarbete med Nato, men att Sverige ska styra sig själv. Argumentet 

är i förhållande till antitesen relevant då hon är emot ett svensk medlemskap. Det är 

även hållbart då hon vill att Sverige ska styra sig själv och besluta vilka de vill 

samarbeta med. Argumentet är en kombination av teorierna. Först genom 

interdependens då Margot vill att Sverige ska sammarbeta med Nato som de tidigare har 

gjort, för att detta har lett till att Sverige har fått stor respekt runt om i världen. Normer 

och rättigheter nämns även då det svenska samarbetet har lett till fred och säkerhet runt 

om i världen. Realismen nämns först genom suveräniteten för att kunna vara 

självständiga och styra sig själva samt besluta vilka Sverige ska samarbeta med. 

Wallström framför även att Sverige behöver rusta upp försvaret vilket tyder på att 

argumentet även är grundat på hot mot svensk säkerhet.  

 
                                                
89 Linus Hagström & Tom Lundberg är två svenska forskare vid utrikespolitiska institutet.   
90 Margot Wallström (S), Utrikesminister. 
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3 Slutsatser och diskussion  
Utifrån argumentationerna för och mot Nato-medlemskapet var uppsatsens syfte att 

besvara frågeställningen som ställdes enligt följande: Är argumentationen kring Nato-

medlemskapet främst grundad i realism, liberalism eller en kombination av dessa?  

 

 Realism Liberalism 

För 

(Pro) 

Hot mot svensk säkerhet (2) 

Suveränitet (1) 

Maktbalans (3) 

Interdependens (5) 

Normer och rättigheter (4) 

Internationella org. (5) 

Mot 

(Contra) 

Hot mot svensk säkerhet (5) 

Suveränitet (3) 

Maktbalans (1) 

Interdependens (2) 

Normer och rättigheter (1) 

Internationella org. (0) 
Tabell 2. Analyserat analysschema  

 

Utifrån ovanstående analysschema vill samtliga Pro-argument att Sverige går med i 

Nato. Samtidigt är samtliga Contra-argument mot ett svenskt medlemskap i Nato. 

Genom en närmare analys av teorierna realism och liberalism så har visar analysen att 

realismen anträffas 6 gånger och liberalismen 14 gånger i Pro-argumenten. I Contra-

argumenten anträffas realismen 9 gånger och liberalismen 3 gånger. En närmare 

precisering av Pro-argumenten visar att det förekom hot mot svensk säkerhet 2 gånger, 

suveränitet 1 gång, maktbalans 3 gånger. I liberalismen anträffades interdependens 5 

gånger, Normer och rättigheter 4 gånger och internationella organisationer 5 gånger. 

Contra-argumenten visar att det förekom hot mot svensk säkerhet 5 gånger, suveränitet 

3 gånger, maktbalans 1 gång. I liberalismen anträffades interdependens 2 gånger, 

Normer och rättigheter 1 gång, medan internationella organisationer inte anträffades 

någon gång.  

 

Genom en djupgående analys av debatterna, samt att ha beräknat de valda teorierna i 

analysschemat som har varit användbara på materialet, kan man se att det går att finna 

utslag för både realismen och liberalismen. Men framför allt kan man finna utslag för en 

kombination av dessa värden i Pro-argumenten samt en liten del i Contra-argumenten. 
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En kombination av både realism och liberalism kan påträffas i samtliga pro-argumenten. 

Bland de politiska aktörerna som är för ett svenskt medlemskap återfinns vikten av de 

liberala principerna interdependens då att det svenska försvaret anses vara i behov av 

samarbete med Nato. Normer och rättigheter betonas genom att hänvisa till den svenska 

solidaritetsförklaringen om att ge och ta emot militär hjälp, samt för att bidra till 

stabilitet. Internationella organisationer framhålls med bakgrund att genom Nato får 

Sverige mer inflytande att påverka internationell säkerhetspolitik. De liberala 

principerna hittas i samtliga argumentationer förutom normer och rättigheter som inte 

nämns av Tomas Bertelman i argument P4. De realistiska principerna är i hög 

utsträckning återkommande, främst genom maktbalans, hot mot svensk säkerhet och 

genom att hänvisa till Sveriges behov av ökad militär kapacitet i och med Rysslands 

annektering av Krim. Men även vid ett tillfälle nämns suveränitet av Boriana Åberg när 

hon poängterar att de ryska påtryckningarna är ett hot mot Sverige i syfte att påverka en 

suverän stat. Dessa argumentationer framförs för att stärka hållbarheten i argumenten 

för ett svenskt medlemskap.  

 

I Contra-argumenten är P2, P3 och P4 främst grundade i realismen och argumenten P1 och 

P5 är en kombination av både realism och liberalism. Av det undersökta materialet 

återfinns realismen i samtliga argumentationer mot ett svenskt medlemskap av Nato. I 

dessa argument är hot mot svensk säkerhet, suveränitet och även vid ett tillfälle 

maktbalans, värdena som påträffats i analysen. Dessa värden återspeglas t.ex. i Sven 

Hirdmans argument, C1, som menar att ett medlemskap förbättrar inte den svenska 

säkerheten och kommer därmed att innebära konsekvenser för Sverige och Europa. 

