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Sammendrag
Den russiske anneksjonen av Krim i 2014 markerte et omfattende forsvarspolitisk skifte for
Sverige og Finland og det vestlige sikkerhetsfelleskapet. Denne masteroppgaven er en
kvalitativ studie som undersøker hvorfor Sverige og Finland har intensivert sitt
forsvarssamarbeid med vestlige stater og institusjoner i tidsperioden 2014-2018.
Empirigrunnlaget for denne studien er offentlige dokumenter, sekundærlitteratur og semistrukturerte intervjuer. Basert på dette datamaterialet utføres det en teoriledet analyse av
forsvarssamarbeidene i lys av trusselbalanseteorien og konstruktivismen. Det teoretiske
rammeverket fremhever materielle og idémessige faktorer.

I oppgavens analysedel viser jeg hvordan Russland har blitt oppfattet som en nasjonal
sikkerhetsutfordring, som overgår Sveriges og Finlands forsvarsevne. Dette har medført en
tilpasningsstrategi med vekt på å intensivere forsvarssamarbeid med forsvarspartnere som kan
sende militær assistanse ved behov. Samtidig har Sverige og Finland blitt mer strategisk
interessante for de samme vestlige forsvarspartnere, som deler bekymringen for den russiske
militære atferden. Intensiveringen av forsvarssamarbeidet var dermed et resultat av en gjensidig
motivasjon for å balansere mot Russland.

Sveriges og Finlands intensivering av forsvarssamarbeid med vesten etter 2014 ble også sterkt
preget av tidligere relasjoner mellom aktørene. Gjennom sosialisering og felles erfaringer har
Sverige og Finland både tilegnet seg en sterkere gruppetilhørighet med vesten og en rolle som
viktige forsvarspartnere. Dette har også endret landenes sikkerhetsidentitet, fra å forfekte
nøytralitet til økt vektlegging av vestlig og internasjonalt samarbeid. Den endrede
sikkerhetsidentiteten medførte trolig en endret utforming av forsvarspolitikken etter 2014, som
fremhevet vestlig forsvarssamarbeid som en viktig del av den nasjonale forsvarsstrategien i
Sverige og Finland.
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1 Innledning
Sommeren 1968 arrangerte NATO en stor militærøvelse i Indre Troms. Da den norske
forsvarsministeren, Otto Grieg Tidemand besøkte Moskva året etter, ble han konfrontert med
spørsmålet om de militære manøvrene var rettet mot Sverige (Berg, 2016:101-102). 50 år senere
kunne man ikke ha stilt det samme spørsmålet, for under den store NATO øvelsen, Trident
Juncture var både Sverige og Finland sterke bidragsytere. Målet med øvelsen var, som under
den kalde krigen, å demonstrere Alliansens mulighet til å forsvare Norge mot en utenlandsk
aggressor (Bildt, 2018). Hvem den potensielle aggressoren er, går uten behov for benevning.
Derimot fordrer det spørsmålet om hva denne forsvarspolitiske utviklingen viser?

Dette skaper for det første et bilde av at statene i Nord-Europa er tilbake i en tid med et tydelig
anstrengt forhold mellom Vestmaktene og Russland. Dette har økt den geopolitiske
tomteverdien til den nordisk-baltiske regionen til et nivå som ligner på situasjonen under den
kalde krigen. Dette til tross for at de sikkerhetspolitiske forutsetningene og maktbalansen
mellom partene er annerledes enn de var da. Et slikt regionalt sikkerhetspolitisk klima fordrer
et forsvarspolitisk motsvar. Sverige og Finlands motsvar har i likhet med resten av Europa,
kommet gjennom et sterkere fokus på territorialforsvar ved å styrke og modernisere sine
nasjonale forsvar. Samtidig har begge landene også betydelig beveget seg forsvarspolitisk
vestover. Dette viser seg blant annet gjennom en intensivering av forsvarssamarbeid,
partnerlandsforhold med NATO, og signering av en vertlandsstøtteavtale. Derimot har den
forsvarspolitiske vestlige vendingen blitt møtt med sterk misnøye fra Russland, som blant annet
har økt sin militære tilstedeværelse i Østersjøen.

De lange politiske linjene av nøytralitet og balansegang som tidligere rådet i Norden virker å
ha blitt mindre forsvarspolitisk fremtredende. Historisk sett ansees Sverige og Finland for å
forankre sin forsvarspolitikk i alliansefrihet. Dette var særlig gjeldende under den kalde krigen.
Landene inntok da en rolle som bufferstater mellom stormaktene i regionen. Dette ved at de
ønsket å ivareta et godt naboskap med Sovjetunionen ved å vise flere sikkerhetspolitiske
hensyn. Samtidig som de hadde et omfattende hemmelig forsvarssamarbeid med USA og vesten
(Heikka, 2005, Petersson, 2018:77-80). Etter den kalde krigens slutt, styrket Sverige og Finland
sine forsvarspolitiske relasjoner med vestlige stater. Videre har disse relasjonene blitt
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intensivert etter 2014. Dette har ledet Sverige og Finland til et veivalg mellom å holde fast på
sin allianseuavhengighet eller å søke ekstern avskrekking og sikkerhetsgarantier mot den
regionale stormakten Russland.

Veivalget har derimot gitt Sverige og Finland et dilemma vedrørende hvordan statene skal få
så mye støtte fra NATO som mulig, uten å fremprovosere direkte mottiltak (Heier, 2019).
Sverige og Finlands forsvarspolitiske utvikling etter 2014 blir derfor et interessant tema å se
nærmere på. Dette er fordi det markerer en forandring av den regionale sikkerhetsutfordringen
i Nord-Europa generelt, og Norden spesielt. Samtidig byr det også på et forsvarspolitisk
paradoks som landene må ta stilling til dersom de fortsetter å bevege seg nærmere NATO også
i årene som kommer.

1.1 Problemstilling og avgrensning
Problemstillingen jeg vil drøfte i denne masteroppgaven er derfor følgende:

Hvorfor har Sverige og Finland intensivert sitt forsvarssamarbeid med vesten etter 2014?

Viktigheten av studiens problemstilling kan knyttes til at den reflekterer en forsvars- og
sikkerhetspolitisk endring på et europeisk, regionalt og nasjonalt nivå. Ved det europeiske
nivået vises det til at Europa i en økende grad preges av stormaktsrivalisering mellom USA og
Russland. Slike omveltninger har historisk vært forbundet med økt ustabilitet og fare for
konflikt (Norges Forsvarsdepartement, 2020:17). Rivaliseringen preger igjen den regionale
sikkerhetsutviklingen både ved at det har ledet til mer militær aktivitet, men også ved at tidligere
stabiliserende bufferstater dreier vestover, noe som skaper mer uforutsigbarhet i Norden (Bildt,
2018). Uforutsigbarheten knyttes til at dersom de to gjenværende alliansefrie nordiske statene
ble NATO-medlemmer, ville det vært den største sikkerhetspolitiske utviklingen i
Østersjøregionen i moderne tid (Dahl, 2018a). Disse to statene har en særlig strategisk viktig
posisjon i regionen, og kan betydelig svinge maktpendelen. For NATO og vestmaktene vil et
finsk-svensk medlemskap medføre at alliansen styrker sin evne til å sikre og avskrekke i
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regionen, og særlig i Baltikum. For Russland derimot innebærer et finsk-svensk medlemskap i
NATO en betraktelig innskrenkning av muligheten for å etablere kontroll og hindre eventuelle
motstandere å operere i Østersjøregionen. Dette minker videre Russlands sikkerhet, og vil
dermed fordre nye russiske militære mottiltak. På det nasjonale nivået har det økte
forsvarssamarbeidet med vesten ført til en fornyet diskusjon. Forsvarssamarbeidet har både blitt
betraktet som en bevaring av nasjonenes tradisjonelle selvbilde knyttet til allianseuavhengighet,
og som et springbrett for alliansemedlemskap (Forsberg, 2018).

Dette er en casestudie av Sverige og Finnlands forsvarssamarbeid etter 2014. Samtidig er det
en målsetning at studiens funn vil kunne ha relevans for et større univers. Universet kan i denne
sammenhengen forstås som småstaters forsvars- og sikkerhetspolitiske manøvrering mellom to
rivaliserende stormakter. Ved dette avgrenses universitet til å innholdet små nordeuropeiske
stater som de fem nordiske- og de tre baltiske statene. I denne oppgaven vil Sveriges og
Finlands intensivering av forsvarssamarbeid med vesten etter 2014 belyses gjennom et
analytisk rammeverk bestående av de internasjonal teoriene, trusselbalanseteorien og
konstruktivismen. Hensikten er å forsøke å kartlegge både materielle og idémessige
påvirkningsfaktorer som ligger til grunn for Sveriges og Finlands forsvarspolitikk.

Jeg vil avgrense studien til forsvarssamarbeidene i tidsrommet 2014-2018. Begge årene
markerer forsvarspolitiske milepæler for Sverige og Finland. Russland militære aksjoner mot
Ukraina i 2014 markerte et sikkerhetspolitisk veiskille. Disse aksjonene medførte til et
sikkerhetspolitisk reaksjoner fra NATO. På NATOs Wales-toppmøte i 2014 ble det vedtatt flere
avskrekkingstiltak med fokus på Østersjøregionen, og fokus på kollektivt forsvar av allianse
medlemmer (Friis, 2017). Sverige og Finland fikk med dette opphøyet status, som geografisk
viktige partnerland. 2014 ble også et vendepunkt for Sveriges og Finlands forsvarspolitikk, ved
et økt fokus på territorialforsvar og forsvarssamarbeid. Denne forsvarspolitiske linjen har vært
basis for landenes forsvarspolitiske utvikling siden. 2018 utgjorde deltakelsen i militærøvelsen
Trident Juncture en milepæl i landenes forsvarspolitiske utvikling. At øvelsen strakk seg over
både svensk og fink territorium sendte et tydelig signal om at landenes territorium faller
innenfor NATOs sfære ved en sikkerhetspolitisk krise i Nord-Europa (Bildt, 2018, Møller,
2019).
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Siden denne oppgavens studieobjektet er Sveriges og Finlands intensivering av
forsvarssamarbeid med vesten ser jeg meg nødt til å presentere en avgrenset definisjon av
vesten. I denne oppgaven vil begrepet vesten beskrive de sentrale NATO-landene, USA,
Storbritannia, Tyskland og Frankrike, men også de små Nordeuropeiske landene. Videre vil jeg
også avgrense oppgaven til å omhandle det politiske beslutningsnivået. Studien vil derfor
hovedsakelig fokusere på forsvarsdepartementene i Finland og Sverige. Det foretas også en
geografisk avgrensing, ved at jeg kun fokuserer på Østersjøregionen. Østersjøen er et innlandshav i Nord-Europa mellom: Sverige, Russland, Finland, Polen, Tyskland, de baltiske statene og
Danmark (Barthel, 2020). Avgrensningen er hensiktsmessig fordi denne regionen er det
viktigste strategiske området for både Sverige og Finland, og en eventuell sikkerhetspolitisk
krise i regionen vil kunne skape direkte konsekvenser for begge nasjonene. Derfor kan Sveriges
og Finlands forsvarssamarbeid ha et tiltenkt bruksområde tilknyttet Østersjøen.

1.2 Nøkkelbegreper
Forsvarssamarbeid
Omfanget til begrepet forsvarssamarbeid er stort, og omhandler alt fra krigsgravplasser til
atomvåpen. Et forsvarssamarbeid er ofte knyttet til trussel eller sak, og mange
forsvarssamarbeid kan spores til sikkerhetspolitiske historiske begivenheter (Kinne, 2018).
Begrepet forsvarssamarbeid defineres i denne oppgaven som formelle avtaler mellom parter
som etablerer institusjonelle rammeverk knyttet til militært anliggende, hvor dette samarbeidet
foregår både på et politisk- og et militærutøvende nivå (ibid.). Slike samarbeid vil komme til
uttrykk gjennom den nasjonale forsvarspolitikken, men også gjennom en samordning av
militære konsepter, forsvarsindustri og materielle investeringer, trening og øvelse, forskning og
utdanning og militære operasjoner (ibid.).

Kinne (2018) argumenterer for at forsvarssamarbeid tjener forskjellige hensikter. For det første
etablerer forsvarssamarbeid et forpliktende bånd mellom partene, som beviser deres gode
intensjoner (ibid.). Forsvarssamarbeid tolkes også som en respons på felles trusler, der
partnerne samarbeider gjennom en følelse av delt skjebne på grunn av trusselen (ibid.). Dette
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vises ved at forsvarssamarbeid brukes til å signalisere tilhørighet med bestemte
samarbeidspartnere. Ved dette gis det en formell annerkjennelse av de mange
sikkerhetsinteressene og verdiene partnere deler med hverandre (ibid.). Sveriges og Finlands
forsvarssamarbeid med vestlige NATO-land som USA, Storbritannia og Tyskland kan både før
og etter 2014 bli knyttet til flere av de overnevnte punktene. Derimot kan intensiveringen av
forsvarssamarbeidene etter 2014 sees på som en endring i hvilke hensikter med samarbeidet
som vektlegges. Dette er noe som belyses senere i oppgaven.

1.3 Tidligere forskning og studiens tiltenkte bidrag
Det er omfattende forskningslitteratur på Sveriges og Finlands militært uavhengige posisjon i
den nordiske-baltiske regionen, og deres forsvars- og sikkerhetspolitiske integrasjon med
vesten før og etter 2014 (Møller og Petersson, 2018, Andersson, 2018, Rieker, 2006, Karp,
2007, Edström mfl., 2019). Denne forskningen beskriver hvordan Sveriges og Finlands har
nærmet seg NATO-land forsvarspolitisk, samt årsaker til landenes hurtige inngåelse av flere
bilaterale og multilaterale forsvarssamarbeid. Dette har imidlertid særlig blitt knyttet til et mulig
finsk-svensk

NATO-medlemskap, og forskere har både talt i favør for en finsk-svensk

tilknytning til NATO (Fiskvik, 2016, Kronlund mfl., 2017), og mot (Dahl, 2018b, Dahl, 2017).
Derimot er det lite forskning på hvordan Sveriges og Finlands intensivering av
forsvarssamarbeidet med vesten etter annekteringen av Krim i 2014 kan forstås mer allment.
Denne studien vil kunne gi et bidrag til forståelsen av hvorfor Sverige og Finland har valgt å
intensivere forsvarssamarbeidet med vesten. Siden denne oppgaven benytter et teoretisk
rammeverk bestående av realisme og konstruktivisme kan det også gis et bidrag innenfor
fagfeltet internasjonal politikk, ved å undersøke disse teorienes forklaringskraft i en
kontemporær nordisk kontekst. Videre vil oppgaven gjennom det teoretiske rammeverket også
kunne belyse hvilke materielle- og idémessige drivkrefter som ligger til grunn for Sveriges og
Finlands forsvarspolitikk i en ny sikkerhetspolitisk tid.

5

1.4 Plan for gjennomføring
Dette kapittelet har gitt en kort redegjørelse for oppgavens problemstilling, avgrensning,
sentrale begreper, og hvorfor denne studien er empirisk og teoretisk relevant. Kapittel 2 gir en
historisk redegjørelse av det sikkerhetspolitiske perspektivet til Sverige og Finland under den
kalde krigen. Deretter vil det kort redegjøres for hvilke sikkerhetspolitiske veivalg de to
nordiske landene, samt regionen for øvrig, foretok etter Sovjetunionens fall i 1991 og frem til
2014. I kapittel 3 utdypes Sveriges og Finlands forsvarspolitikk etter 2014, ved å fokusere på
landenes økende inngåelse i ulike forsvarssamarbeid frem til 2018. Kapittel 4 vil deretter
redegjøre for et realistisk og konstruktivistisk teoretisk perspektiv. I kapittel 5 vil oppgavens
metodiske tilnærming drøftes, og de empiriske forventningene fra den teoretiske modellen blir
operasjonalisert. I kapittel 6 presenteres den empiriske analysen. Avslutningsvis i kapittel 7 vil
jeg diskutere studiens hovedfunn, og diskutere funnes overførbarhet til et større univers av
sammenlignbare stater i Norden. Her vil jeg også drøfte studiens styrker og svakheter og
muligheter for videre forskning.
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2 Historisk bakteppe
I dette kapittelet beskrives det hvilke forsvars- og sikkerhetspolitiske ideer som var sentrale
under den kalde krigen i Sverige og Finland, og hvordan disse førende ideene har utviklet seg
frem til 2014. Hensikten med en historisk gjennomgang er å kontekstualisere Sveriges og
Finlands intensivering av forsvarssamarbeid med vesten, som gjør det mulig å besvare
oppgavens problemstilling på en systematisk måte.

Innledningsvis vil jeg redegjøre for begrepet «Nordisk balanse». Deretter beskrives Sveriges
og Finlands sikkerhetspolitiske linjer og utenrikspolitiske tradisjon under den kalde krigen.
Avslutningsvis vil jeg redegjøre for den svensk-finske forsvars- og sikkerhetspolitiske
utviklingen etter den kalde krigen ved å presentere de ulike forsvarssamarbeidene som ble
initiert frem til vendepunktet i 2014.

2.1 Svensk-finsk forsvarspolitikk under den kalde
krigen:1948-1991
Norden har tradisjonelt blitt ansett som et særlig fredfullt område i Europa, og denne
oppfatningen gjorde seg særlig gjeldende under den kalde krigen (Archer, 1996). Dette til tross
for at Norden hadde en høy regional «tomteverdi» for NATOs og Sovjetunionens mål i krise
og krig (National Security Council, 1960). Norden hadde flere strategisk viktige aspekter, som
muligheten til å kontrollere utgangene av Østersjøen og Barentshavet, områdets nøkkelposisjon
i

mulige

offensive

operasjoner,

samt

dets

store

forsvarsgevinst

ved

tidlige

varslingsinstallasjoner mot sjø- eller luftangrep (ibid.). Regionen var på tross av dette betraktet
som en buffersone under den kalde krigen (Holst, 1988:5, Brundtland, 1966). Den regionale
lavspenningen skyldtes at de nordiske landene ønsket å minimere konfliktrisikoen ved å
opprette en nordisk buffersone (ibid.). De nordiske småstatene benyttet derimot forskjellige
tilpasningsstrategier i den nasjonale sikkerhetspolitikken for å bevare status quo i møte med
provokasjoner eller sikkerhetspolitiske omveltninger i regionen (Brundtland, 1966, Noreen,
1983). I dette siktes det til konseptet: «Nordisk balanse», som ble et uttrykk for at stabiliteten i
Nord-Europa var et resultat av en sikkerhetspolitisk sammenstilling mellom de nordiske statene
og stormaktene (Brundtland, 1966, Holst, 1967:129).
7

Den sikkerhetspolitiske sammenstillingen i den nordiske balansen kan betraktes som todimensjonal. På den ene siden indikeres det en bipolar balansegang i Nord-Europa mellom
supermaktene Sovjetunionen og USA. Begge har interesse å avstå fra et økt spenningsforhold
i området, samtidig som de hindrer hverandres interessehevding gjennom avskrekking (Holst,
1967:129-130, Noreen, 1983). På den andre siden viser man til en regional dimensjon av
nordisk balansegang. Denne omfatter småstatsaktørenes balansering overfor supermaktene
gjennom både nasjonale selvpålagte begrensinger, og samtidige signaler om et
konfliktforebyggende terskelforsvar som kan håndtere ethvert angrep på territoriet og påføre
aggressoren store kostnader (Brundtland, 1966, Holst, 1988:5-6). De nordiske NATOmedlemmene, Norge og Danmark, bidro med å holde en lavspenning ved å legge begrensinger
på alliansepolitikken i forhold til vestlig tilstedeværelse og strategisk bruk av deres territorier.
For de nøytrale landene, Sverige og Finland, ble det derimot viktig å sikre troverdigheten til
den nasjonale nøytralitetsdoktrinen, og for Sverige spesifikt ble det også viktig å fremstå som
en regional militærmakt, som kunne fungere som en bufferstat (Brundtland, 1966).
Motivasjonen for begrensningene kan knyttes til statenes solidaritet med hverandre. Ettersom
en mer vestlig orientert forsvarspolitikk fra Sverige, Norge og Danmark ville ha økt
Sovjetunionens press på Finland, jf. notekrisen i 1961 1 (ibid.). Samtidig ga det også en
resiprositet ved at når Finland og Sverige distanserte seg fra USA, ville også Norge og Danmark
få mindre sovjetisk press (ibid.).