Utifrån liberalismen nämns interdependens och Normer och rättigheter. Margot 

Wallström framför i sin argumentation att Sverige samarbetar med Nato som de tidigare 

har gjort och detta har lett till fred och säkerhet runt om i världen. Contra-

argumentationen är framförd för att stärka relevansen i förhållande till antitesen, men 

även hållbarheten om att Sverige inte bör gå med i Nato.   

 

Utifrån argumentationen så skiljer det sig markant på hur både pro- och contra-

argumentationen är representerad i de valda debatterna. Debatterna kring 

medlemskapet, men även utifrån de valda teorierna, skiljer sig väldigt mycket. De 

liberalistiska principerna i pro-argumenten används här för att Sverige ska gå med i 

Nato. Men även realismen. Som i stort sett är en teori som har negativ syn på 
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internationella relationer, används för stärka argumenten för ett svenskt medlemskap. I 

Contra-argumenten använts realismen enligt deras syn på internationella relationer. I P2, 

P3 och P4 är man starkt kritisk till internationella organisationer, de liberala principerna 

interdependens och normer och rättigheter används i kombination med realismen för att 

betona ett utanförskap genom att tillkännage att Sverige har det inflytande som det 

behöver. De realistiska principerna är grunden för ett fortsatt utanförskap i Nato.  

 

Med uppsatsens syfte och frågeställning kan man till sist dra slutsaten att en 

kombination av båda teorierna framkommer i både pro- och contra-argumenten. 

Liberalismen är den främsta teorin i pro-argumenten och realismen är dito i contra 

argumenten. De politiska aktörerna i pro-argumenten använder sig av realitiska 

argument för att få större relevans i sina argumentationer som sedan med hjälp av 

liberalismen stärker argumentet för ett medlemskap. I contra-argumentationen är 

realismen den framträdande teorin för medlemskapet, men intressant nog använts 

liberalismen här också emot ett medlemskap. Tittar man på den undersökta debatten i 

sin helhet, både pro- och contra-argumenten, så utgör realismen den största grunden för 

argumentationen. Därmed har jag fått svar på min frågeställning, men detta betyder inte 

att hela den svenska debatten om Nato motsvarar mitt resultat. För denna undersökning 

så har enbart en bråkdel av den svenska debatten om Nato studerats. För att få en 

bredare bild och dra mer generella slutsatser kan det vara rimligt att analysera ännu fler 

argument utifrån andra politiska aktörer i den svenska debatten om Nato.  
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Sammanfattning  

I samband med Rysslands annektering av Krimhalvön i Ukraina, och andra 

upptrappningar runt om Sveriges gränser, har den svenska debatten kring Nato-

medlemskapet blivit ett aktuellt ämne i den svenska debatten. Mot denna bakgrund 

fokuserar denna uppsats att redogöra och analysera argumentationen som förs i debatten 

om svenskt Nato-medlemskap. Syftet är att utifrån förankring i teorierna realism och 

liberalism, och genom Pro aut Contra metoden, analysera argumentationen i den 

svenska debatten bland olika politiska aktörer. Frågeställningen som uppsatsen ska 

behandla lyder enligt följande:  

 

• Är argumentationen kring Nato-medlemskapet främst grundat i realism, 

liberalism, eller i en kombination av dessa? 

 

Materialet för att undersöka debatten och försöka besvara frågeställningen består av 

artiklar från Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Natobloggen. Dessutom används 

riksdagsmaterial i form av motioner och interpellationer. Vidare har även Bevara 

Alliansfriheten: nej till Nato av Björnsson, A, Hirdman, S, & Bergqvist, M använts. 

Underlaget består alltså av olika debatter för att undersöka argumentationen i den 

svenska debatten om Nato-medlemskapet. Samtliga material är från 2014 efter Krim-

annekteringen och argumenten är hämtade från olika källor för att få en tydligare och 

bredare överblick över debatten gällande ett svenskt Nato-medlemskap.  

 

Undersökningen visar att Pro-argumentationen i den svenska debatten gällande Nato-

medlemskapet var ett uttryck för en kombination av värden grundade i realism och 

liberalism. Dock är det liberalistiska perspektivet det dominerande i argumentationerna, 

med 14 argument grundat i liberalism respektive 6 argument grundat i realism, för ett 

svensk medlemskap. Parallellt visade det sig att i Contra-argumenten förekommer 

främst värden av realism hos de politiska aktörerna. Samtidigt fanns även i contra-

argumentationen en kombination av båda teorierna. Analysen visar att realismen i 

contra-argumenten är den mest framträdande teorin, med 7 argument grundade i realism 

respektive 3 grundade i liberalism. Intressant nog visade den sammantagna 

undersökningen att grunden för både Pro- och Contra-argumenten främst hittas i teorin 

om realism.  
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