Sveriges forsvars- og sikkerhetspolitikk
Brundtland (1966) viste til Sveriges sterke regionale militærmakt, og fremhevet deres
nøytralitet som en viktig regional stabilisator under den kalde krigen. Etter at andre verdenskrig,
stod Sverige igjen som den eneste staten i Norden som hadde beholdt sin nøytralitet (ibid.).
Sverige virker å ha sett seg tjent med å fortsette den vellykkede politiske praksisen, også i den
nye sikkerhetspolitiske konstellasjonen. Det betydde Sverige ville fortsette mantraet sitt om:
«Frihet fra allianse i fredstid for å holde nøytraliteten i krigstid» (Brundtland, 1994:5). Ved at
1

Notekrisen ble utløst av en sovjetisk note til den finske regjeringen i 1961. Krisen kom på grunn av
Sovjetunionens misnøye med at Norge, og særlig Danmark hadde endret sin forsvarspolitikk. Endringene
innebar blant annet styrkede forsvarspolitiske bånd med Tyskland og NATO. Gjennom landenes VSB-avtale
forlangte Sovjetunionen konsultasjoner om den spente internasjonale situasjonen, med hensikt om å knytte
Finland tettere med Sovjetunionen (Brundtland, 1966).
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svenskene la seg på en nøytral sikkerhetspolitisk linje ble utenriks- og sikkerhetspolitikken
fastsatt innenfor et rammeverk bestående av to internasjonale fokusområder: nordisk sikkerhet
og FN-aktivisme (Malmborg, 2001:151).

Den svenske satsingen i Norden kom allerede ved inngangen av den kalde krigen. I 1948 ønsket
Sverige å etablere et skandinavisk forsvarsforbund med Norge og Danmark, i håp om å danne
en uavhengig skandinavisk blokk (Brundtland, 1966, Noreen, 1983). For Sverige var det en
forutsetning at forsvarssamarbeidet skulle være et «forsvar for nordisk nøytralitet». Med dette
mente Sverige at den nordiske sikkerheten best kunne ivaretas ved å stå utenfor en allianse med
vesten, for å unngå risikere en sovjetisk mot-balansering i Finland. Denne forutsetningen om
nøytralitet var derimot ikke akseptabel for Norge, og dermed strandet det politiske prosjektet
(ibid.).

Etter at Norge, Danmark og Island valgte å slutte seg til Atlanterhavspakten i 1949, oppstod en
nasjonal sikkerhetspolitisk diskusjon i Sverige (Petersson, 2018:76). Det var et stort press fra
både høytstående diplomater og offiserer som ønsket at Sverige, som et demokratisk land skulle
følge etter sine nordiske naboer og tilslutte seg Atlanterhavspakten (ibid.). Derimot var det ikke
noe politisk støtte i den svenske befolkningen for å forlate nøytralitetsdoktrinen til fordel for en
vestlig sikkerhetsgaranti. Sverige fortsatte dermed å formelt holde på nøytralitetsdoktrinen,
men søkte aktivt andre samarbeidsplattformer (ibid.). Ved dette brøt Sverige de facto sin egen
nøytralitetsdoktrine ved å inngå i et «stille samarbeid» med USA vedrørende militær utstyr og
teknologi, militær strategi og etterretningsarbeid (Malmborg, 2001:152-157).

I Sverige ble det forventet at man ville bli dratt med i en storkonflikt mellom supermaktene om
Sovjetunionen angrep enten Norge eller Danmark, og at det ville resultere i vestlig militær
assistanse. Derfor ble det svenske forsvaret i hemmelighet samordnet til å kunne inngå i et større
vestlig forsvar (Petersson, 2018:76-77). Den forsvarsstrategiske samarbeidet og integreringen
foregikk aldri direkte med NATO, men gjennom svensk bi- og trilateralt samarbeid med
NATO-land, og særlig Norge, Danmark, Storbritannia og USA (Petersson, 2018:78-79).
Gjennom disse samarbeidskanalene informerte Sverige indirekte NATO om sine
forsvarsplaner, og bidro til NATOs forsvarsstrategi for alliansens nordlige flanke (ibid.:78).
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Forsvarssamarbeidet ble tuftet på et felles vestlig verdigrunnlag og Sveriges geostrategiske
betydning for vestlig forsvar av Europa, Østersjøen og Norden (Malmborg, 2001:152-157).

Videre ble regelmessige møter og et trilateralt etterretningssamarbeid initiert mellom Sverige,
Danmark og Norge for å utarbeide en handlingsplan i tilfelle krise eller krig (Petersson,
2018:79). Forutsetningen for handlingsplanen var at Storbritannia og USA var de eneste
atlanterhavslandene som realistisk kunne komme Skandinavia til unnsetning i tilfelle et
sovjetisk angrep (ibid.:79). For Sverige innebar dette kontinuerlig kommunikasjon mellom
deres forsvar og USAs flyvåpen i Europa. Samtidig ble Sveriges flystasjoner modernisert og
tilpasset for å kunne ta imot og betjene allierte fly om nødvendig (ibid.:79). Derimot ble
samarbeidet betydelig begrenset av en vedvarende svensk frykt for at en nær tilknytting til
vesten ville fremprovosere en sterk sovjetisk militær oppbygning i Baltikum og Nordområdene
(Brundtland, 1966). Det ble derfor viktig for Sverige å vise seg som militært uavhengige. Dette
innbar en opprettholdelse av deres sterke forsvar fra andre verdenskrig. Ved utgangen av 1940tallet kunne Sverige mobilisere en styrke på 600.000 soldater, støttet av den fjerde største
luftstyrken i verden, og en sterk ubåtflåte som raskt kunne deployeres i Østersjøen (Andersson,
2018:352).

I lys av det overnevnte ville en potensiell sovjetisk aggressiv handling kunne lede til et svensk
NATO-medlemskap, og med det en betydningsfull militær forsterkning av alliansen i NordEuropa. Dette er noe Brundtland (1966) legger til grunn for Sovjetunionens modererte politikk
overfor Stockholm og Helsinki. For Sovjetunionen ble den realpolitiske interessen å forsikre
seg om videre svensk nøytralitet (ibid.). Som en konsekvens av dette ble Sverige ansett som en
regional militær buffer mellom Øst og Vest i Nord-Europa (Brundtland, 1994:6, Malmborg,
2001:159). På bakgrunn av Sveriges rolle som en militær buffer ble et pragmatisk
sikkerhetssamarbeid med vesten utfordrende under den kalde krigen.

Med en vesentlig nedgang i forsvarsbudsjettene på 1970-tallet, ble Sveriges nøytralitet mer
internasjonalisert, gjennom svensk FN-aktivisme og idealisme (Malmborg, 2001:160-164,
Petersson, 2018:80-81). Ifølge Malmborg (2001:160-164) hadde Sveriges nasjonale selvbilde
utviklet seg gjennom den nye generasjonen av sosialdemokrater, som anså Sverige som en
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moralsk stormakt. Nasjonen skulle dermed ikke delta i den globale ideologiske maktkampen
mellom Øst og Vest, men fungere som en internasjonal buffer og fredsskaper (ibid.). Dette
moralske selvbildet ble ytterligere forsterket gjennom svenske solidaritetserklæringer med land
i Afrika og Sør-Amerika, og økt deltagelse i FN-ledende operasjoner, som for eksempel under
UNIFIL i 1978 (ibid.). Videre intensiverte også Sverige kampen for atomfrie soner og
korridorer i Europa, noe Palme-kommisjonen fra 1982 er et bevis på (Malmborg, 2001:160164, Petersson, 2018:80-81). For Sverige ble den nye internasjonale nøytralitetspolitikken
trendsettende for videreføring av sikkerhetspolitikken. Fokuset fremover var å være mest mulig
effektiv internasjonal, samt fortsatte å holde seg ideologisk uavhengig (Karp, 2007:58).

Finlands forsvars- og sikkerhetspolitikk
Til forskjell fra Sverige, utviklet Finlands nøytralitetspolitikk seg i lys av Vennskaps-,
Samarbeids- og Bistandsavtalen (VSB-avtalen) med Sovjetunionen etter andre verdenskrig
(Brundtland, 1966, Noreen, 1983). VSB-avtalen var et produkt av den finske situasjonen under
og etter andre verdenskrig (ibid.). I 1939 ble Finland dratt inn i krigen, da Sovjetunionen
invaderte for å etablere en fremskutt posisjon i Nord-Europa i frykt for Nazi-Tyskland
(Brundtland, 1994). Dette ble startskuddet for vinterkrigen i 1939-1940, som endte med at
Finland måtte avstå territorium til Sovjetunionen. I et forsøk på å gjenvinne de avståtte
landområdene

fra

Vinterkrigen

allierte

Finland

seg

med

Nazi-Tyskland

under

Fortsettelseskrigen i 1941-1944 (ibid.). Krigen endte i våpenhvile mellom Finland og
Sovjetunionen med betingelsen om at tyske styrker skulle ut av landet. Dette ledet til
Lapplandskrigen i 1944-1945 mellom Finland og Nazi-Tyskland (ibid.).

Etter andre verdenskrig stod Finland uten allierte, og måtte føye seg for de sovjetiske
betingelsene lagt under fredskonferansen i Paris 1947 (Brundtland, 1994, Törnudd, 2005). I
Paristraktene ble Finland pålagt krigsskadeerstatninger og militære restriksjoner på offensiv
materiell som raketter, ubåter og bombefly, samt størrelsesorden til de finske forsvarsstyrkene
(ibid.). Finland endte dermed i en posisjon der de ikke hadde mulighet for å balansere mot
Sovjetunionens dominans (Törnudd, 2005). Løsningen ble å adoptere Paasikivi-linjen, som
senere ble ratifisert i VSB-avtalen (ibid.). Denne politiske linjen, som senere fikk tilnavnet
Finlandiseringsmodellen, la vekt på å sikre et godt forhold til Sovjetunionen, samtidig som
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Finland skulle holde seg både nøytrale og på sidelinjen av stormaktsrivaliseringen (Brundtland,
1994, Forsberg, 2018:100).

Ved å innta en nøytral stilling i den ideologiske stormaktsrivaliseringen ga Finland
Sovjetunionen forsikringer om hvordan landet ville reagere i situasjoner definert i avtalen.
Samtidig ga avtalen Finland en beskyttelse fra sovjetisk aggresjon så lenge Sovjetunionen
trodde at finsk territorium ikke ville bli brukt i et angrep mot dem (Törnudd, 2005). Den
nøytrale politiske linjen innebar også at Finland unngikk å kritisere Sovjetunionens innenriksog utenrikspolitikk, for eksempel Sovjetunionens invasjon av Ungarn i 1956, Tsjekkoslovakia
i 1963 og Afghanistan i 1979 (Forsberg, 2018:101-102). Samtidig var de tilbakeholdende med
å inngå i samarbeid som kunne bryte med Sovjetunionens interesse, eksempelvis NORDØK og
det europeiske økonomiske fellesskap. Finland forsøkte imidlertid også å holde avstand til
Sovjetunionen gjennom å avstå fra felles militærøvelser. Samtidig unngikk de å skape et
økonomisk avhengighetsforhold til Sovjetunionen, ved å ta imot ulike former for økonomisk
bistand fra vesten (ibid.:101-102). Dette ledet til at Finland gradvis kom i et økonomisk og
politisk fellesskap med vesten. Først gjennom en handelsavtale med EFTA-landene, og deretter
gjennom en assosieringsavtale med EFTA, som ledet til et fullverdig medlemskap i 1986, samt
et medlemskap i Europeisk råd i 1989 (Forsberg, 2018:101-102, Møller og Petersson,
2018:221).

Et annet sentral aspekt for den finske balansepoltikken var at VSB-avtalen åpnet opp for en
finsk-sovjetisk konsultasjon i tilfelle det oppstod en potensiell trusselsituasjon (Brundtland,
1966). Dette betydde at Finlands suverenitet var prisgitt spenningsforholdet mellom
maktblokkene, og ble en kanal for sovjetisk og vestlig kamp om innflytelse i Østersjøen
(Väyrynen, 2009). Det ble derfor sentralt for Finland å jobbe aktivt med regional og
internasjonal avspenning for å heve terskelen for konsultasjon med Sovjetunionen. Eksempler
på dette arbeidet kan sees gjennom presidents Kekkonens initiativ til et atomvåpenfri Norden i
1963 og forslaget til grensefred med Norge i 1965 (Törnudd, 2005, Väyrynen, 2009). I likhet
med Sverige ble Finland sett som en bufferstat mellom to supermakter, men nøt ikke den samme
vestlige sikkerhetsgarantien som nabolandet, og var regnet som et land som lå utenfor
rekkevidden til å bli reddet fra Sovjetunionen (Törnudd, 2005, Dahl, 2014:70). Det var derfor,
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i motsetning til Sverige, som kunne tåle spekulasjoner om vestlig støtte, viktig for Finland å
holde på kredibilitet til nøytralitetspolitikken (Törnudd, 2005). Det medførte at Finland prøvde
å unngå å komme for nær vesten militært med unntak fra to områder, militære anskaffelser og
fredsbevarende operasjoner (Forsberg, 2018:102, Heikka, 2005). For Finland ble deres bidrag
til den nordiske samarbeidsgruppen om militære FN-spørsmål (NORDSAMFN) ansett som
viktig. Viktigheten knytter seg til FNs rolle som en sentral fredsaktør og motvekt mot
stormaktene, men også fordi det finske FN-engasjementet bidro til å øke kontakten med
nordiske land med NATO-medlemskap (Forsberg, 2018:102, Törnudd, 2005).

Finlands militære anskaffelser har blitt knyttet til landets fokus på å opprettholde suverenitet
gjennom et sterkest mulig territorialforsvar, for å troverdig avskrekke potensielle aggressorer
(Heikka, 2005, Forsberg, 2018:102). For å gjøre dette satset Finland på et landbasert
totalforsvar, som kunne mobiliseres på kort varsel, og en sterk reaksjonsstyrke, som kunne stå
imot en eventuell aggressor inntil hovedstyrken var mobilisert (Heikka, 2005). Den finske
mentaliteten var at de stod alene, og kunne ikke sette sin lit til å få noe utenlandsk assistanse
(Forsberg, 2018:100, Törnudd, 2005). Derimot så Finland seg nødt til å skaffe nytt materiell i
konsultasjon og via NATO-land (Forsberg, 2018:102). Utover dette drev Finland også et
hemmelige samarbeidsforhold med USA for å anskaffe militært materiell. Blant annet anskaffet
Finland seg etterretningsutstyr i bytte mot etterretningsinformasjon om sovjetiske ubåter
(Heikka, 2005). Fra Finland ble det utrykt at man ville alliere seg med vesten i en krisesituasjon
(ibid.). Nøytralitetslinjen ble likevel ansett som en viktig årsak til at Finland klarte seg gjennom
den kalde krigen. Den ble dermed også en rettesnor for hvordan nasjonen orienterte seg også i
ettertid (Forsberg, 2018:102).

2.2 Svensk og finsk forsvarssamarbeid i en ustabil
tid:1991-2014
Den kalde krigens slutt markerte starten på det vestlige hegemoniet i regi av USA, og initierte
en langvarig avspenning og en betydelig reduksjon av militære styrker i Europa (Anderson mfl.,
2018:40-41). Den nye sikkerhetsordenen ble tuftet på troen på demokrati og felles sikkerhet,
og intensjon om å minimalisere den tidligere geopolitiske dragkampen mellom stormaktene
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(Asmus, 2010:215). For det nordisk-baltiske regionen ble det sikkerhetspolitiske landskapet
dramatisk endret ved at regionens geostrategiske rolle forsvant, og området igjen kunne
betraktes som «den glemte flanken» (Brundtland, 1994:17, Dahl, 2014:71). Det nye rolige
naboforholdet til Russland gjorde det mulig for Sverige og Finland å stå fritt til å omforme sin
forsvarspolitikk.

Begge landene var relativt unisone i fremgangsmåten på denne utformingen. De brøt begge
med sin tradisjonelle nøytralitetspolitikk, og knyttet seg politisk nærmere vesten (Petersson,
2018:81, Forsberg, 2018:103). Dette gjorde de blant annet gjennom å styrke
atlanterhavsdimensjon via deltagelse i NATOs partnerskap for fred programmet (PfP) i 1994,
og PfP interoperabilitets initiativ – Planning and Review Process (PARP) i 1995. For Finland
ble deltagelsen definert som en aktiv «mulighetspolitikk», der de ikke ville søke NATOmedlemskap, men de ville heller ikke utelukke medlemskap dersom det sikkerhetspolitiske
bildet endret seg (Forsberg, 2018:104). Samtidig som landene økte forsvarssamarbeidet med
NATO, ledet EU-medlemskapet i 1995 til en sterkere integrasjon med Europa (ibid.). Videre
etablerte Sverige og Finland sterkere forsvarsbånd med sine regionale naboer, blant annet
gjennom et sterkere nordisk forsvarssamarbeid, og militær støtte til oppbygning av forsvaret i
de baltiske statene (ibid.). Etter EU-medlemskapet gikk Sverige og Finland bort fra å aktivt
bruke ordet nøytralitet, siden det ikke ble sett som politisk forenlig med EU-medlemskapet
(Dahl, 2014:71-72, Dahl og Järvenpää, 2014:127). De forfektet istedenfor at de kun var å anse
som militært allianseuavhengig (ibid.).

Den nye sikkerhetspolitiske linjen til de to landene vistes særlig ved Sveriges og Finlands aktive
deltagelse i nesten alle NATO-ledende operasjoner siden slutten på den kalde krigen. Først i
Bosnia-krigen ved deltagelse i NATOs IFOR (1995-1996), SFOR (1996-1998) og KFOR
(1999). Under Bosnia-krigen skilte Finland seg ut både som det første PfP-landet som ledet en
multinasjonal brigade, og som deployerte en fullverdig PARP-spesifisert bataljon til tjeneste i
en NATO-operasjon (ibid.:128). Sveriges og Finlands integrasjon i NATO fortsatte ved at
begge landene bidro med betydelige styrker til NATOs multinasjonale stabiliseringsstyrke i
Afghanistan; International Security Assistance Force (ISAF) i perioden 2002-2014. Under
deltagelsen i ISAF avviklet Sverige og Finland sin FN-rettede, fredsbevarende og
fredsbyggende doktrine til fordel for interoperabilitet med NATO (Petersson, 2018:85,
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Forsberg, 2018:106). I 2008 gjorde den strategiske endringen seg gjeldende gjennom landenes
deltagelse i NATOs Strategic Airlift Capability (Petersson, 2018:85-86, Møller og Petersson,
2018:222). Begge landene deltok også i NATOs hurtige reaksjonsstyrke (NRF), som skulle
både respondere militært på sikkerhetskriser, og drive NATOs militære transformasjon (ibid.).
Denne deltagelsen ga et klart signal på de nordiske landenes forberedelse på å bli dypt integrert
i NATOs forsvarsstruktur (ibid.). I tillegg til dette ble Finland og Sverige i økende grad
vertskapsland til vestlige militærøvelser. For Finland ble deres vertskap knyttet til luft- og
maritime øvelse (Dahl og Järvenpää, 2014:128). Sverige arrangerte en stor bakke øvelse i 2009,
Loyal Arrow, der flere NATO-land deltok (ibid.). Året etter ble det også for første gang avholdt
en svensk-amerikansk bilateral øvelse i Nord-Sverige (ibid.).

I tillegg til svensk-finske bidrag til NATO-operasjoner ble landene også en viktigere
sikkerhetsaktør i EU etter at Lisboatraktaten trådte i kraft i 2009, som la til rette for EUs felles
utenriks- og sikkerhetspolitikk (FUSP) (Dahl og Järvenpää, 2014:128). I traktaten ble det tilført
en solidaritetsklausul, gjennom artikkel 42:7, som fastslo at om et medlemsland ble utsatt for
et væpnet angrep, skulle øvrige medlemsstater hjelpe til med alle tilgjengelige midler (Den
europeiske union, 2012). Finland og Sverige instruerte sine nasjonale forsvar til å kunne gi og
motta militær assistanse i henhold til Lisboatraktaten (Edström mfl., 2019:18,126, Dahl og
Järvenpää, 2014:130-131). Videre bidro begge landene sterk i en rekke EU-ledende operasjoner
i Afrika (Dahl og Järvenpää, 2014:128-129). EU-operasjonene falt derimot i skyggen av de
pågående NATO-operasjonene i Sentral-Asia. Dette kan skyldes sikkerhetspolitiske sakers lave
prioritering i EU, samtidig som de fleste EU-medlemslandene også er NATO-medlemmer
(Møller og Petersson, 2018:223).

De svenske og finske styrkebidragene førte til en dreining fra territorialforsvar over til et forvar
tilrettelagt for å gi militære bidrag til internasjonale operasjoner (Andersson, 2018). Dreiningen
fra nasjonale- til utenlandske operasjoner virker derimot å være av varierende grad for de
nordiske landene. For Sverige medførte dette en massiv reduksjon i forsvaret. Hæren ble
redusert med 90%, og gjennomgikk en profesjonaliseringsreform i 2010, som avskaffet
verneplikten (ibid.). Finland beholdt verneplikten og ideen om et territorialforsvar som kunne
avskrekke en aggressor (ibid.). Derimot anså Finland sin deltagelse i internasjonale operasjoner
for å være like viktig som å ha et troverdig nasjonalt forsvar (Andersson, 2018:346,349-350,
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Rickli, 2008). Dermed satset også Finland på at hæren skulle bli mindre, men bedre utstyrt
(ibid.).

Sverige og Finland responderte ulikt på NATOs internasjonale operasjon i Libya i 2011.
Sverige valgte å delta, mens Finland ikke deltok på bakgrunn av både innenrikspolitiske, og
økonomiske grunner, jf. Finanskrisen i 2008 (Dahl og Järvenpää, 2014:128). Den
innenrikspolitiske begrunnelsen var todelt. For det første hadde ikke Finland den politiske
støtten til å delta militært. En deltakelse var ikke ansett som forenlig med nasjonens lange
utenrikspolitiske linje (Doeser, 2016). For det andre hadde Finland i motsetning til Sverige, blitt
stadig mer urolig over Russland i etterkant av Georgia-krigen i 2008. Finland konkluderte at
Russland nå både var villig og i stand til å gjennomføre hurtige militære operasjoner mot sine
naboer (Edström mfl., 2019:122, Fiskvik, 2016). Relasjonen mellom Sverige og Russland
forverret også seg i denne perioden. Dette ledet til at Russland i 2013 simulerte et luftangrep
mot svenske forsvars- og etterretningsinstallasjoner (SVT, 2013, Dalsjö, 2019:96,99). Denne
hendelsen startet en større forsvarsdebatt i Sveige angående forsvarets operative status (ibid.).
Under dette simulerte luftangrepet klarte ikke Sverige å møte trusselen selv, og danske jagerfly
måtte avskjære de russiske flyene (ibid.).

På slutten av 2000-årene kunne man observere et økt fokus på regionale sikkerhetsspørsmål.
Det nordiske forsvarssamarbeidet ble i regi av Sverige, Norge og Finland styrket gjennom
opprettelsen av Nordic Supportive Defence Structures (NORDSUP) i 2008 (Järvenpää,
2014:140, Saxi, 2018a). Formålet til NORDSUP var å sikre en langsiktig økonomisk og
strukturell balanse for å imøtekomme de stadige økte kostandene i opprettholdelsen av de
nordiske småstatenes nasjonale forsvar (ibid.). Videre manifesterte det trilaterale
forsvarsinitiativet mellom Norge, Sverige og Finland seg også i etableringene av en flernasjonal
hurtig reaksjonsstyrke: Nordic Battlegroup. Stridsgruppen ble operativ i 2008, med formål om
å gjøre EU kapabel til å raskt sette ulike stridsgrupper inn i krisehåndtering (Järvenpää,
2014:140). I tillegg til dette tok begge landene initiativ til å utvikle forsvarssamarbeid med
andre stater i Østersjøområdet. Dette var både i henhold til regionens økende sikkerhetspolitiske
betydning for blant annet forsvaret av de nye baltiske NATO-medlemmene fra 2004, og
landenes ønske om å koble sterke europeiske stater tettere til regionen. Det første aspektet kan
hevdes å komme frem gjennom opprettelsen av Sea Surveillance Cooperation Baltic Sea
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(SUBCAS) i 2009, som var en multilateral videreføring av det bilaterale maritime
interoperabilitets- og overvåkingsinitiativet av Østersjøen mellom Finland og Sverige (Møller
og Petersson, 2018:224,227). Det andre aspektet kan sees ved at begge landene ble med i
Storbritannias Northern Group initiativ i 2010. Samtidig styrket Sverige sitt materielle
forsvarssamarbeid med Tyskland dette året gjennom det såkalte Ghent-initiativet. Videre
opprettet både Sverige og Finland et bilateral forsvarssamarbeid med Storbritannia i 2013, med
mål om å øke landenes interoperabilitet og erfaringsdeling etter utrekningen i Afghanistan
(Møller og Petersson, 2018:225-226). Det økte forsvarssamarbeidet bidro til at Storbritannia i
2014 ble med den årlige militærøvelsen i Østersjøen BALTOPS for første gang siden 2009
(ibid.:226-227).

På bakgrunn av den økte interessen rundt det nordiske forsvarssamarbeidet, oppsto et behov for
å effektivisere og koordinere de ulike samarbeidsplattformene som hadde blitt opprettet siden
slutten av andre verdenskrig (Järvenpää, 2014:139-141). Derfor ble samarbeidsplattformene for
internasjonal fredsbevaring (NORDCAPS), felles utvikling og anskaffelse av militært materiell
(NORDAC) og felles styrkeproduksjon (NORDSUP) slått sammen til en organisasjon i 2009:
Nordisk Forsvarssamarbeid (NORDEFCO) (ibid.:140-141). Målet til NORDEFCO er å styrke
deltagerenasjonenes nasjonale forsvar, utforske synergier og tilrettelegge for effektive
fellesløsninger (NORDEFCO, 2019). Dette skulle igjen lede til en kostnadseffektiv produksjon
av nasjonale militære kapabiliteter og styrke den operative evnen (ibid.).

Dette

samarbeidsinitiativet ledet også til en økt politisk vilje til å styrke det nordiske samarbeidet på
andre arenaer. Et resultat av dette var en utredelse ledet av Thorvald Stoltenberg, som i 2009
presenterte flere konkrete forslag for å styrke det nordiske forsvarssamarbeidet, samt utstede en
nordisk solidaritetserklæring (Stoltenberg, 2009). En nordisk solidaritetserklæring var derimot
lite ønskelig fra militært hold ettersom det stod i strid med tankegangen om at NORDEFCO
skulle å være et komplement og ikke en konkurrent til EU og NATO. Sverige besluttet
imidlertid samme år å utstede en unilateral solidaritetsdeklarasjon (Dahl og Järvenpää,
2014:130-131). I solidaritetsdeklarasjonen lovet Sverige at de ikke ville holde seg passive i en
situasjon, der EU eller en nordisk nabo ble utsatt for angrep, men de understrekte samtidig en
forventning om resiprositet fra de samme aktørene dersom Sverige ble angrepet (ibid.).
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Finland kom også med et forsiktig signal om at landet nå var villig til å assistere og motta hjelp
fra

EU-medlemsland

i

henhold

til

Lisboatraktaten,

og

innlemmet

internasjonal

forsvarssamarbeid i det nasjonale totalforsvarskonseptet (Dahl og Järvenpää, 2014:130-131,
Edström mfl., 2019:126). I 2011 kom en felles nordisk solidaritetsdeklarasjon, men
formuleringene om hva landene var pliktige å bidra med forble vage. Samtidig fastslo også
deklarasjonen at den intensiverte nordiske samarbeidet kun skulle komplementere det allerede
eksisterende europeiske og euroatlantiske samarbeidet (ibid.). NORDEFCO har derimot vært
lite suksessrikt i perioden 2009-2013 på bakgrunn av liten politisk interesse og vilje til å oppnå
forsvarssamarbeidets mål (Saxi, 2018a). Dette gjorde at både Sverige og Finland i 2013
konkluderte med at det nordiske forsvarssamarbeidet hadde liten reell effekt og kunne ei heller
løse de økonomiske problemene, som deres nasjonale forsvar stod overfor (ibid.).

Hensikten ved dette kapittelet var å sette spørsmålet om hvorfor Sverige og Finland har
intensivert sitt forsvarssamarbeid med vesten etter 2014 inn i en historisk kontekst. Hvordan
har så landenes forsvarssamarbeidet med vesten utviklet seg i perioden 2014-2018?
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3 Svensk og finsk forsvarssamarbeid i
en «ny kald krig»:2014-2018
I dette kapittelet vil jeg redegjøre for Sveriges og Finlands forsvarssamarbeid i perioden 20142018. Hensikten er å gi en empirisk utgangspunkt for en pågående analyse av de to landenes
intensivering av forsvarssamarbeid med vest, som vil utgjøre et fundament for analyse og
tolkning i kapittel 6.

Svensk-finsk forsvarssamarbeid i 2014
I 2014 ble det sikkerhetspolitiske forholdet mellom Russland og vesten betraktelig forverret
etter Russlands militære inngripen i nabolandet Ukraina, der de annektere Krimhalvøya
(Granholm mfl., 2014:9-11). Fra russisk hold ble annekteringen av Krim ansett som et rent
defensivt tiltak. Derimot ble annekteringen ansett av vesten som en avgjørende bekreftelse på
deres bekymring overfor Russland fra Georgiakrigen (Coker, 2016:29, Granholm mfl., 2014:911). Dette ledet til vestlige reaksjoner, i form av sterk kritikk og økonomiske sanksjoner, først
fra USA og senere EU (Matlary og Heier, 2016:3). Videre startet en sikkerhetspolitisk
oppvåking i vestlige land gjennom et sterkere fokus på forsvar av eget territorium.

For Sverige og Finland førte den russiske annekteringen av Krim til et tilsvarende
sikkerhetspolitisk sjokk som i andre vestlige land. De to nordiske landene var unisone i valget
av en tilpasningsstrategi bestående av to nye hoveddeler. For det første skulle landenes
hovedfokus være på territorialforvar ved å styrke og modernisere det nasjonale forsvaret
(Fiskvik, 2016, Dalsjö, 2019, Salonius-Pasternak, 2019). For det andre skulle landene
intensivere forsvarssamarbeidet med hverandre og vestlige forsvarspartnere, istedenfor å søke
et alliansemedlemskap (Sveriges Försvarsdepartementet, 2015:1,23-28, Finlands Regjering og
Finlands Finansministeriet, 2015:67). Denne ambisjonen ble i første omgang gjort gjeldende
gjennom blant annet en svensk-finsk handlingsplan for et tettere forsvarssamarbeid i fredstid
(Sveriges Försvarsdepartement og Finlands Försvarsdepartement, 2014).
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Den økte sikkerhetspolitiske spenningen mellom Europa og Russland dette året bidro til at
Østersjøen igjen ble betraktet som geostrategisk viktig fordi NATO måtte legge planer for
hvordan Baltikum skulle forsvares (Dahl, 2018a). For vesten skapte dette et insentiv til å
etablere et tettere forsvarssamarbeid med Finland og Sverige (ibid.). Under NATO toppmøte i
Wales, gikk alliansen inn for å intensivere et sterkere forsvarssamarbeid med de nordiske
partnerlandene (ibid.). Hovedfokuset på toppmøtet var å signalisere en tilbakevending til
NATOs primære oppgave om kollektivt forsvar av Europa. Dette gjorde de gjennom flere tiltak,
som for eksempel å forplikte medlemslandene til et to-prosent-mål, samt å etablere en
handlingsplan som skulle forsterke NATOs reaksjonsstyrke med 40.000 personell og en ny
reaksjonsstyrke; Very High Readiness Joint Task Force (VJTF), som skulle fungere som en
spydspiss for reaksjonsstyrken (Friis, 2017:1-2, SHAPE, 2018).

En viktig del av det nye strategiske fokuset til NATO ble å berolige de baltiske medlemstatene.
Derfor ble også et av tiltakene å styrke forsvarssamarbeidet med Sverige og Finland, som ble
ansett som geostrategisk viktige partnerland. Dette ble gjort gjennom opprettelsen av:
Partnership Interoperability Initative (PII). Hensikteten med PII var å sikre dypere
sikkerhetspolitiske bånd og interoperabilitet mellom alliansen og deres partnere under og etter
NATO-ledede operasjoner (NATO, 2017). I en forlengelse av PII ble Enhanced Opportunities
Partner (EOP) gitt til blant annet Finland og Sverige for både deres tidligere betydningsfulle
bidrag til NATO-operasjoner, samt statenes rolle som viktige regionale sikkerhetsaktører for
alliansen (NATO, 2015, Dahl, 2017:81). EOP kan forklares som et pragmatisk instrument, som
innebærer at det skapes en individuelt tilpasset samarbeidsplattform mellom EOPpartnerlandene og NATO (Dahl, 2017:81). For Sverige og Finland innebar dette mulighet for
faste politiske konsultasjoner på topp-nivå, deltagelse i NRF-øvelser og et dypere
etterretningssamarbeid, eksempelvis Baltic Sea Security Assessment Process (ibid.:81).

EOP ga også NATO muligheten til å styrke forsvarssamarbeidet på det svensk-finske
territoriumet gjennom en vertlandsstøtteavtale med mellom partene (Møller og Petersson,
2018:227). Vertlandsstøtteavtalen åpnet for deployering av NATO-styrker til eller gjennom
finsk og svensk territorium, både under fredstid eller i tilfeller av krise og konflikt. I tillegg
forpliktet avtalen Sverige og Finland, som vertsnasjoner å støtte NATO-styrkene i størst mulig
grad (Møller, 2017, Møller og Petersson, 2018:227, Dalsjö, 2019:103).
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Den sikkerhetspolitiske utviklingen dette året fikk også en sterk påvirkning på NORDEFCO
(Saxi, 2018a). I likhet med Sverige og Finland så også resten av de nordiske landene et behov
for økt forsvarssamarbeid (ibid.). Det ble derfor enighet om å omdefinere NORDEFCOs mål
fra å primært være en forsvarsøkonomisk samarbeidsplattform, til også å innebefatte et
strategisk samarbeid med fokus på interoperabilitet mellom de nordiske landene under kriseog krigstid i regionen (ibid.).

Svensk-finsk forsvarssamarbeid i 2015
I 2015 ble fjorårets nasjonale strategi videreført i både Sverige og Finland. De styrket sitt
forsvarssamarbeid betraktelig ved å følge opp den svensk-finske handlingsplanen med en felles
rapport som skapte både nasjonal og internasjonal oppsikt. I rapporten ble det lagt frem en rekke
samarbeidsinitiativer for fredstid, men for første gang ble det også lagt frem initiativer for krise
eller krig (Dahl, 2017:82, Sveriges Försvarsmakt og Finlands Försvarsmakt, 2015). Det mest
sentrale i rapporten var at de skulle utvikle en bilateral maritim operasjonsgruppe, øke
interoperabilitet mellom landenes luftstyrker, ha felles operasjonsbaser og kommando- og
kontroll kapabiliteter, og utvikle et felles rammeverk for landenes landmakt (Sveriges
Försvarsmakt og Finlands Försvarsmakt, 2015). Dette året styrket også Storbritannia sin rolle i
Østersjøen både gjennom tilknytning til SUBCAS og gjennom et felles utredningsarbeid for å
intensivere det bilaterale forsvarssamarbeidet mellom Storbritannia og Finland (Møller og
Petersson, 2018:230).

Det svenske formannskapet i NORDEFCO bygget videre på den nye sikkerhetspolitiske
ambisjonen ved å utarbeide en ny samarbeidsplattform dette året (Saxi, 2018a, Friis og Saxi,
2018). Den nye plattformen skulle legge til rette for utvikling av felles sikre
kommunikasjonskanaler i tilfelle krise, både på militært og strategisk nivå mellom de nordiske
forsvarsministeriene og militære hovedkvarterene (ibid.). Disse samarbeidsplattformene skulle
ferdigstilles innen slutten av 2016, samtidig skulle det også legges til rette for et nordisk
forsvarssamarbeid vedørende luftovervåking (Saxi, 2018a).
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Svensk-finsk forsvarssamarbeid i 2016
I 2016 intensiverte Sverige og Finland sitt transatlantiske forsvarssamarbeid. For Sveriges del
kom den transatlantiske intensiveringen først ved ratifisering av vertslandsstøtteavtalen mellom
Sverige og NATO, uten noen stor debatt i Riksdagen (Dalsjö, 2019:104). Deretter ble det
svenske-amerikanske bilaterale forsvarssamarbeidet formalisert ved signeringen av en
intensjonsavtale. Avtalen skisserte Sverige og USAs intensjon om å videreutvikle
samarbeidsmulighetene og styrke landenes interoperabilitet. Dette skulle videreutvikles
gjennom felles øvelse og trening, forsvarsmaterielt samarbeid, og militærteknologisk utvikling
med fokus på undervannskrigføring og luftforsvar (Eckstein, 2016). Tre dager etter signeringen
av den svensk-amerikanske avtalen signerte den svenske og den britiske forsvarsministeren,
Peter Hulqvist og Michael Fallon, et program for forsvarssamarbeid i London. Målet med
avtalen var å indentifisere nye forsvarsinitiativer som kunne videreutvikle forsvarssamarbeidet
og interoperabiliteten mellom landene (Møller og Petersson, 2018:228). Samarbeidsavtalen
inneholdt over 50 spesifikke aktiviteter de to landene kunne utføre for å forbedre
interoperabiliteten mellom hverandres nasjonale militære kapabiliteter (ibid.:228). De to
forsvarsministrene understrekte i en artikkel at det nye bilaterale samarbeidsprogrammet
muliggjorde et tettere forsvarssamarbeid om forsvarskonsepter, interoperabilitet, og felles
utvikling av landenes strategiske og operative forståelse (Hultqvist og Fallon, 2016). En viktig
del av dette forsvarssamarbeidet skulle være under Storbritannias nye forsvarsrelaterte
innovasjonsinitiativ, der de sammen skulle videreutvikle det svenske luftradarmissilet, Meteor
(ibid.). I lys av de nye samarbeidsinitiativene ga den svenske regjeringen uttrykk for en
ambisjon om å fortsette utviklingen av et tett forsvarssamarbeid med Storbritannia
(Regeringskansliet, 2016).

For Finlands del førte det bilaterale samarbeid med Storbritannia fra fjoråret frem, og
forsvarssamarbeidet ble ytterligere forsterket ved signeringen av en bilateral intensjonsavtale
for å forbedre forsvarssamarbeidet utenfor de tidligere samarbeidsplattformene (Møller og
Petersson, 2018:229). Intensjonsavtalen skulle øke interoperabiliteten mellom Finland og
Storbritannia, ved å forplikte landene til å øke felles trening, øvelser og dialog (Møller, 2017).
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Det transatlantiske båndet ble ytterligere forsterket dette året gjennom at Sverige og Finland for
første gang ble invitert til middagen under NATO-toppmøte i Warszawa (SVT, 2016). Videre
ble Sveriges og Finlands betydning for alliansen understreket i toppmøtes kommuniké (NATO,
2016). I forbindelse med NATO-toppmøte i Warszawa, ble den finsk-britiske intensjonsavtalen
videre ekspandert ved at landene signerte en forsvarsprotokoll. Forsvarsprotokollen var
tilsvarende forsvarsavtalen mellom Sverige og Storbritannia fra 2013, og fastsatte en
samarbeidsplattform innenfor krisehåndtering, informasjonsutveksling, interoperabilitet,
utdanning, trening og øvelser (Møller og Petersson, 2018:229). Etter signeringen uttalte den
finske forsvarsministeren Jussi Niinistö at Finland og Storbritannia hadde blitt nære
forsvarspartnere, og var i ferd med å utvikle en tilsvarende relasjon som mellom Sverige og
Storbritannia (ibid.:229). Et tegn på at denne politiske ambisjonen var stryket var opprettelsen
av en britisk forsvarsseksjon i Helsinki kort tid etter signereringen av avtalen. Fra britisk hold
ble det argumentert for at forsvarsseksjonen var en nødvendig investering for å sikre en god
forsvarskommuniké mellom landene (ibid.:229).

Kort tid etter intensiveringen av forsvarssamarbeidet med Storbritannia, signerte den finske
forsvarsministeren en intensjonsavtale med USA (ibid.:230). Tidligere på året hadde landene
sendt et signal om en styrket bilateral relasjon, gjennom felles øvelse mellom amerikanske og
finske styrker i Finland (Pesu, 2017). Samarbeidsavtalen var også veldig lik den svenskamerikanske intensjonsavtalen, men noe vagere formulert. Den finsk-amerikanske
intensjonsavtalen tok til orde for å forbedre forsvarssamarbeidet utenfor de tidligere
samarbeidsplattformene (informasjonsutveksling og anskaffelse av forsvarsmateriell), og øke
satsningen på felles trening, øvelse, og dialog (Møller, 2017).

En annen viktig forsvarspolitisk utvikling dette året kom via NORDEFCO. De nordiske landene
signerte avtalen, Easy Access. Avtalen hadde til hensikt å forenkle prosedyrene vedrørende
adgang for nordiske lands militære enheter til hverandres territorium i fredstid (NORDEFCO,
2016). Forut for dette hadde Sverige og Danmark allerede signert en tilsvarende bilateral
forsvarsavtale, der grunnlaget for avtalen var den økte russiske militære flyaktiviteten i
Østersjøområdet (Åkesson, 2016). I tillegg til dette startet det nordiske samarbeidet også å
utarbeide målsetninger for å fordype seg i cyberdomenet (NORDEFCO, 2016).
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Svensk-finsk forsvarssamarbeid i 2017
Det forsvarspolitiske samarbeidet mellom Sverige, Finland og Storbritannia fra 2016 ble
forsterket i 2017. I februar inviterte Storbritannia de nordiske forsvarspartnerne til å bli med i
Joint Expeditionary Force (JEF). For Sverige og Finland hadde JEF allerede vært i søkelyset
på bakgrunn av at den britiske-ledende hurtige reaksjonsstyrken inneholdt tre av fire punkter
fra programmet for det bilaterale forsvarssamarbeidet, som ble signert året før (Hagström Frisell
og Sjökvist, 2019:32-33). Sverige og Finland besluttet å bli med i JEF kort tid etter de hadde
deltatt på den årlige BALTOPS-øvelsen med Storbritannia i Østersjøen (Møller og Petersson,
2018:230, Hagström Frisell og Sjökvist, 2019:33). I Sverige ledet iveren etter delta i JEF til at
Hultqvist ble anmeldt til den parlamentariske konstitusjonskomiteen av den politiske
opposisjonen for å ikke ha gitt tilstrekkelig informasjon angående Sveriges deltagelse i JEF
(Gummesson, 2017). Forsvarssamarbeidets viktighet ble imidlertid understreket ved at den
svenske regjeringen ga Försvarsmakten mandatet til å delta i JEF kort tid etter signeringen
(Hagström Frisell og Sjökvist, 2019:33). I Finland ble det vedtatt en lovendring, som åpnet for
at landet kunne etterspørre og motta militær unnsetning fra andre stater (Møller og Petersson,
2018:231, Finlands Regjering, 2017).

Parallelt med Sveriges og Finlands intensivering av forsvarssamarbeid med Storbritannia, søkte
landene også et tettere bilateralt forsvarssamarbeid med Tyskland og deres forsvarskonsept,
Framework Nations Concept (FNC). FNC har som mål om å utvikle en multinasjonal europeisk
krisehåndteringskapasitet, der mindre nasjoner kan kobles på de større nasjonenes militære
rammeverk (Hagström Frisell og Sjökvist, 2019). I likhet med JEF har forsvarskonseptet klare
koblinger til den transatlantiske byrdefordelingen og NATOs evne til forsvar og avskrekking
(ibid.). Både Sveriges og Finlands forsvarsminister hadde i forbindelse med et NATO-møte i
Berlin, signert en bilateral forsvarsavtale med den tyske forsvarsministeren Ursula von der
Leyen. Avtalen forpliktet landene til å fordype forsvarssamarbeid vedrørende felles
militærøvelser, anskaffelser av militær materiell og deltagelse i multinasjonale operasjoner
(Sveriges Försvarsdepartement, 2017b, Finlands Försvarsdepartementet, 2017). Finland
signerte på sin side både en bilateral forsvarssamarbeidsavtale og en intensjonsavtale om å delta
i FNC (Finlands Försvarsdepartementet, 2017). Sverige derimot signerte kun en bilateral
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forsvarssamarbeidsavtale, men utelukket ikke muligheten for et medlemskap i fremtiden
(Sveriges Försvarsdepartement, 2017b, Anderson mfl., 2018:44).

Under den militære storøvelsen Aurora 2017, kom det intensiverte svensk-amerikanske
forsvarsarbeidet klart til syne. Øvelsen var den største i Sverige på over 20 år, og målet var å
trene den svenske totalforsvarsevnen og vertlandsstøtten med vestlige forsvarspartnere i
Østersjøen (Winnerstig, 2017). USA bidro med 1,300 soldater, og utgjorde en svært viktig del
av denne vertslandsstøtten. Dette ble ansett for å markere et historisk skille siden USA aldri
tidligere har stilt med en så stor kontingent i Sverige (ibid.). Videre skilte Sverige og Finland
seg ut ved å være de eneste partnerlandene som deltok i NATOs årlige kriseøvelse, der det ble
øvd på artikkel 4- og artikkel 5-scenarioer (Pesu, 2017).

Det nordiske forsvarssamarbeidet ble også ytterligere forsterket under det finske
formannskapet. NORDEFCO avholdt for første gang en «tabletop-øvelse» mellom nordiske
høytstående offiserer og byråkrater fra forsvarsministeriet, der de diskuterte ulike regionale
scenarioer (Friis og Saxi, 2018). Målet med øvelsen var å styrke NORDEFCOs mulighet til å
fungere som et forum for konsultasjon og deling av informasjon i krisetilfeller (ibid.). Videre
ble to betydningsfulle forsvarsavtaler inngått. Den første avtalen omhandlet nordisk
luftovervåkingssamarbeid i fredstid (NORECAS), mens den andre avtalen, Alternate landing
base ga nordiske ubevæpnede militærfly muligheten til å bruke hverandres flyplasser ved
flysikkerhetsproblemer i fredstid (ibid.).

I slutten av 2017 intensiverte Finland og Sverige også sitt forsvarssamarbeid med EU ved å
tilslutte seg unionens nye omfattende forsvarsinitiativ: Permanent Structured Cooperation
(PESCO) (Møller og Petersson, 2018:232). Målet med PESCO er å styrke og utvikle EUs
interne

forsvarssamarbeid

gjennom

å

øke

medlemslandenes

forsvarskapabiliteter,

forsvarsinvesteringer og operasjonelle evne til å adressere europeisk sikkerhetsproblematikk
(Møller og Petersson, 2018:232, Pesu, 2017). Sverige og Finland betraktet PESCO som en
mulighet til å sikre egen innflytelse og det europeiske sikkerhetsfellesskapet (Pesu, 2017,
Anderson mfl., 2018:42-47).
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Svensk-finsk forsvarssamarbeid i 2018
Sverige og Finland startet 2018 ved å sende et kraftig politisk signal ved å ekskludere en russisk
diplomat hver i solidaritet med Storbritannia etter attentatforsøket mot den tidligere russiske
spionen Sergej Skripal i Salisbury (Møller og Petersson, 2018:232). Kort tid etterpå styrket
Sverige og Finland det transatlantiske båndet ved å signere en felles intensjonsavtale med USA
(ibid.:232). Avtalen skulle styrke dialog og strategisk kommunikasjon, felles øvelser, det
strategiske partnerskapet til EU og NATO, samt interoperabiliteten mellom partene (Mehta,
2018, Fägersten og Jerdén, 2018). Under NATO-toppmøtet i Brussel ble Sveriges og Finlands
statsministere igjen invitert til middagsmøter, som et signal på tette forsvarspolitiske bånd
mellom partene. De to landenes rolle ble igjen tydeliggjort i NATO-toppmøtets kommuniké,
der NATO understreket betydningen av å videreutvikle forsvarssamarbeid med Sverige og
Finland innenfor politiske konsultasjoner, situasjonsforståelse og felles øvelser (NATO, 2018).
Til slutt takket NATO de nordiske partnerlandene for deres vilje til å forplikte nasjonale bidrag
til NATOs kommende støtteoppdrag i Irak (NMI) (ibid.).

Det svensk-finske bilaterale forsvarssamarbeidet ble også styrket gjennom et felles
memorandum. Hulqvist understreket at dette var et resultat av tidligere forsvarssamarbeid, og
felles politisk fokus i et forverret sikkerhetspolitisk miljø i Østersjøen (Sveriges
Försvarsdepartement, 2018c). Avtalen skulle sørge for mer kontinuitet i dialog, trening, øvelse
og utdanning, samt territorial overvåkning og beskyttelse av territorial integritet,
vertsnasjonsstøtte og forutsetninger for felles militære operasjoner og interoperabilitet (ibid.).
Samtidig ble det gitt signaler om at begge landene vil ta en større sikkerhetspolitisk rolle i
Østersjøen, eksempelvis ved forsvar av den strategisk utsatte øyen Åland (YLE, 2018d).

Videre intensiverte landene også forsvarssamarbeidet med Europa. Finland forpliktet seg til tre
forskjellige EU-prosjekter rettet mot å øke militær mobilitet og styrke cybersikkerheten (YLE,
2018a). Samtidig ble Finland også med i den fransk-ledende europeiske reaksjonsstyrken,
European Intervention Initiative (EI2) (YLE, 2018b). Hensikten med EI2 var å lage en felles
europeisk beredskapsstyrke som kan reagere på situasjoner i Europa uten hjelp fra NATO og
USA (ibid.). Sverige på sin side signaliserte at de ikke ønsket å bli med i EI2, men utelukket
heller ikke muligheten for å bli med på et senere tidspunkt (Hagström Frisell og Sjökvist, 2019).
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Istedenfor meldte Sverige seg inn i FNC dette året, hvor det ble understreket fra svensk side at
medlemskapet i FNC var det naturlige steget videre for det svensk-tyske forsvarssamarbeid
etter de tre siste årene med økende samarbeid (Sveriges Försvarsdepartement, 2018b).

I 2018 ble det vedtatt en ny visjon for NORDEFCO frem mot 2025 med fokus på å løse nye
militærteknologiske utfordringer innenfor cyberspace, verdensrommet og autonome systemer
(NORDEFCO, 2018). Et umiddelbart steg mot dette målet var å etablere et felles nordisk
kompetansesenter for forsvar mot masseødeleggelsesvåpen i Sverige (ibid.). Det ble samtidig
også fokusert på felles sikkerhetsutfordringer i Norden, og styrkingen av det nordiske
forsvarssamarbeidet gjennom den kommende militærøvelsen, Trident Juncture. Da Trident
Juncture startet i Norge mot slutten av året, skilte Sverige og Finland seg ut, både som de eneste
deltagerlandene som ikke var med i NATO, men også gjennom deres store bidrag av
forsvarsmateriell og personell (YLE, 2018c, Sveriges Försvarsdepartement, 2018a). Målet med
øvelsen var å vise alliansens kapasitet til å forsvare NATO-medlemmet Norge mot angrep
utenfra, og i forlengelsen av dette også Norden (Hultqvist mfl., 2018, Bildt, 2018).

Hensikten med kapittelet har vært å beskrive empirisk Sveriges og Finlands forsvarssamarbeid
med vesten i kjølvannet av Krimanneksjonen i 2014. Hovedinntrykket er at landene har styrket
forsvarssamarbeidet med NATO og sentrale vestlige stormakter. I denne oppgaven vil jeg
forsøke å forklare statenes intensivering av forsvarssamarbeid lys av et realistisk og et
konstruktivistisk teoretisk perspektiv. I neste kapittel vil jeg redegjøre for disse teoretiske
perspektivene.
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4 Teori
Hensikten med dette kapittelet er å lage et teoretisk verktøy for å analysere materielle og
idémessige faktorer som forklarer Sveriges og Finlands intensivering av forsvarssamarbeid med
vesten. I denne oppgaven vil jeg benytte to teorier: den nyrealistiske trusselbalanseteorien og
konstruktivismen. Dermed forankres oppgaven innenfor både en normativ (hva som burde
analyseres), og en deskriptiv (hva som oppfattes/er) teoridannelse. Bakgrunnen for valget av
trusselbalanseteorien er å avdekke de økte sikkerhetspolitiske spenningene i Østersjøregionen
mellom aktørene, særlig mellom Finland, Sverige og Russland. Konstruktivismen benyttes for
å fang opp relevante faktorer utover de realpolitiske, som kan ha bidratt til at Finland og Sverige
har styrket sikkerhets- og forsvarspolitisk samarbeid med vestlige makter. Henry R. Nau
(2002:15) skriver at ideer og selvbilde også kan bidra til å forstå hva som motiverer statlig
atferd. Uten mentale bilder ville den materielle makten forbli inaktiv ved at statene ikke vil ha
noe motivasjon til å bruke den (ibid.:15). Med andre ord tar oppgaven til orde for at materie
og idé er gjensidig konstituerende, og gjennom å bruke begge disse teoriene vil jeg kunne bedre
avdekke eksterne og interne faktor som påvirker svensk og finsk atferd. I dette kapittelet vil jeg
presentere disse to teoriene, og redegjøre for hvilke empiriske forventninger som følger fra dem.

4.1 Et realistisk perspektiv
Trusselbalanseteorien legger til grunn at stater danner sine alliansepreferanser ikke utelukkende
på bakgrunn av maktkapabiliteter, som maktbalanseteori legger til grunn, men som en reaksjon
på andre staters trusler (Walt, 1987:5). Gjennom trusselbalanseteorien tar Stephen Walt (1988)
et oppgjør med nyrealismens ensidig normative fokus på maktkapabilitets forklaringskraft
overfor strukturelle endringer i det internasjonale systemet. Walt understreker at et så ensidig
fokus medfører at man vil overse andre forklaringsfaktorer som statsledere vektlegger ved
alliansesamarbeid og i møte med alvorlige eksterne trusler (ibid.:1988).

Innenfor nyrealistisk tenkning vises det til at den første prioriteten til statene i det anarkistiske
internasjonale systemet er å sikre egnen overlevelse og sikkerhet (Waltz, 2010:91-92, Krasner,
1992, Elman og Jensen, 2013:19). Dette er den ontologiske kjernen i både maktbalanseteorien
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og trusselbalanseteorien, siden begge viser til at stater allierer seg som en respons på en
ubalanse i det anarkistiske internasjonale systemet. Maktbalanseteorien viser til at ubalansen er
drevet av makt. Når en stat eller koalisjon blir dominante i det internasjonale systemet vil de
andre statene respondere med å mobilisere en form for motmakt ved å inngå en allianse mot
den dominante motparten. Trusselbalanseteorien viser derimot til at ubalansen er drevet av
trussel, ved at stater vil mobilisere/alliere seg mot den mest truende staten eller koalisjonen i
det internasjonale systemet. (Walt, 1988).

Walt viser til at statene enten velger strategien som innebærer å balansere seg mot trusselen for
å avskrekke eller beseire den i tilfelle angrep (Balancing), eller velger å føye seg for trusselen
ved å tilfredsstille den eller profitere fra dens seire (Bandwagoning) (ibid.:1988). Dermed er
eksterne trusler drivkraften for dannelsen av internasjonale allianser (Walt, 1987:148). Walt
presenterer hovedsakelig to grunner til at stater velger balancing-strategien. For det første
risikerer stater egen overlevelse dersom de mislykkes med å hindre en potensiell hegemon å bli
for sterk (ibid.:18). For det andre vil en allianse med den dominerende makten binde de svakeste
statenes tillit til de sterkeste statenes velvilje (ibid.:18). Derfor søker stater gjerne et
alliansemedlemskap på den svakere siden, hvilke vil gi dem økt innflytelse i alliansen. Samtidig
vil deres kapabiliteter her være både mer verdsatt og trygge, gitt at koalisjonen klarer å
avskrekke aggressoren fra å angripe (Waltz, 2010:126-128, Walt, 1987:18-19). Walt skisserer
to motiver for å velge bandwagoning-strategien. Den første motivet viser til en defensiv strategi
ved tilfredstillelse, der bandwagoning-staten tilpasser seg viljen til trusselen i håp om å unngå
angrep (Walt, 1987:21). Det andre motivet peker på en offensiv målsetning, der bandwagoningstaten slutter seg til den dominerende siden i krigstid, i håp om å få tildelt seiersbytte (ibid.:21).

Walt hevder at stater tenderer til å tilpasse seg trusselen ved å balansere mot den (Walt,
1987:161). Videre hevder han at bandwagoning-strategien forkommer oftere hos småstater som
har liten mulighet for å skaffe seg allierte (ibid:178-179). Derimot viser Walt også til at
regionale makter sjeldent velger bandwagoning-strategien overfor en stormakts nabo
(ibid.:263-264). Walt eksemplifiserer dette ved å vise til Sovjetunionens anstrengelser i
begynnelsen av den kalde krigen for å hindre norsk medlemskap i NATO. Deres truende atferd
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mot nabolandet virket kontraproduktiv, og førte istedenfor Norge nærmere Vestmaktene i søken
etter sikkerhetsgarantier (ibid.:19-21).

Tilpasningsstrategiene kan forstås som en reaksjon på en ekstern trussel. Trusselbalanseteorien
trekker frem fire faktorer som påvirker trusselnivået en stat utgjør: (1) Aggregert makt, (2)
Geografisk nærhet, (3) Offensiv militærmakt, (4) Aggressive intensjoner (ibid.:21-25). Disse
faktorene vil i henhold til trusselbalanseteorien være mekanismer som spiller inn på Sveriges
og Finlands beslutning om å intensivere sitt forsvarssamarbeid med vesten etter 2014. Dermed
er det nødvendig med en videre teoretisk beskrivelse av disse faktorene. Trusselbalanseteorien
legger til grunn at dersom balansering-strategien er den mest valgte blant stater, vil en økning i
noen av de overnevnte faktorene fungere som motivatorer for at andre stater allierer seg mot
den økte trusselen (Walt, 1987:19-20, Walt, 1988). Man kan ikke bestemme a priori hvilke
faktorer som blir viktigst i hvert case; man kan bare si at de alle vil trolig spille en rolle, og at
desto større trusselen er, desto mer sannsynlig blir det at sårbare stater vil søke en allianse (Walt,
1987:26).

Trusselbalanseteorien opererer innenfor dikotomiene av balancing eller bandwagoning. Dette
er en enkel inndeling. Det finnes flere tilpasningsstrategier med særskilte aspekter
trusselbalanseteorien ikke fanger opp, og dette kan særlig sees innenfor tilpasningsstrategier
knyttet til småstater (Edström mfl., 2019:38). Tross for dette vil jeg i denne oppgaven forholde
meg til den endimensjonale modellen, som ligger til grunn i trusselbalanseteorien. Dette er fordi
oppgaven deler Olav F. Knudsens utgangspunkt om at:
« (…) in many important respects small states resemble great powers. For instance, the
leaders of small states arrive at their decisions in ways very similar to those of the
decision-makers of great powers. Their manner of reasoning about the national interest
is essentially the same. Leaders of small states are hardly more moral or just than their
great power colleagues. (…) small states are indeed merely great powers writ small.».
(Knudsen, 1996:3).

Videre er det heller ikke noe vesentlig forskjell mellom stater som velger å alliere seg eller de
som velger nøytralitet (Edström mfl., 2019:34). I sine studier av svensk tilpasningsstrategi på
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1800-tallet viser Ole Elgström (2000:31-33) til at nøytrale stater tilpasser seg i tråd med
trusselbalanseteorien. Den nøytrale staten velger enten å innfri krav til den truende staten
(bandwagoning-strategi); eller å tilnærme seg en stat eller en allianse, som fremstår mindre
truende gjennom uformelle og mindre samarbeid som forberedelse for fremtidig
alliansetilknytning (balancing-strategi) (ibid.:31-33). Ved dette kan trusselbalanseteorien
forventes å være egnet til å belyse tilpasningsstrategiene til alliansefrie stater som Sverige og
Finland.

Derimot kan trusselbalanseteorien kritiseres for sin forutsetning om av småstater i større grad
enn stormakter, tenderer til å velge en bandwagoning-strategi overfor en truende stormakt,
særlig hvis de ligger geografisk nært (Walt, 1987:24,176-177). Ved å sidestille småstater og
stormakter argumenterer denne oppgaven for det motsatte. Nemlig at småstater og stormakter
like ofte eller sjeldent velger den samme tilpasningsstrategien overfor en statstrussel. Istedenfor
kan det som Eric Labs (1992) hevder variere gjennom andre stormakters villighet og mulighet
til å hjelpe statene som blir truet. Dette skaper en ekstra betraktning for tilpasningsstrategien,
ved at statene må vurdere både den eksterne trusselen og muligheten for ekstern assistanse
(ibid.).

Aggregert makt
Walt (1987:22) hevder at når alt annet er konstant, vil trusselnivået en stat utgjør være
proporsjonalt med størrelsen av statens totale ressurser, som populasjon, industriell og militær
kapabiliteter, og teknologi. Aggregert makt er direkte koblet til realismens ontologiske
forståelse av relativ makt og materialistiske kapabiliteters rolle i den internasjonale
politikkutformingen (Walt, 1988, Krasner, 1992, Wohlforth, 2008:134). Realismens
utgangspunkt er at stater alltid vil foretrekke å være sterke fremfor svake. Dermed forventes det
at stater vil være opportunistiske i å tilegne seg makt eller sikkerhet på bekostning av
sikkerhetsrivaler (ibid.). Walt (1987:23) hevder at staters kapasitet til enten å straffe sine fiender
eller belønne sine venner ligger i den aggregerte makten. Derfor utgjør aggregert makt en viktig
element i både trusselnivået en stat kan prosjektere til andre og valg av tilpasningsstrategi.
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Stater med mindre aggregert makt vil fokusere på å påvirke omgivelsene sine samtidig som de
holder på egen autonomi (Vaicekauskaitė, 2017). Derimot mangler de den aggregerte makten
til å kunne håndtere eksterne trusler alene, og småstatene blir dermed avhengige av eksterne
sikkerhetsgarantier (ibid.). Dette kan de oppnå indirekte ved å holde omgivelsene fredfulle eller
direkte ved å søke sikkerhetsgarantier fra stormakter. Begge disse to forutsetter et tap av både
autonomi og påvirkningskraft (ibid.). I oppgaven kan en kontekstualisering av aggregert makt
sees gjennom det asymmetriske maktforholdet mellom Sverige og Finland og Russland.
Sverige og Finland er småstater og vil ikke kunne alene stå imot et potensielt angrep fra
Russland, som er den sterkeste militærmakten i Europa (Edström mfl., 2019:19). På den andre
siden er den aggregerte makten til NATO større enn det russiske, og en direkte konfrontasjon
vil favorisere vesten (Shlapak og Johnson, 2016).

Geografisk nærhet
Geografisk nærhet påvirker trusselnivået ved at en stats mulighet til å prosjektere makt
avhenger av geografisk avstand (Walt, 1987:23). Med dette viser Walt at nærliggende stater vil
utgjøre en større trussel enn de som er ligger langt unna (ibid.:23). Når alt annet er konstant er
det dermed mer sannsynlig at en stat vil velge tilpasningsstrategier i respons på geografisk nære
makter, enn makter som ligger langt unna (ibid.:23). Geografisk nærhet gir dermed et regionalt
rammeverk. Dette gjør at teorien egner seg godt til å forklare staters respons på regionale trusler.
Trusselbalanseteorien fremholder at regionale statsmakter hovedsakelig vil neglisjere de
globale maktkampene, og konsentrere seg om sine nære sikkerhetsomgivelser ettersom
trusselen er nærmere og at deres respons kan utgjøre en forskjell (ibid.:163-164). Walt (ibid.:24)
vektlegger at sårbare småstater innenfor en truende stormakts interessesfære ofte velger
bandwagoning-strategien fremfor å balansere, særlig i situasjoner der en sterk nabostat
demonstrerer sin mulighet til å påtvinge lydighet. De nordiske statenes selvpålagte
begrensninger under den kalde krigen, og da særlig Finlandiseringsmodellen som ble beskrevet
i kapittel 2, er et eksempel på dette.

Offensiv militærmakt
Når alt annet er konstant, vil ifølge trusselbalanseteorien stater med store offensive
kapabiliteter, ha større sannsynlighet for å fremprovosere en allianse, enn stater som ikke er i
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stand til å angripe (Walt, 1987:24). Offensiv militærmakt er knyttet til både geografisk nærhet
og aggregert makt. Geografisk nærhet fordi stater som er nære hverandre fortere kan true
hverandre, samt genere interstatlige interessekonflikter (ibid.:24). Den aggregert makten
knyttes til at offensiv militærmakt utgjør den statlige evnen til å true noens suverenitet og
territoriale integritet til en akseptabel kostnad (ibid.:24). Med andre ord betraktes tilknyttingen
som en avvegeining mellom offensiv og defensiv militærmakt. Alle geografiske aspekter som
øker kostanden til en aggressor og varslingstiden for en forsvarsmakt gir fordel for den
defensive militærmakten, og vice versa (Jervis, 2014:139). Et slikt geografisk aspekt blir ofte
forbundet med betegnelsen buffersoner eller bufferstater. Dette er territorium som har en
konflikthindrende effekt ved å skape avstand mellom to potensielle motstandere. Et eksempel
på dette var Sverige og Finland under den kalde krigen, som vist i kapittel 2. Den aggregerte
makten knyttes ofte til teknologiske innovasjoner som enten bidrar til at en aggressor kan oppnå
en rask og avgjørende seier, eller at en forsvarer får muligheten til å straffe og hindre aggressive
handlinger, eksempelvis gjennom andreslagsevne (Jervis, 2014:140, Lieber, 2000). I denne
oppgaven vil offensiv militærmakt sees gjennom den militære utviklingen til sikkerhetsaktører
i Østersjøen.

Aggressive intensjoner
I følge trusselbalanseteorien vil stater som ansees for å være aggressive sannsynligvis
fremprovosere andre til å balansere mot dem (Walt, 1987:25). Selv stater med moderate
militære kapabiliteter kan drive andre stater til å balansere mot seg om de er ansett som
aggressive (ibid.:25). Walt eksemplifiserer dette med Nazi-Tyskland, som ble møtt med
overveldende motvekt på bakgrunn av deres substansielle makt og farlige ambisjoner (ibid.:25).
Med andre ord er staters oppfatning av andres intensjoner avgjørende for valg av
tilpasningsstrategi. Når en stat blir oppfattet å være vedvarende aggressiv, vil andre stater mest
sannsynlig ikke velge bandwagoning-strategien. For hvis en aggressors intensjon kan ikke
skiftes med en allianse, vil en sårbar alliert stat trolig bli et offer for aggressoren. Dermed blir
balancing-strategien sannsynligvis den eneste utveien for å sikre egen overlevelse (ibid.:26). Ut
ifra dette ståstedet vil det følge at desto mer en stat oppfattes som aggressivt eller
ekspansjonistisk, desto større er sannsynligheten for at det dannes en mot-koalisjon (ibid.:26).
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Det sikkerhetspolitiske forholdet mellom Sverige, Finland og Russland kan hevdes å være en
kontekstualisering av det overnevnte. For det første har relasjonen mellom landene historisk
vært preget av flere konflikter og kriger (Andersson, 2018:344-345). Som det ble redegjort for
i kapittel 2 og 3 har relasjonen mellom Russland og de Nordeuropeiske statene, inkludert
Finland og Sverige blitt forverret de siste årene. Som en konsekvens av den forverrede
relasjonen har bruken av strategisk kommunikasjon økt. For Russland kan den strategiske
kommunikasjonen observeres blant annet i form av militære midler, som for eksempel
overflygninger og uanmeldte militærøvelser (Hamilton, 2015:25, Galeotti, 2016).

4.1.1 Empirisk forventning
Basert på trusselbalanseteoriens epistemologiske forankring, kan det forventes at Sveriges og
Finlands intensivering av forsvarssamarbeid med vesten etter 2014 skyldes det forverrede
sikkerhetspolitiske forholdet til den regionale stormakten Russland. I lys av dette vil en mer
alvorlig trusselvurdering tilsi at Sverige og Finland opplever større sårbarhet, og dermed er nødt
til å tilpasse seg det nye sikkerhetsbildet. Dette kan fordre nye nasjonale strategiske
tilpasninger, der de imøtekommer trusselen ved å søke eksterne sikkerhetsgarantier gjennom å
øke forsvarssamarbeidet med viktige vestlige sikkerhetsaktører.
Fra dette kan man utlede en forventning om at Sveriges og Finlands intensivering av
forsvarssamarbeid med vesten kom som følge av nye trusselvurderinger:
Sveriges og Finlands intensivering av forsvarssamarbeid med vesten etter 2014 kan forstås som
en konsekvens av en endret trusselforståelse, der Russland i økende grad sees på som en
potensielt alvorlig sikkerhetsutfordring som overgår egen forsvarsevne.
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4.2 Et konstruktivistisk perspektiv
Konstruktivisme er en komplisert teori, som skiller seg fra de tradisjonelle normative teoriene
i internasjonal politikk ved å betrakte verden som en sosial konstruksjon genert fra interaksjon
mellom handlende aktører (Wendt, 1999:1). Konstruktivistene retter dermed søkelyset på
hvordan sosialt gitte normer og identiteter er med på å skape og påvirke aktørers oppfatninger
av sosiale fenomener (Rottem, 2008:36). Konstruktivismen kan inndeles i to hovedretninger.
På den ene siden er sosial konstruktivisme, som er nærmere de tradisjonelle teoriene innenfor
internasjonal politikk. Innenfor denne retningen godtas den tradisjonelles positivistiske
forutsetningen om å fremstille et verdensbilde eksternt fra analysen selv – en verden, som kan
oppdages og beskrives objektivt (Hopf, 1998, McDonald, 2013:66). Den andre hovedretningen
er radikal konstruktivisme, som er mer knyttet til kritisk teoretisk og post-positivistisk tenkning,
og aviser ideen om at det er mulig å analysere den naturalistiske og sosiale verden på samme
måte (Hopf, 1998, Peoples og Vaughan-Williams, 2015:4,21). Radikal konstruktivisme
fokuserer på makthierarkier som eksiterer og konstitueres innenfor de sosiale relasjonene
(Peoples og Vaughan-Williams, 2015:21, 30-31).

Selv om konstruktivismen inndeles i to hovedkategorier, kan man skille ut fire sentrale
grunnpremisser ved konstruktivistisk teori (Rousseau, 2006:39). For det første antar
konstruktivistene at aktører og struktur er gjensidig konstituerende (Rousseau, 2006:40, Wendt,
1999:139). Gjennom sosial interaksjon mellom aktører skapes normer og forventninger om
hvordan aktører skal og vil handle innenfor den sosiale strukturen (Hurd, 2008). Innenfor
internasjonal politikk innebærer dette at det internasjonale systemets normer eller forventninger
formes og endres av aktørers handlinger og oppfatninger av hverandres intensjoner. Alexander
Wendt la dette til grunn i sitt berømte sitat: «Anarchy is what states makes of it» (Wendt, 1992).
Wendt (1992) argumenterer for at staters oppførsel, enten det er gjennom samarbeid eller
realpolitikk, vil virke som en selvoppfyllende profeti nettopp på bakgrunn av gjensidigheten
mellom aktører og den sosiale strukturen de inngår i. Ved dette viser Wendt til at den
dominerende felles forestillingen til aktørene styrer hva som oppfattes som ens egne interesser.
Denne forestillingen endres igjen av aktørers handlinger (ibid.). Dermed blir det umulig å
snakke om aktører uten å referere til den sosiale strukturen de befinner seg i, og vice versa
(ibid.).
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For det andre hevder konstruktivismen at ideer og meninger skaper identiteter, interesser og
atferd (Rousseau, 2006:40). Teoretikere innen konstruktivismen vektlegger betydningen av
ideer noe ulikt, men det er bred enighet om at ideer er sentralt for å kunne forklare atferd
(Wendt, 1999:92, Rousseau, 2006:40). I henhold til ideers konstituerende rolle, er en
grunnleggende forutsetning at verdensbilde er i kontinuerlig endring, som et resultat av at ideer
er aldri konstante, men varierer over tid og rom (Hurd, 2008:300, Robinson, 2007:395). Dette
skaper også et premiss om at materielle faktorer ikke alene kan forklare atferden til individer
og stater (Rousseau, 2006:40). Wendt (1995) illustrerer dette standpunktet ved å vise til at USA
føler seg mer truet over Nord-Koreas fem atombomber enn Storbritannias 500. Til tross for at
landenes militære kapasiteter er asymmetriske, betrakter USA Storbritannia som mindre
truende fordi de ansees som en alliert, mens Nord-Korea karakteriseres som en skurkestat.

Den tredje grunnleggende forutsetningen er at kommunikasjon spiller en avgjørende rolle i
konstruksjonen av sosiale fenomener (Rousseau, 2006:40-41). Konstruktivistene viser her til at
både verbal og non-verbal kommunikasjon er ansett som en viktig mekanisme i utviklingen av
staters innenriks- og utenrikspolitikk (Rousseau, 2006:40-41, Wendt, 1999:346-347). Ved å
fokusere på kommunikasjonen mellom aktørene tar konstruktivismen avstand fra studiet om
årsakssammenheng, og retter i stedet oppmerksomheten mot fremgangsmåten som leder til
virkningen. Dermed argumenterer konstruktivistene for at diskurs mellom aktører har
muligheten til å endre forventninger, identitet og interesse (Rousseau, 2006:41, Rieker,
2006:14). Gjennom et fokus på kommunikasjon legger konstruktivismen føringer for at man
kan kartlegge ulike prosesser ved å se nærmere på kommunikasjonsmåten mellom aktørene,
eksempelvis den dominerende nasjonale diskursen (Rieker, 2006:9, Leira mfl., 2007:8).
Dermed åpner konstruktivismen opp for muligheten til å identifisere aktører (i dette tilfelle
staten), gjennom å avdekke den dominerende diskursen som finner sted i samfunnet (ibid.).

For det fjerde argumenterer konstruktivister for at interesse er en funksjon av identitet
(Rousseau, 2006:40). De tradisjonelle internasjonale teoriene, legger til grunn at identitet og
interesse er eksogent fastsatt. Det vil si at aktørene kan endre atferd, men ikke identitet eller
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interesse (Wendt, 1992). Konstruktivistene har en antagelse om at identiteter varierer, og at
interesse er avledet fra identitet (Rousseau, 2006:40). Fra et konstruktivistisk perspektiv må
Sveriges og Finlands interesser sees i sammenheng med deres nasjonale identitet. Eksempelvis
kan man vise til at begge landene betrakter seg som småstater og har dypt forankret vestlige
liberale verdier fra opplysningstiden, som menneskerettigheter, rettsstatsprinsipper og liberalt
demokrati. Gjennom denne forståelsen vil en opprettholdelse av disse selvbildene kunne være
førende for landenes nasjonale sikkerhetsinteresse. Samtidig legger konstruktivismen også til
grunn at nasjonale identiteter verken er permanente eller forutgitte, men forandres via
interaksjon med andre. Dette gir identitet både en situasjonell og en relasjonell egenskap, ved
at oppfatninger av en annen stats identitet vil påvirke ens egen holdning og interesse overfor
denne staten (Wendt, 1995, Rousseau, 2006:40). Eksempelvis, kan endring av Russlands
identitet forandre Sveriges og Finlands identitet og nasjonale interesse, og vice versa. Til tross
for at disse fire forutsetningene hører sammen, og dermed også utgjør et samlet
konstruktivistisk analytisk rammeverk vil denne oppgaven gjøre en avgrensning ved å spisse
seg inn på identitetsaspektet. Hensikten med dette er å utvikle enda klarere
forklaringsmekanismer som empirien kan tolkes innenfor.

4.2.1 Nasjonal sikkerhetsidentitet
Som understreket ovenfor står identitet sentralt i konstruktivismen. Teorien legger til grunn at
gjennom nasjonal identitet, tilknyttet historisk erfaring og kulturell kontekst, kan en stats
interesse forstås, og dermed også dens atferd (McDonald, 2013:66). Identiteter kan ha både
kollektive og individuelle aspekter. Oppgavens problemstilling vil her studeres fra et statlig
nivå, og fokuset vil dermed være rettet mot de kollektive aspekten ved identitet.

Konseptet kollektiv identitet refererer generelt til ideen om at grupper av individer med felles
persepsjon vil danne et «forestilt felleskap» (Anderson, 2006:5-7). Dette kan beskrives som et
forestilt fellesskap fordi selv i de minste nasjonene vil man aldri kjenne alle medlemmene i
dette fellesskapet, men det eksisterer likevel en kognitiv oppfatning av et fellesskap (ibid.:6).
Videre blir dette identitetsfellesskapet relasjonelt ved at en gruppe vil være avhengig av å
forholde seg til andre eksisterende fellesskap for å kunne definere sin egen form for
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«eksepsjonalisme» (Rieker, 2006:9). Thomas Risse (2001:201-202) argumenterer for at
nasjonale identiteter skiller seg fra andre former for kollektive ideniteteter ved at identiteten tar
lengre tid å etablere og at den er dypt forankret i både institusjoner og bestemte politiske
kulturer. Dette vil også innebære at den nasjonale identiteten er relativt stabil og rigid
(McDonald, 2013). Derimot vil forskjellige komponenter av den nasjonale identiteten påkalles
avhengig av det politiske området (Rieker, 2006:9). Dette gjør at identiteter både kan overlappe
og er situasjonelle (Pinjo, 2016:18). Innenfor internasjonal politikk spiller sikkerhetsidentitet
en avgjørende rolle i hvordan stater oppfatter internasjonale begivenheter ved at de ser
hendelsen i lys av sitt eget selvbilde (Knudsen, 2007:15-16). Ved dette viser man til at det
nasjonale sikkerhetsselvbilde ofte er et uttrykk for enten statens angitte internasjonale
maktposisjon (småstat, stormakt, etc.), eller statens normative sikkerhetspolitiske ståsted
(nøytral, alliert, etc.) (ibid.:15-16). Disse aspektene konstituerer også et handlingsmønster og
dermed også statenes atferd (ibid.:15-16).

Innenfor konstruktivismen er den nasjonale identiteten ofte betraktes som et resultat av
samspillet mellom en intern og en ekstern dimensjon (Nau, 2017:66-67). Den interne
identitetsdimensjonen omhandler det nasjonale selvbilde. Selvbildet kan være i tråd med eller
avvike fra forutsetningene innenrikspolitiske erfaringer og «nasjonale minner» utgjør (ibid.:66).
Konstruktivismen argumenterer for at den politiske eliten konstant arbeider for å konstruere
identiteter gjennom politikkutforming, som en del av den daglige nasjonsbyggingen (Rieker,
2006:9, Risse, 2001:201-202, Leira mfl., 2007:8). Gjennom arbeidet fra den politiske eliten vil
det skapes bilder av staten i egen befolkning, og i andre stater, og via handlinger kan de samme
bildene reproduseres eller utfordres, styrkes eller svekkes (Leira mfl., 2007:8). Med andre ord
foregår det en indre legitimeringsprosess av statens politiske handlinger. I tråd med hva for
eksempel March og Olsen (2004) vil kalle logic of appropriateness. Identitet blir en mekanisme
for å skaffe legitimitet, gjennom å skape forståelse og sammenheng når nye hendelser og
handlinger tolkes inn i allerede eksisterende mønstre og normer (ibid.:8). Leira mfl. (2007:8)
viser til at på tross av at selvbilder skaper en forutsetning for å føre en helhetlig politikk, ligger
det iboende spenninger i den stadige prosessen av å bekrefte og reprodusere identiteten via
utenrikspolitikken. Dette fører til at identitet og praksis ikke alltid samsvarer. Mindre
spenninger mellom politikkens uttalte mål og gjennomføring er ikke nødvendigvis
problematisk, så lenge politikken er gjenkjennelig (ibid.:8). Derimot skapes det større
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problemer om spriket mellom nasjonale selvbilder og utenrikspolitiske handlinger blir for stort.
Hvis befolkningen ikke lenger opplever at landets utenrikspolitikk er i tråd med de etablerte
selvbildet, mister politikken sin troverdighet (ibid.:8).

Den interne identitetsdimensjonen kan, i lys av det overnevnte hevdes å fungere som et styrende
rammeverk for nasjonal politisk praksis. Rieker (2006:9-10) referer til dette aspektet når hun
skiller mellom nasjonal sikkerhetsidentitet og nasjonal sikkerhetspolitisk praksis. Hun
argumenterer for at politikk instrumentelt kan tilpasses omgivelsene uten å endre identiteten
(ibid.:10). Derimot vil en endring i identiteten endre interessen, som tilslutt leder til varig
endring av politikken. Slik vil en stabil og betydningsfull endring i utformingen av den
nasjonale

forsvars-

og

sikkerhetspolitikken

kreve

en

endring

i

den

nasjonale

sikkerhetsidentiteten (ibid.:10).

Den eksterne identitetsdimensjonen viser til at det nasjonale selvbilde bestemmes av landets
historiske erfaringer og interaksjon med andre stater (Nau, 2017:66). Ved dette kan det
argumenteres for at sikkerhetspolitikken alltid vil kreve en viss «relasjonell identitet», ved at
stater skaper politikk i forhold til andre. Nau (2017:66-67) knytter dette til to statlige
interaksjonsnivåer. For det første kan interaksjonen kun sees på et interstatlig nivå, der stater
ser sitt eget selvbilde opp mot andre i for å vurdere likhet og ulikheter. For det andre kan
interaksjonen også sees gjennom et statlig gruppenivå, der staters identiteter overlapper og
knyttes sammen til å skape en kollektiv gruppeidentitet bestående av delte normer og verdier
(ibid.:66-67). Gjennom sosialisering av felles normer gir disse gruppene føringer på den
interstatlige interaksjonen (Johnston, 2008). Rieker (2006:53) argumenterer for at dette igjen
er drevet av en gjennomtrengende læringsprosess innad i staten i møte med de sosiale normene,
der statene blir eksternt sosialisert. Dette vil resultere i endring av landets politikkutforming og
identitet i tråd med sterkere gruppetilhørighet (ibid.:53,60-61). I henhold til dette aspektet kan
det argumenteres for at desto mer internasjonale eller eksterne normer blir institusjonalisert i
staters nasjonale forsvarspolitikk, desto mer har statens myndigheter blitt eksponert for ekstern
sosialisering (ibid.:61).
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Nau (2017:67) argumenterer for at denne sosialiseringsprosessen skaper en spredning av sosiale
identiteter eller en «identitetspolaritet», hvor de med lignende ideniter vil flokke seg sammen
mot «de andre». I litteraturen om internasjonal politikk har slike spredninger blitt knyttet til
blant annet Neumanns (1996) begrep om «Self/Others». Derimot har de også røtter til sosial
pyskologiens begreper om «inngrupper» og «utgrupper» (Nau, 2017:67, Neumann, 1996). I
denne oppgaven vil termene inngruppe og utgruppe benyttes. I denne sammenhengen beskriver
begrepet inngruppe de grupperinger en stat har sterk tilhørighet til (Forsberg, 2016:364, RisseKappen, 1996:365-366). Begrepet utgruppe beskriver de grupperinger en stat ikke identifiserer
seg med og ønsker å distansere seg fra (ibid.). Stater oppfatter gjerne grupperinger de deler
verdisett og normer med som en positiv inngruppe, og anser dem som «venner», fordi
inngrupper støtter opp under positive trekk i statenes eget selvbilde (ibid.). Micheal Barnett
(1996:436-437) eksemplifiserer dette ved å vise til at Israels rolle som en amerikansk alliert i
Midtøsten promoterer en demokratisk israelsk identitet. Samtidig kan en sterk inngruppetilhørighet styrke muligheten for samarbeid og øker villigheten til å gjøre individuelle
ofre i solidaritet med gruppen (Mercer, 1995, Stets og McCaffree, 2014:337,344). Negative
utgrupper derimot blir ofte ansett som «potensielle motstandere» av de samme verdisettene og
normene, og statene vil derfor være mer skeptisk innstilt mot dem (Forsberg, 2016:364,372,
Johnston, 1996:267). Dermed avgjør inngrupper og utgrupper prospektet mellom samarbeid og
konflikt, fordi i internasjonal politikk vil graden av gruppetilhørighet lede til en relasjon mellom
realpolitikk og tillit (Nau, 2017:67). Man ser at desto større forskjeller i identitet og ideologi
det er mellom stater, desto mer vil statene anse hverandre som trusler, og forfekte realpolitiske
strategier. Motsatt vil også likere identitet og ideologi, kunne lede til at statene i mindre grad
anser hverandre som truende, og bedre grunnlaget for samarbeid (ibid.:66-67).

Studier som avgrenses til et fokus på nasjonal identitet har blitt kritisert av konstruktivister for
å være for statssentrerte (Rieker, 2006:10). I denne kritikken vises det til at en slik tilnærming
kun avviker fra de tradisjonelle internasjonale teoriene ved at man inkluderer identitet som en
avhengig variabel (McSweeney, 1999:68,126, Rieker, 2006:10). Det hevdes altså at en slik
avgrensing kombinert med en tradisjonell internasjonal teori medfører at man taper faglig
innsikt ved å analysere stater som enhetlige aktører. Derimot kan slike studier også hevdes å ha
en gevinst ved at man får resultater som er lettere å fortolke (Barrett, 2003:54). Videre går også
kritikken ut på at man ei heller viser hvordan og under hvilke forhold disse identitetene oppstår
(McSweeney, 1999:68,129). Målet med denne oppgaven er å skape en større forståelse av
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hvordan endringer i sikkerhetsidentitetene til Sverige og Finland kan bidra med forklaringskraft
i studiet av de to landenes intensivering av forsvarssamarbeid med vesten.

4.2.2 Empiriske forventning
Basert på konstruktivismens, og særlig identitetsteoretiske epistemologiske antagelser kan man
forvente at Sveriges og Finlands intensivering av forsvarssamarbeidet med vesten etter 2014
skyldes en endring av statenes sikkerhetsidentitet. Samtidig kan denne endringen kommer som
følge av en sosialiseringsprosess med vestlige sikkerhetsaktører. Kanskje kan ulike
sosialiseringsprosesser knyttet til vesten, for eksempel; EU-medlemskapet i 1995, og bidrag til
NATO-ledende internasjonale operasjoner ha gitt Sverige og Finlands en økt grad av
gruppetilhørighet til vestmaktene. Om de to nordiske landene i større grad betrakter vesten som
en «inngruppe» kan dette være en årsak til at Sverige og Finland ønsket å styrke
forsvarssamarbeidet og sikkerhetsintegrasjonen med dem. I tråd med et slikt perspektiv kan
landene, som en konsekvens av et intensivert forsvarssamarbeid med vesten, samtidig tenkes å
distansere seg fra det som ansees mer ideologisk truende «utgrupper», som for eksempel
Russland.
I tråd med redegjørelsen over kan den empiriske forventningen utledes som:
Sveriges og Finlands intensivering av forsvarssamarbeid med vesten etter 2014 kan forstås som
et uttrykk for en sterkere pro-vestlig sikkerhetsidentitet, fordi sosialiseringsprosesser i EU og
NATO har gjort seg mer gjeldende etter den kalde krigen.

Så langt har et realpolitisk og et konstruktivistisk perspektiv blitt beskrevet og empiriske
forventninger utledet. Spørsmålet videre vil være hvordan kan disse to empiriske
forventningene kan måles vitenskapelig?
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5

Metode

Vitenskapelige kunnskap skapes i samspillet mellom teori og observasjoner av virkeligheten
(Ringdal, 2013:37). Forskningsmetode er et nødvendig verktøy for å studere dette samspillet. I
dette kapittelet vil jeg derfor først presentere operasjonaliseringer og analysemetoden benyttet
i denne oppgaven. Deretter vil jeg introdusere fremgangsmåten benyttet i datainnsamlingen.
Avslutningsvis vil jeg drøfte spørsmål knyttet til oppgavens validitet og reliabilitet.

5.1 Operasjonalisering
Det er gjennom operasjonalisering at teoretiske begreper gis et meningsinnhold slik at de også
blir gjort målbare (Hellevik, 2002:51). Dette gjøres ved å konstruere empiriske indikatorer eller
operasjonaliserte definisjoner, som kan klargjøre hvilke empiriske observasjoner som danner
eller uttrykker de teoretiske forventningene (Blatter og Blume, 2008, Levy, 2008, Bukve,
2016:99).

Gjennom Stephen Walts trusselbalanseteori ble den vestlige intensiveringen i det svensk-finske
forsvarssamarbeidet uttrykket som et resultat av endret statlig trusselforståelse. Følgende
empirisk forventing ble utledet: Sveriges og Finlands intensivering av forsvarssamarbeid med
vesten etter 2014 kan forstås som en konsekvens av en endret trusselforståelse, der Russland i
økende grad sees på som en potensielt alvorlig sikkerhetsutfordring som overgår egen
forsvarsevne. Ved dette beskriver trusselbalanseteorien en årsakssammenheng mellom
Sveriges og Finlands trusselforståelse og oppfatning av Russland, og deres intensivering av
forsvarssamarbeid med vesten etter 2014.
I tråd med redegjørelsen av trusselbalanseteorien vil denne empiriske forventningen
operasjonaliseres med følgende indikatorer:
1. Økt russisk militær synlighet og tilstedeværelse i Østersjøen
2. Flere russiske overflygninger og uanmeldte militærøvelser tettere på Sveriges og
Finlands territorium
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3. Militære sårbarheter som følge av manglende svensk og finsk forsvarsevne

Indikatorene er utarbeidet på bakgrunn av trusselbalanseteoriens predikasjon om at et endret
trusselbilde leder til intensivering av forsvarssamarbeid. Den første og andre indikatoren er
knyttet til Russland, den militært sterkeste staten i Østersjøen. Trusselbalanseteorien legger til
grunn at trusselforståelsen forverres dersom en militær sterk stat både øker både sin egen
selvhevdelse og strategiske kommunikasjon gjennom militære virkemidler. Den tredje
indikatoren omhandler Sveriges og Finlands militære sårbarhet overfor en antatt trussel.
Indikatoren bygger på trusselbalanseteoriens forutsetning om at desto mer sårbare statene føler
seg, desto mer tilbøyelig er de til å søke ekstern assistanse i å balansere mot trusselen.

Fra et konstruktivistisk perspektiv Sveriges og Finlands intensivering av forsvarssamarbeid
med vesten uttrykkes som et resultat av endringer i de to statenes sikkerhetsidentitet. Følgende
empiriske forventing ble utledet Sveriges og Finlands intensivering av forsvarssamarbeid med
vesten etter 2014 kan forstås som et uttrykk for en sterkere pro-vestlig sikkerhetsidentitet, fordi
sosialiseringsprosesser i EU og NATO har gjort seg mer gjeldende etter den kalde krigen. Ved
dette beskriver konstruktivismen en årsakssammenheng mellom en endret, mer pro-vestlig
svensk og finsk sikkerhetsidentitet, og landenes intensivering av forsvarssamarbeid med vesten
etter 2014. Det kan hevdes videre at omfattende sosialiseringsprosesser med vestlige makter og
institusjoner er sentral mellomliggende variabel i denne årsakssammenhengen.
I tråd med redegjørelsen av konstruktivismen vil denne empiriske forventingen
operasjonaliseres med følgende indikatorer:
1. Sterkere vestlig gruppetilhørighet bygget på felles verdier og normer.
2. Felles historiske erfaringer gjennom militære operasjoner etter den kalde krigen.
3. En endret forsvarspolitisk utforming med et økt fokus på å operere og forsvare sammen
med vestlige forsvarspartnere på eget territorium.
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Den første indikatoren viser til at en sterkere svensk og finsk gruppetilhørighet med vesten, ved
at partene i økende grad anser hverandre som en positiv inngruppe. Dette kan skape et
mulighetsrom for intensivering av forsvarssamarbeid. Den andre indikatoren legger til grunn at
intensiveringen av forsvarssamarbeidet kan ha blitt påvirket av felles erfaringer fra militære
operasjoner. Det vises her til at tidligere samarbeid har skapt et større tillitsforhold gjennom en
mer positiv anskuelse mellom partene. Den tredje indikatoren omhandler en endret utforming
av Sveriges og Finlands forsvarspolitikk. Indikatoren viser til at landene i større grad har som
mål å operere og forsvare sammen med vestlige forsvarspartnere på eget territorium.

5.2 Casestudie og kongruensanalyse
I denne oppgaven jeg valgt å benytte et flercasestudie som forskningsdesign. En flercasestudie
kan defineres som en kvalitativ studie av forskjellige caser (Bukve, 2016:154). Her er formålet
å finne fellestrekk mellom casene fremfor hvordan og hvorfor de varierer, som faller mer
innenfor komparativ studier (ibid.:154). I likhet med en singel-casestudie er formålet å utforske
et case som er bundet av tid og sted gjennom detaljert informasjonshenting fra forskjellige
informasjonskilder (Creswell, 1998:61). Målet er å muliggjøre en generalisering av funnene til
et større univers av tilsvarende fenomener, for å oppnå større forståelse av universet (Bukve,
2016:125). I motsetning til singel-case fremstilles generalisering fra flercasestudie som mer
robust, fordi man ikke putter «alle eggene i en kurv» (Gerring, 2017:30, Yin, 2014:61).
Istedenfor sammenligner man caser med lik forutsetning for å skape et sterkere analytisk
grunnlag for å trekke slutninger (ibid.). De store forsvarspolitiske likhetene mellom Sverige og
Finland styrker oppgavens evne til å forklare hvilke påvirkningsfaktorer som har vært
betydningsfulle for statenes sikkerhetspolitiske tilpasning etter 2014.

Jack Levy (2008) viser til at det mest relevante spørsmålet ved gjennomføring av en casestudie
er: hva dette er et case av? Denne studien har til hensikt å forklare Sveriges og Finlands
intensivering av forsvarssamarbeid med vesten etter 2014. Dette betraktes som en case av et
bredere fenomen. Nemlig en oppløsning av den regionale nordiske balansegangen, der ikke
bare Sverige og Finland, men også Danmark og Norge har søkt vestover med forsert
«invitasjonspolitikk» overfor USA og NATO (Heier, 2019:103, Jakobsen mfl., 2018). Det er
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derfor en målsetning at studien også skal gi mer allmenn innsikt i småstaters forsvars- og
sikkerhets manøvrering mellom to stormakter.

Studiens formål er å lete etter teoretisk forankrede forklaringer som kan gi en forståelse av
hvorfor det har forekommet en vestlig intensivering i det svenske og finske
forsvarssamarbeidet. Dette fordrer derfor et forskningsdesign som gir anledning til teoretisk
tolkning. Med dette til grunn har jeg valgt et kvalitativt forskningsdesign for å kunne tolke
beslutninger i lys av den konteksten den blir framsatt i, og dermed oppnå en dypere innsikt i
Sveriges og Finlands forsvarspolitikk (Bukve, 2016:130). Videre fordrer studiens formål også
en teoretisk fundert analysemetode, som kan strukturere oppgavens teori. I denne oppgaven
benyttes det derfor kongruensanalyse.

Kongruensanalyse er en analysemetode som har fått mange tilnavn som: pattern matching,
kongruensmetoden, samsvarsdesign, etc. (Bukve, 2016:135-137, Gerring, 2017, Blatter og
Blume, 2008, Yin, 2014). Blatter og Blume beskriver kongruensanalyse slik:
« (…) congruence analysis (CON) is an approach that focuses on drawing inferences from the
(non-)congruence of concrete observations with specified predictions from abstract theories to
the relevance or relative strength of these theories for explaining/understanding the case(s)
under study. » (Blatter og Blume 2008:325).

Kongruensanalyse kan tjene ulike formål. Det kan brukes til å systematisk teste ulike teorier,
eller og den kan brukes til å gi en teoriinformert analyse av et case, uten ambisjoner om
teoriutvikling (Bukve, 2016:135). I denne oppgaven vil kongruensanalyse bli brukt for å tjene
det sistnevnte formålet. Metoden skal her benyttes for å skape samsvar mellom teori og empiri
(ibid.:135). Dette gjøres ved å utlede konkrete teoretiske forventninger til empiriske funn, som
presentert i teorikapittelet. Sett i lys av dette legger kongruensanalyse både et deduktiv og
induktiv element til grunn for analysemetoden.

Det induktive elementet kan sees via at forskeren selv må reflektere rundt hvilken teori som gir
mest mening å bruke for den spesifikke observasjonen (Blatter og Blume, 2008). I denne
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oppgaven kommer dette til uttrykk gjennom valget av Walts trusselbalanseteori. Denne teorien
søker å forklare staters sikkerhets- og utenrikspolitiske atferd i møte med internasjonale trusler,
og særlig trusler som oppstår innenfor det geografiske nærområdet. I likhet med andre realisme
teorier har trusselbalanseteorien et materialistisk forklaringsutgangspunkt ved at den ser til
materialistisk makt for å forklare forholdet til småstatene; Sveriges og Finlands atferd overfor
den regionale stormakten Russland. Videre ble konstruktivisme og identitetsteori valgt med
hensikt om å gi idémessige forståelse av hvordan utenriks- og forsvarspolitisk tradisjon kan
forme staters synsmåter og handlingsmønster. Oppgaven har en ambisjon om å forklare
Sveriges og Finlands intensivering av forsvarssamarbeid med vesten etter 2014 ved å
identifisere landenes forsvarspolitiske tradisjoner og forandringer fra denne, som et resultat av
en endret nasjonal sikkerhetsidentitet som følge av sosialisering. I dette tilfelle vil fokuset være
på både sentrale samfunnsverdier og normer, men også den nasjonale selvforståelsen.

Det deduktive elementet i metoden knyttes til at forskeren skaper ex-ante prediksjoner om
hvilke observasjoner som kan forventes på bakgrunn av det teoretiske rammeverket (Blatter og
Blume, 2008). I denne oppgaven utgjør de etablerte empiriske forventningene fra
teorikapittelet, og de operasjonaliserte indikatorene, det deduktive elementet. Ved et samsvar
mellom teori og empiri vil man gjennom kongruensanalyse kunne styrke tiltroen til studiens
resultater og studiens validitet (ibid.). Videre vil forskeren i analysen kunne beskrive, tolke og
forstå et case fra flere vinkler i lys av det teoretiske rammeverket. I dette tilfelle vil jeg ved å
benytte to internasjonale politiske teorier, kunne oppnå en større forståelse av Sveriges og
Finlands intensivering av forsvarssamarbeid med vesten, enn jeg kunne oppnådd ved kun ett
perspektiv. Imidlertid er det ikke et krav om å spore kausale sammenhenger mellom fenomenet
man studerer og utfallet ved kongruensanalyse. Analysen vurder kun om det eksisterer et
samsvar mellom teori og empiri noe som igjen vanskeliggjør å utelukke konkurende teorier og
forklaring, samt uobserverte variabler (Andersen, 2013:149).

Problemstillingen for denne masteroppgaven er kausal fundert, og det forutsettes derfor at det
kausale aspektet også blir vurdert. Det kausale ved problemstillingen er å få mer kunnskap om
hvorfor det har forekommet en vestlig intensivering i det svenske og finske forsvarssamarbeid
etter 2014. Derfor vil kongruensanalyse bli komplementert av en forenklet prosess-sporing
(George og Bennett, 2005:210-211). Oddbjørn Bukve (2016:138) viser til at prosess-sporing
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kan forstås som et design, der man sporer prosesser eller kausale mekanismer over tid og
relaterer det til de teoretiske forklaringene på hvordan prosessene utspiller seg. I denne
oppgaven ønsker jeg å bruke prosess-sporing for å bedre fange opp interaksjonen Sverige og
Finland har hatt med vesten etter den kalde krigen. Videre blir hensikten til prosess-sporingen
å belyse ulike kausale mekanismer som har ledet til Sveriges og Finlands økte
forsvarssamarbeid med vesten etter 2014. Det å vurdere mulige andre utfall eller å fylle alle
kunnskapshull er derimot ikke hensikten med studien.

5.3 Datainnsamling
Datamaterialet i denne studien er samlet inn gjennom dokumentstudier og eliteintervjuer. Disse
komplementære

fremgangsmåtene

har

muliggjort

kildetriangulering

av

dataene.

Dokumentstudiene bygger på aktivt litteratursøk, internettsøk via ulike søkemotorer, besøk på
hjemmesiden til Sveriges og Finlands forsvarsdepartementer, og på nettsidene til relevante
forsvarsinstitusjoner. Videre har jeg studert faglitteratur og spurte informanter om kilder som
kan bringe nye interessante elementer inn i oppgaven. Når jeg fant aktuelle artikler, rapporter
eller andre kilder ble deres kildeliste undersøkt for å finne mer relevant litteratur. Intervjuene
var en særlig nyttig kilde til oppklarende informasjon. Samtidig ga det innsikt og kunnskap som
jeg ellers ikke ville tilegnet meg ved dokumentanalyse.

Dokumentanalyse
For å kunne forstå Sveriges og Finlands intensivering av forsvarssamarbeid med vesten etter
2014, har jeg basert meg på offentlig dokumenter som gir kunnskap og innsikt i tematikken
(Bratberg, 2017:11,166). Robert Yin (2014:106) argumenterer for at dokumentene kan være
både spesifikke til det vi studerer, eller brede ved at de dekker en lang tidshorisont som gir
innsikt i det vi studerer. Dokumentene jeg har brukt i denne studien er både spesifikke og brede,
og er både primær- og sekundærlitteratur. Dette omfatter blant annet: regjeringsdokumenter,
akademiske tekster, kronikker, journalistiske tekster og pressemeldinger. I dette arbeidet har
jeg særlig lagt vekt på Sveriges og Finlands forsvarsplaner fra etter 2014 (Sveriges
Försvarsdepartementet, 2015, Finlands Regjering, 2016, Finlands Regjering, 2017). Disse
dokumentene har vært gjenstand for systematisk gjennomgang, der hensikten har vært å trekke
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ut relevant informasjon og sammenhenger knyttet til oppgavens indikatorer og problemstilling
(Grønmo, 2016:175).

I denne oppgaven har jeg videre tatt i bruk idéanalyse for å studere hvilke politiske ideer som
kommer til uttrykk i en tekst (Bratberg, 2017:74-75). Formålet med analysen er å kartlegge
fremtredende ideer i aktørenes dokumenter og sammenligne med andre dokumenter og
empiriske forventninger. I en slik kartlegging legges det til grunn et premiss om at ideer driver
handling, og ved å analysere en teksts argumentasjonslogikk kan man forklare aktørenes atferd
og beslutninger (ibid.:76-77). I denne oppgaven vil idéanalysen være tett knyttet til de
operasjonaliserte indikatorene. Disse vil fungere som idealtyper for å analytisk koble spesifikke
tekstdeler opp mot de empiriske forventingene (ibid.:82-83). Dette muliggjør en systematisk
fremgangsmåte gjennom sortering, redusering og argumentasjon (Rennstam og Wästerfors,
2015). Sorteringen skjer gjennom en systematisering av teksten, som skaper et overblikk over
hva som er nødvendig for en videre analyse (ibid.:80-87). Ved å sortere teksten gis det også
muligheten å redusere tekstmaterialet ved å bedømme dets relevans overfor idealtypene
(ibid.:135-136). Argumentasjon består av teoretisering og tolkning av de utvalgte tekstdelene
opp mot idealtypene, og gir dermed også en redegjørelse for hvilke idealtyper som kommer til
uttrykk i tekstmaterialet (ibid.:170-171).

Å gjennomføre en tekstanalyse krever at man foretar en kildegransking. Kildegransking
omhandler et sett med håndsverksregler som beskriver hvordan dokumentkildene skal
behandles slik at informasjonen ikke blir feilaktig gjengitt (Bratberg, 2017:167). For å gjøre det
granskes kildene gjennom en ytre og en indre dimensjon. Den indre dimensjonen handler om
kildens egenskaper, der det må tas stilling til kildens opphav og troverdighet, innhold og
brukbarhet (ibid.:167). I denne oppgaven har jeg gjort dette ved å granske forfatterne bak de
littærene kildene. Et eksempel på en slik granskning er akademiske tekster. Jeg har her
kontrollert om forfatteren har publisert bidragene sine gjennom anerkjent fagtidsskrift eller
vitenskapelig institusjon. Disse blir ofte fagfellevurdert noe som styrker tekstens pålitelighet.
De akademiske tekstene har primært blitt brukt til å skaffe fagkyndige eksperters innsikt. Dette
muliggjør en flerfoldig og bred tolkning av problemstillingen ved å bidra med flere konkurende
perspektiver.
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I denne oppgaven har jeg også benyttet meg av flere nyhetsartikler, og i den forbindelse har jeg
vært bevisst på at mediehus som har publisert materialet kan være forbundet med potensielle
politiske agendaer og subjektive biaser. Jeg har også benyttet meg av statlige dokumenter. Disse
har som regel fastsatte mandater, men gir en god innsikt i lys av det er styringsdokumenter, og
derfor viktig for oppgaven. Derimot blir det viktig å se formålet med teksten. Fordi
dokumentene skal tjene statlige interesser er de gjerne preget av skjeve fremstillinger og
politiske biaser. Videre har flere av kildene også blitt hentet via internett. Dette medfører en
utfordring knyttet til at kildene er uforutsigbare ved at de kan endres eller slettes. Når jeg har
hentet informasjon fra slike kilder jeg benyttet triangulering med andre kilder som akademiske
tekster og intervjuer for å sikre påliteligheten.

Den ytre kildegranskingen vurderer overenstemmelse mellom de enkelte kildene, og den større
etablerte sammenhengen (Bratberg, 2017:167-168). I lys av dette kan man vise til at hvis en
tekst ikke støttes av andre tematisk nærgående tekster vil dette være grunnlag for bekymring.
Den ytre kildegranskingen har jeg tatt hensyn til ved å benytte anerkjente akademiske
søkemotorer som: Oria, Idunn, Retriver, Web of Science og Google Scholar. Videre har jeg
også brukt interne søkemotorer og databaser innenfor relevante forskningsinstitusjoner: Finsk
utenrikspolitisk institutt, Totalförsvarets forskningsinstitut, Institutt for forsvarsstudier,
Kungliga

Krigsvetenskapsakademien,

samt

innenfor

Sveriges

og

Finlands

forvaltningsinstitusjoner. Disse fagdatabasene gir tilgang på mer pålitelig informasjon ved at
dokumentene ofte er fagfellegodkjent. Samtidig skapes det en oversikt over den større
sammenhengen som tekstene skal reflektere, og muliggjør at jeg kan vurdere tekstene opp imot
dette. Derimot har det vært en utfordring siden forsvarssamarbeid ligger i gråsonen mellom
militærvesen og politikk. I kildene blir ofte det ene aspektet fremhevet, og dermed har arbeidet
med å finne overlappende dokumenter stått sentralt når jeg søkte etter dokumenter som skulle
benyttes i studien.

Intervju
Denne oppgaven tar i bruk kvalitative, semi-strukturerte eliteintervjuer. I semi-strukturerte
intervjuer stilles informantene omtrent samme spørsmål, noe som åpner opp for sammenligning
av svarene. Samtidig åpner det også for at informantene kan svare utover mine spørsmål
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(Gallagher, 2013:193, Leech mfl., 2013:209-211). Denne fleksibiliteten er den klareste fordelen
med intervjuformen, ved at man kan tilegne seg ny informasjon samtidig som man har en form
for struktur og foretar en målrettet undersøkelse og hypotesetesting (Gallagher, 2013:193,
Leech mfl., 2013:210, Bryman, 2016:468). Strukturen sikres via intervjuguiden som blir brukt
i samtlige intervjuer, og sørger for at alle blir spurt om det samme. Semi-strukturert intervju
kan være særlig godt egnet i studier med begrensende utvalg, slik jeg har her. Intervjumetoden
muliggjør at man kan skaffe mest mulig informasjon fra hver eliteinformant. Den
vitenskapelige forankringen til intervjuet er avhengig av intervjuguiden (vedlegg A og B). Det
har vært viktig å nøye reflektere over rekkefølgen på spørsmålene, spørsmålsformulering og
sammenlignbarhet (Beckmann og Hall, 2013:204-206). Intervjuguiden innledes med en åpen
introduksjon, hvor jeg kort presenterer tema for oppgaven og formålet med intervjuet, før jeg
retter spør om eliteinformanten om vedkommendes nåværende arbeidsstilling. Målet med dette
er å gi respondenten en forståelse av oppgavens fokusområde.

Etter introduksjonen innledet jeg intervjuet med et «grand tour»-spørsmål (Leech mfl.,
2013:216, Spradley, 1979:50-51). «Grand tour» blir i faglitteraturen beskrevet som det mest
egnende innledende spørsmålet i intervju med eliteinformanter. «Grand tour»-spørsmål kan
stilles på forskjellige former. Spørsmålsformen jeg valgte var mer spesifikk: «Kan du beskrive
hvorfor Sverige/Finland har økt sine forsvarssamarbeid etter 2014?». Hvilket land informantene
ble spurt om å fortelle om i «Grand tour»-spørsmålet var avhengig informantenes bakgrunn. De
ble deretter også spurt om de ønsket å uttale seg om det andre landet. Hensikten med spørsmålet
er å få eliteinformanten til å fortelle om deres oppfattelse av emnet innenfor litt klare
referanserammer (ibid.). I noen av intervjuene ble «grand tour»-spørsmålet godt dekkende,
mens i andre intervjuer stoppet samtalen opp. Jeg valgte da å stille et spørsmål som passet
overens med hvor langt man hadde kommet i intervjuprosessen. «Grand tour»-spørsmål fordrer
slik at intervjueren har en klart bilde over hvilken informasjon man er ute etter, en god forståelse
av sakens tematikk, samt en evne til å tilpasse seg og formulere passende spørsmål når ny
informasjon kommer frem under intervjuet (Leech mfl., 2013:218). Jeg gjorde meg derfor godt
kjent med intervjuguiden, og øvde på å stille spørsmålene på ulike måter med hjelp fra
medstudenter. Samtidig satt jeg meg inn i den bredere tematikken slik at eliteinformantene ikke
brukte dyrebar tid på unyttig informasjon jeg ellers kunne ha lest meg til.
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Ved at jeg bruker et semi-strukturert intervjuform blir rekkefølgen på spørsmålene mindre
relevant, enn det ville ha vært om jeg hadde foretatt et strukturert intervju. Intervjuguiden er
mer organisk i forhold til samtaleemne. Spørsmålene var langt på vei emner som skulle dekke
et større tema, og om dette ikke ble tilstrekkelig dekket, kom jeg med oppfølgingsspørsmål og
«probes» (Leech mfl., 2013). Avslutningsvis sørget jeg for å spørre alle informantene om de
hadde lyst til å føye til noe, som de mente hadde blitt utelatt. Dette ga meg konstruktive
tilbakemeldinger og tips fra flere av informantene. Samtidig spurte jeg også om det var greit at
jeg kunne kontakte dem igjen ved behov. Dette sa alle informantene var i orden. Videre tok jeg
i bruk snøballmetoden. Ved å spørre respondentene om de kjente til andre relevante personer
jeg kunne intervjue (Beckmann og Hall, 2013:201-202). Dette var en viktig kilde til
informasjon om hvilke personer som kunne være aktuelle og interessante å intervjue.

Spørsmålene har en åpen utforming for å oppmuntre respondenten til å snakke om sine egne
synspunkter og erfaringer (Thagaard, 2013:103). I tillegg ble det viktig å være klar over at
denne tematikken er særlig politisert i Sverige og Finland. Det ble derfor viktig å forsøke å
utforme spørsmålene nøytralt, slik at de ikke var politisk ladet (Leech mfl., 2013:218-219).
Videre forsøkte jeg å unngå spørsmålene det kunne være vanskelig å svare på, for å unngå
målefeil i form av feilaktig eller irrelevant svar (ibid.:218-219). Det ble derfor viktig å strebe
etter en spesifikk og lettfattelig spørsmålsformulering. I dette arbeidet fikk jeg hjelp gjennom
fagfellevurderinger fra veileder og medstudenter, som vurderte formuleringer og spisset
spørsmålene. Det språklige aspektet var særlig relevant siden flere av respondentene har et
annet morsmål enn norsk, og derfor ble det også viktig å unngå ord som de ikke hadde
kjennskap til. Videre måtte et fåtall av intervjuene gjennomføres på engelsk, og det ble dermed
nødvendig å lage en engelsk versjon av den samme intervjuguiden (vedlegg B). Spørsmålene
virker å ha blitt oppfattet likt uavhengig av om intervjuene ble gjennomført på engelsk eller
norsk. At intervjuene ble gjennomført på to ulike språk kan likevel ansees som en potensiell
utfordring for studiens validitet.

Under intervjuene ble det brukt lydopptak eller videopptak i samtykke med informantene.
Intervjuene ble transkribert kort tid etter gjennomføringen, og supplert med opplysninger om
nonverbale tegn. Disse tegnene gir en viktig innsikt i hvorvidt det informanten sier faktisk ble
51

forstått riktig. Ved å gjøre dette ble antagelsen om informantens pålitelighet og nøyaktighet
styrket. Derimot ble et flertall av intervjuene gjennomført via digitale plattformer, der flere
nonverbale tegn ikke kunne fanges opp på en meningsfull måte. Bryman (2016:484-485) viser
til at det også er andre ulemper med å foreta intervju over disse plattformene, som for eksempel
at man ikke kan la opptaket gå etter intervjuet er over, og dermed miste verdifulle
tilleggsopplysninger. Derimot kan man vise til at intervjuene over disse plattformene meg andre
fordeler. Cachia og Millward (2011) hevder at man kan få muligheten til å nå relevante
informanter på tvers av geografiske avstander, noe som var sentralt for min oppgave. Videre
gis det også en større fleksibilitet ved at informantene kunne sette opp en avtale og tidspunkt
som passet dem best uten å legge til rette for et fysisk møte (ibid.). Dette var særlig sentralt i
denne oppgaven siden jeg benyttet meg av eliteinformanter, som er veldig travle. I tillegg ga
denne fleksibiliteten også informantene muligheten til å velge en setting der de selv er mest
komfortable. Dette kan gi mulighet til å ta opp mer sensitive temaer. Før publisering av
masteroppgaven har informantene fått tilsendt de av deres sitater som inngår i oppgaven, og
konteksten disse sitatene står i. Hensikten med dette var å sikre at jeg har tolket og gjengitt
informantenes utsagn korrekt.

Studiens utvalg er basert på en begrenset og strategisk populasjon av eliteinformanter som kan
gi utfyllende informasjon om Sveriges og Finlands forsvarspolitikk og forsvarssamarbeid
(Lund,

2002:126-134, Thagaard,

2013:60-61).

Med andre

ord

legges en

ikke-

sannsynlighetsutvelging til grunn, der utvelgingen skjer i lys av hensiktsmessige og strategiske
forutsetninger.

Deltakere velges derfor for sine kvalifikasjoner i forhold til oppgavens

problemstilling, og sin tilgjengelighet for å delta i studien (ibid.). I forkant av intervjuene hadde
jeg laget en informantliste basert på relevante kilder fra faglitteraturen og internett, og gjennom
deltakelse på relevante seminarer. Videre ble denne listen ytterligere tilført aktuelle personer
ved bruk av snøballmetoden. Det endelige utvalget besto av ni nøkkelinformanter fra:
Totalförsvarets forskningsinstitut, Institutt for forsvarsstudier, Finsk utenrikspolitisk institutt,
Norges forsvarshøgskole, Sveriges forsvarshøgskole, Finlands forsvarshøgskole og Sveriges
Försvarsdepartement (Vedlegg D). Informantene ble kontaktet via e-post, der jeg kort
introduserte masteroppgave, og la ved informantskriv og intervjuguide (Vedlegg A, B og C).
Hensikten med dette er å gi respondentene mulighet til å sette seg inn i masteroppgavens
tematikk og deres rettigheter som informanter. Å sikre informantenes anonymitet var særlig
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viktig for å ikke kompromittere deres arbeid. Informantene har tilfeldig blitt tildelt et nummer
som de omtales med i oppgaven slik at deres utsagn ikke kan gjenkjennes.

5.4 Validitet og reliabilitet
Essensielle premisser for empirisk forskning er at studien korrekt måler det den skal (validitet),
og at målingene er konsistente og stabile (reliabilitet).

Validitet
Validitet omhandler hvorvidt studien virkelig måler det den har til hensikt å måle (Ringdal,
2013:101). Bukve (2016:99-101) viser til at det er tre typer validitetskrav som er nødvendige
for å sikre studiets validitet: (1). Intern validitet, som handler om hvorvidt man har klart å trekke
den rette slutningen om årsakssammenhengen i datamaterialet. (2). Begrepsvaliditet, som viser
til om de operasjonaliserte forventningene måler det de er tiltenkt å måle. (3). Ytre validitet
viser til om årsakssammenhengene fra studiet kan generaliseres til å også å gjelde i andre
situasjoner.

Indre validitet
Som kort nevnt ovenfor omhandler indre validitet hvorvidt man har klart å trekke den rette
slutningen om årsakssammenhengen i datamaterialet (Bukve, 2016:99-100). Indre validitet er
ofte løftet opp som den klareste styrken ved et casestudie fordi det muliggjør at forskeren kan
innhente omfattende og detaljert kunnskap, som tillater dype forklaringer(Andersen, 2013:156).
Blatter og Blume (2008) viser til at kongruensanalyse krever visse kriterier for at man skal
kunne si at analysen har gitt gyldige slutninger. For det første kreves det en tilstedeværelse av
et bredt spekter av empiriske forventninger (ibid.). Dette har jeg gjort ved å ta i bruk to
kontrasterende teorier, der trusselbalanseteorien belyser materialistiske aspekter, mens
konstruktivismen fokuserer på idémessige aspekter. Derfor vil aspekter den ene teorien overser
potensielt kunne fanges opp av den andre. For eksempel kan trusselbalanseteorien bedre fange
opp materialistiske observasjoner som angår forhold utenfor de nasjonale grensene, mens
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konstruktivismen vil bedre fange opp idémessige hensyn som forekommer nasjonalt. Hvis
observasjonene ikke komplementerer hverandre, kan det være et tegn på svak begrepsvaliditet
ved at teorien ikke er egnet til å beskrive sammenhengen. Videre viser Blatter og Blume (ibid.)
til hvor mye en spesifikk forventning skal vektes når forskeren skal dra konklusjoner. Ved dette
viser de til at man burde vekte alle samsvar og ikke-samsvar likt, eller vekte disse ulikt basert
på den teoretiske tyngden. Dette vil jeg gjøre i diskusjonskapittelet, der den teoretiske
forklaringskraften til de ulike teoriene skal vurderes i lys av kunnskapen jeg får i løpet av
studien. Et annet moment som også ble nevnt i avsnittet om kongruensanalyse var
analysemetodens manglende krav om kausalitet. Derfor vil analysemetoden bli komplementert
av en forenklet prosess-sporing for å bedre forstå de kausale mekanismene som har utspilt seg
i caset. Dette styrker den indre validiteten ved å bedre utelukke spuriøse sammenhenger og
forskerbias (George og Bennett, 2005:118,136-140).

Kildeinnsamlingen kan også medføre utfordringer for studiens indre validitet. Thorleif Lund
(2002:116-119) redegjør for utfordringer for indre validitet som er relevant for kildeinnsamling.
Ved dokumentanalyse eksiterer det en fare for frafall på grunn av snevert fokus, og at relevant
informasjon eller dokumenter dermed blir utelatt (Lund, 2002:119, Yin, 2014:106).
Utfordringen knyttet frafall av informasjon er unngåelig i denne studien. For det første er flere
dokumenter som er relevant for oppgavens tema utilgjengelige, fordi de er graderte. For det har
andre språklige utfordringer begrenset utvalget av dokumenter. Noen dokumenter fra Finland
er utelukkende på finsk, og derfor blir språkbarrieren til at jeg kan trekke ut informasjon på en
egnet og valid måte. Dette innebærer at det kan eksistere relevante dokumenter jeg ikke har
kjennskap til. På tross av dette anser jeg det skriftlige kildegrunnlaget for å være tilstrekkelig
til denne studiens formål basert på egen intertekstuell granskning av relevante dokumenteres
kildelister.

En validitetsutfordring ved bruk av intervjudata er at informantenes personlige meninger får
plass i analysen og presenteres som objektive sannheter (Lund, 2002:118). Lauren MacLean
(2013:78) hevder at dette særlig er relevant for eliteintervjuer, der det er store forskjeller i makt
og autoritet mellom intervjueren og informantene. Dette fordrer derfor et behov for større
refleksjon rundt svarene. Dette har jeg gjort ved å foreta en datatriangulering, der jeg
kryssjekker svarene fra eliteinformantene opp mot hverandre og relevant litteratur. Ved å foreta
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en datatriangulering kan oppgavens indre validitet styrkes. Dette er fordi trianguleringen tester
studiens indikatorer i flere kontekster, og kunnskap kan dermed genereres basert på hvorvidt de
to kildegrunnlagene er i overenstemmelse. Konklusjoner basert på funn som støttes av begge
kildegrunnlagene vil bli styrket (Bukve, 2016:151-152).

Begrepsvaliditet
I korthet kan man slå fast at en studie har en god begrepsvaliditet dersom indikatorene faktisk
måler det teoretiske begrepet man har til hensikt å måle (Bukve, 2016:99). Blatter og Blume
(2008) understreker også betydningen av begrepsvaliditet, og beskriver det som hjertet i en
kongruensanalyse (ibid.). I denne studien kommer begrepsvaliditeten til uttrykk gjennom blant
annet dekkende formuleringer av de teoretiske empiriske forventningene basert på realisme og
konstruktivisme, samt grundig operasjonalisering av disse forventningene til ulike indikatorer.
Hensikten med indikatorene er å bygge bro mellom den abstrakte teoretiske verden, hvor
begrepene hører hjemme, og den empiriske verden som vi er nødt å operere innenfor i et
empirisk forskningsstudium (Lund, 2002:145).

For å sikre god begrepsvaliditeten er det avgjørende at indikatorene er dekkende. Indikatorene
basert på realismen har til hensikt å belyse begrepet «endret trusselforståelse». Dette er gjort
ved å først fokusere på Russland, som er den sterkeste militære staten i Østersjøen. Dette er
operasjonalisert ved økt russisk militær synlighet og tilstedeværelse i Østersjøen, samt russisk
militært aktivitet nær Sveriges og Finlands territorium. Disse komponentene fanger opp militær
selvhevdelse og strategisk kommunikasjon, som på bakgrunn av trusselbalanseteorien kan
hevdes å være avgjørende for staters trusselforståelse. Videre har jeg også laget en indikator
som er ment å dekke Sverige og Finlands militære sårbarhet fra et innenrikspolitisk perspektiv.
Dette er i tråd med den teoretiske grunntanken om at sårbare stater som har en forståelse av at
en trussel overgår egen forsvarsevne tenderer til å søke en allianse. Derimot kan det ikke
utelukkes at det er andre materielle forhold, utover trusselforståelse som kan påvirke landenes
intensivering av forsvarssamarbeid. Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen (2011) skriver blant
annet at teknologi- og kostnadsutvikling på nytt militært materiell har gjort det vanskeligere for
småstater å opprettholde et moderne forsvar. Dermed gis det sterke insentiver for en flernasjonal
forsvarsintegrasjon.
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Basert på konstruktivismen ble det utarbeidet indikatorer for å belyse begrepet «pro-vestlig
sikkerhetsidentitet». Den første indikatoren fokuserer på endringer i Sveriges og Finlands
gruppetilhørighet med vesten. En økt gruppetilhørighet vil kunne indikere på om statene har
fått en sterkere forankring av vestlige verdier og normer. Videre kan indikatoren om felles
historiske erfaringer med vesten belyse om særlige hendelser som har vært betydningsfulle i en
slik sosialiseringsprosess. Siden teorien forutsetter at identiteter kan endres gjennom sosial
interaksjon vil hendelser som knytter landene nærmere det vestlige fellesskapet også påvirke
den nasjonale sikkerhetsidentiteten. Ved å studere landenes forsvarspolitiske utforming oppnås
en forståelse av fremtredende nasjonale ideer. Betydningsfulle endringer i ideer vedrørende
landenes forsvarsstrategi, kan belyse endringer i den nasjonale sikkerhetsidentiteten. Derimot
kan det ikke utelukkes at andre idémessige forhold utenfor pro-vestlig sikkerhetsidentitet kan
påvirke landenes intensivering av forsvarssamarbeid. Innenfor institusjonalismen kan dette sees
gjennom blant ideen om «resiprositet» (Keohane, 1986). Kort sagt handler resiprositet om at
aktører forventer gjensidig behandling innenfor en institusjon (ibid.). Ved at Sverige og Finland
aktivt har deltatt i ulike internasjonale operasjoner tilknyttet NATO og EU, vil de dermed ha
forventninger om resiprositet tilbake om en sikkerhetspolitisk kriser skulle oppstå.

Begrepsvaliditet blir også ivaretatt gjennom kongruensanalysen, som gir muligheten til å gjøre
tilpasninger av de teoretiske begrepene og indikatorene (Blatter og Blume, 2008). Dette åpner
for at dersom problemer med begrepsvaliditeten eller teoretiske forventningene skulle oppstå
kan man gå tilbake å justere begreper og indikatorer slik at de korrekt fanger opp de empiriske
observasjonene (ibid.). Det har oppstått behov for å gjøre noen slike justeringer i de
konstruktivistiske indikatorene. Utformingen av intervjuguiden har også vært viktig for å sikre
begrepsvaliditet. Spørsmålene har dermed blitt formulert i lys av teorien og de operasjonaliserte
indikatorene.

Ytre validitet
Ytre validitet omhandler hvorvidt studiens slutninger kan generaliseres til populasjonen
(Bukve, 2016:100). En sentral målsetning i denne studien er at konklusjonene ikke bare skal si
noe om Sveriges og Finlands forsvarssamarbeid i dette tidsrommet, men også være overførbart
til lignende småstaters forsvars- og sikkerhetspolitiske manøvrering mellom to stormakter.
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Sverige og Finland kan hevdes å være sammenlignbare med andre småstater i Nord-Europa,
som i likhet med dem har søkt sikkerhet gjennom vestlig forsvarssamarbeid. Dette kan sees
gjennom blant annet nordeuropeiske småstaters, som for eksempel Norge og Baltikum, økende
invitasjonspolitikk overfor NATO og USA etter 2014. Derimot svekkes sammenlignbarheten
ved at Sverige og Finland i motsetning til resten av studiens univers, ikke er NATOmedlemmer, og derfor ikke har de samme forsvarspolitiske forutsetningene. På tross av at de
ikke er NATO-medlemmer har landene et veldig nært forhold til alliansen, så nært at det i
realiteten ikke skiller mye fra et reelt alliansemedlemskap. Dermed vil funnene gjort i denne
studien fortsatt kunne være overførbare til oppgavens tiltenkte univers.

I kvalitative casestudier er fokuset å gå i dybden av få caser, fremfor å beskrive færre momenter
ved et større antall caser, som er mer typisk kvantitativ forskningsdesign. Ytre validitet kan
ansees som en utfordring for kvalitative casestudier ettersom det er for lavt antall
analyseenheter for å trekke sikre generaliserbare slutninger i universets populasjon (Andersen,
2013:15,139). Slike studiers muligheter for generalisering knyttes derimot til analytisk og
teoretisk representativitet (ibid:32). Den teoretiske representativiteten i denne oppgaven er
knyttet til kongruensanalyse. I en slik analyseform vil, som nevnt konklusjonene, knyttes til de
empiriske observasjonenes samsvar med teori. Studien benytter seg av velutviklede teorier
innenfor internasjonal teori for å belyse et nytt datagrunnlag. Derfor kan studien være både et
bidrag til litteraturen om småstaters tilpasningsstrategi etter 2014, og et bidrag til å forstå den
sikkerhetspolitiske utviklingen i Nord-Europa.

Reliabilitet
Relabilitet går ut på hvorvidt studien kan sies å være pålitelig og repliserbar for andre forskere
(Bukve, 2016:101, Thagaard, 2013:202). Det skilles ofte mellom intern og ekstern reliabilitet.
Eksterne relibaliteten omhandler i hvilken grad studien kan repliseres (Thagaard, 2013:202).
Den indre reliabliteten på sin side viser til forskningsprossessens gjennomsiktighet og
etterprøvbarhet (ibid.:202). Reliabiliteten er utfordrende å tilfredstille innen kvalitativ
casestudie på grunn av store utfordringer knyttet til å replisere et slikt studie presist. Innen
kvalitativ forskning vil menneskelige faktorer veie tyngst, noe som umuliggjør en mekanisk
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konsistens (Thagaard, 2013:202-203, George og Bennett, 2005:87). Et godt ekspempel på
denne utfordringen er den vanskelige avveiningen mellom hva som er informantenes subjektive
forståelse og fakta i intervjuene (Andersen, 2013:122-124). Fordi jeg bruker semi-strukturert
intervjuer vil jeg bedre ivareta pålitligheten ved å stille de samme spørsmålene til alle
respondentene. Derimot vanskeliggjør intervju etterprøvbarhet, siden denne type datasamling
er avhengig av informantene for å kunne gjennomføres (ibid.:124). Sporbarhet og mulighet til
å etterprøve valg tatt underveis i studien blir dermed en viktig forutsetning for å sikre studiens
reliabilitet (Thagaard, 2013:203). Ved å redegjøre for valgene og fremgangsmåten benyttet til
å samle datagrunnlaget for oppgaven, gir det andre forskere mulighet til å gå igjennom
fremgangsmåten og valgene jeg har tatt under denne forskningsprosssesen, trinn for trinn
(ibid.:203).

Basert på disse metodiske valgene, hvordan kan svensk og finsk intensivering av
forsvarssamarbeid med vesten forstås i den virkelige verden?
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6

Analyse

Hvorfor har Sverige og Finland intensivert sitt forsvarssamarbeid med vesten etter 2014?
Spørsmålet besvares ved hjelp av de utledede empiriske forventingene fra kapittel 4, og
operasjonaliseringen av disse forventningene presentert i kapittel 5. Dette kapittelet har to
hoveddeler. Den første delen drøfter hvorvidt Sveriges og Finlands intensivering av
forsvarssamarbeid med vesten etter 2014, kan forklares av et forverret trusselbilde i egne
nærområder. Den andre delen drøfter hvorvidt landenes intensivering av forsvarssamarbeid
med vesten etter 2014, kan forstås som følge av en sterkere pro-vestlig sikkerhetsidentitet i de
to statene.

6.1 Forsvarssamarbeid i et realisme perspektiv
I denne seksjonen vil jeg diskutere empirien innenfor rammeverket av trusselbalanseteorien, og
den empiriske forventningen: Sveriges og Finlands intensivering av forsvarssamarbeid med
vesten etter 2014 kan forstås som en konsekvens av en endret trusselforståelse, der Russland i
økende grad sees på som en potensielt alvorlig sikkerhetsutfordring som overgår egen
forsvarsevne. På de neste sidene diskuteres dette spørsmålet ved hjelp av de tre indikatorene.
(1) Økt russisk militær synlighet og tilstedeværelse i Østersjøen. (2) Flere russiske
overflygninger og uanmeldte militærøvelser tettere på Sveriges og Finlands territorium. (3)
Militære sårbarheter som følge av manglende svensk og finsk forsvarsevne.

Russland som en trusselaktør?
Samtlige informanter ga uttrykk for at Russland var den mest betydningsfulle sikkerhetsaktøren
for den svensk-finske trusselforståelsen. Allerede fra slutten av 2000-tallet begynte særlig
Finland å anse Russland som en potensiell trussel (Edström mfl., 2019:128,140-141). Denne
trusselforståelsen ble ytterligere forsterket i 2014, da Russland gjennomførte militære aksjoner
mot Ukraina. Etter dette ble det geopolitiske landskapet i Østersjøen fundamentalt endret, ved
at regionen igjen ble en arena for geopolitisk spenning mellom Russland og vesten. Dette
berørte også Sverige og Finland. For landene markerte den russiske annekteringen av Krim den
samme sikkerhetspolitiske oppvåkningen som de øvrige vestlige landene. Sverige og Finland
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betraktet etter dette Russland som den mest signifikante trusselen overfor europeisk sikkerhet
og deres nærområde (Sveriges Försvarsdepartementet, 2014:14-20, Finlands Regjering,
2016:11-14). Denne oppfatningen bygget på en vurdering av russisk villighet til å ta i bruk
militær voldsmakt for å oppnå politiske mål og bryte internasjonale lover. Landene oppfattet
dermed Russlands politiske ledelse som upålitelige (ibid.). I Sverige og Finland ble den
daværende situasjonen betraktet som en direkte trussel, og en eventuell trussel om eller bruk av
militærmakt mot nasjonene ble ikke lenger ansett som utelukket (ibid.).

Et viktig grunnlag for dette standpunktet kan sees gjennom Russlands militære utvikling og
asymmetriske maktforhold mellom statene. Russland er i dag den største og mektigste
strategiske aktøren i Østersjøen både i forhold til populasjon, men også militært (Milevski,
2018:117,136-146). Fra et militært ståsted har Russland de siste årene gjennomgått omfattende
reformer og satset sterkt på sin militære stridsevne siden Georgia-krigen i 2008 (Sveriges
Försvarsdepartementet, 2014:14-20, Finlands Regjering, 2016:11-14). Dette har blant annet
resultert i radikale endringer, som avvikling av mobiliseringsforsvaret til fordel for en moderne
forsvarsstruktur med fokus på høy strategisk mobilitet, hurtig reaksjon og interoperabilitet.
Samtidig har de gått til anskaffelser av mye nytt forsvarsmateriell (ibid.). For å klare denne
satsningen har Russland massivt økt sitt forsvarsbudsjett, som i 2016 var på ca. 5% av BNP, og
60% høyere enn i 2010 (Zysk, 2018:102-103).

Russland har også oppdatert sine forsvarskonsepter og doktriner i henhold til å gjennomføre
fremtidig krigføring. Disse oppdateringene har, fokusert på hybride operasjoner, som
kombinerer militære og ikke militære midler for å utydeliggjøre grensen mellom krig og fred
(Anderson mfl., 2018:94). Slike operasjoner var noe som Russland aktivt gjennomførte under
annekteringen av Krimhalvøya og konflikten i Øst-Ukraina i 2014 (ibid.). Dette har ledet til en
oppfatning i Sverige og Finland om at Russland tilrettelegger for gjennomføre lignende
militære operasjoner i sine nærområder (Sveriges Försvarsdepartementet, 2015:28-30,42,
Finlands Regjering, 2016:11). Russland har også høstet store mengder lærdom i sine militære
operasjoner i Syria de siste årene, der de har testet flere av sine våpensystemer, samt viktige
fartøy i nordflåten. Dette har forsterket landenes bilde av Russland som en aktør som er kapabel
til å drive høyintensiv konvensjonell krigføring (Finlands Regjering, 2017:8).
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Russland har også lagt større fokus på sitt atomvåpen arsenal og systematisk oppdatert sin
kjernefysiske triade (Bergquist mfl., 2016:14). Russlands har særlig vektlagt betydningen av
kortdistanse atomvåpen både som en motvekt til NATOs konvensjonelle stridskraft og som et
redskap for psykologisk og politisk pressmiddel (Finlands Regjering, 2017:8-9, Sveriges
Försvarsdepartementet, 2015-30). En stor del av denne oppdateringen har forekommet i den
russiske Kaliningrad-enklaven. Dermed kan Russlands aktive bruk av regional nukleær
avskrekking som pressmiddel betraktes som en form for strategisk brinkmanship for å sørge for
russisk dominans i Østersjøen (ibid.). Det asymmetriske maktforholdet mellom Russland og
nabostatene ble poengtert av informantene 1 og 9, som viste til at landene var klar over at de
ikke er i stand til å forsvare seg alene mot en stormakt. Informant 1 poengterte at om Russland
ønsker en konflikt med Finland ville de ha vunnet, men at de måtte påregne seg kostnader.
Informanten 9 poengterte at situasjonen er enda mer prekær for Sverige enn for Finland, og at
til og med den svenske forsvarssjefen har uttalt at Sverige bare kunne forsvare seg i en uke uten
hjelp. Dette kom klart til syne i 2013, da Russland simulerte et luftangrep mot svenske forsvarsog etterretningsinstallasjoner. NATO måtte avskjære de russiske flyene med danske jagerfly,
ettersom Sverige ikke klarte å sende opp egne jagerfly for å imøtekomme trusselen (Eriksson,
2013).

Flere informanter viser til at Sverige og Finland reagerer sterk på russisk aktivitet, og knytter
dette til landenes geografiske nærhet til Russland. Dette gjelder særlig Finland, som har ca.
1300 kilometer landegrense mot Russland, mens Sverige ikke grenser til noen stormakter.
Finland utrykte derfor også en sterk bekymring for Russland etter Georgia-krigen i 2008
(Edström mfl., 2019:128,140-141). Sverige valgte ikke å uttrykke en slik bekymring, og
fokuserte isteden på globale utfordringer (Dalsjö, 2019:95). Sett fra et geopolitisk ståsted blir
Sverige, Finland og Russland geostrategisk eksponert gjennom Østersjøen. Dette er fordi
Østersjøen gir vitale transport- og handelsruter for statene. Russlands geopolitiske posisjon i
Østersjøen knyttes til den økonomiske viktige byen, St. Petersburg, og Kaliningrad-enklaven
(ibid:25). Finland har på sin side både sine største byer og den strategiske viktige øyen Åland
koblet til Østersjøen (Edström mfl., 2019:26). Sveriges geostrategiske posisjon i Østersjøen er
knyttet til de strategiske knutepunktene Gøteborg, Öland og Gotland, som er sentrale for å
kunne få kontroll over Østersjøen og Baltikum (ibid.:26). I 2004 forsterket NATO sin posisjon
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i Østersjøen ved at de baltiske statene og Polen ble medlemmer i alliansen. Ved dette forsterket
også Sverige og Finland sin geostrategiske eksponering ved at deres territorium har fått økt
betydning dersom en konflikt mellom NATO og Russland skulle oppstå (ibid.:26-27).

Russland har via sin økte militære satsning signifikant forsterket sine militære kapabiliteter i
Kaliningrad, til den grad at enklaven har blitt en av de mest militariserte områdene i Europa
(Finlands Regjering, 2017:8-9, Sveriges Försvarsdepartementet, 2015:29-30). Ved dette truer
Russland, gjennom Kaliningrad, med å lage et større område i Østersjøen, som stenger
muligheten for vestlige styrker fra å operere, som igjen gir Russland fritt handlingsrom (ibid.).
Dette er også kjent som Anti-Access/Area Denial (A2/AD), der Anti-Access (A2) beskriver
evnen for å nekte noen tilgang til et område, samtidig som Area Denial (AD) uttrykker
kapasiteten til å gjøre det farlig å oppholde seg i samme område (Dalsjö mfl., 2019:15). Denne
såkalte A2/AD-boblen fra Kaliningrad kan ha store militære og politiske konsekvenser for
NATO, ved å potensielt forhindre alliansen fra å beskytte sine medlemmer ved Østersjøen fra
en eventuell russisk aggresjon (ibid.:15-16). Denne trusselen gjelder også for partnerlandene
Sverige og Finland, som må ta høyde for å forsvare seg under russiske A2/AD-kapabiliteter,
dersom Russland beslutter å okkupere de strategiske øyene, Gotland og Åland for å posisjonere
sine kapabiliteter fremover (ibid.:16). Informantene 2 og 3 viser til at dersom en større militær
konfrontasjon skulle oppstå mellom Russland og NATO, og Russland skulle foreta seg noe i
den nordiske-baltiske regionen, så vil det være fordelaktig å foreta seg noe mot Sverge og
Finland. Informantene legger til grunn at dette er fordi landene ikke er underlagt
Atlanterhavspakten artikkel 5, som gjør det vanskelig for NATO å handle i tide til å forhindre
at A2/AD-kapasitetene blir presset fremover for å hindre NATOs inntog i regionen.

Begge landene har gjort flere grep for å tilpasse seg slike trusler. Dette gjelder spesielt Sverige,
som blant annet har deployert mekaniserte kapasiteter på Gotland og fordelt militære fly utover
ulike baser i fredstid. Særlig kan det svensk-amerikanske forsvarssamarbeidet i 2016 knyttes til
dette, der landene understrekte viktigheten av forsvarssamarbeidet ved å vise til at regionale
maktstater i Østersjøen tester sin styrke mot nabostatene (Eckstein, 2016). Denne bemerkningen
ble ytterligere forsterket av den svenske forsvarsministeren Hultqvist som argumenterte for at
forsvarssamarbeidet var «viktig givet de utmaningar vi möter i Östersjön» (Sveriges
Försvarsdepartement, 2016). Hultqvist mente at dette var fordi det transatlantiske samarbeidet
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ansees som grunnleggende for både amerikansk og europeisk sikkerhet, og Sverige derfor vil
fortsette å høyt prioritere et sterkt bilateralt forsvarssamarbeid med USA (Sveriges
Försvarsdepartement, 2016). Som en del av dette forsvarssamarbeidet mot nye regionale trusler
gikk Sverige til innkjøp av et amerikansk luftvernsystem, som ble plassert på Gotland. Den
svenske tilpasningen kom også til syne under Sveriges militære storøvelsen, Aurora 2017. For
det første var øvelsen den største i Sverige på over 20 år. Målet var å trene den svenske
totalforsvarsevnen av strategiske områder, som for eksempel Gotland, sammen med viktige
forsvarssamarbeidspartnere gjennom vertlandsstøtteavtalen, som ble ratifisert i 2016
(Winnerstig, 2017). En av de største bidragsyterne til øvelsen var USA, som deltok med 1,300
soldater. Dette markerte et historisk skille ved at det var første gang USA bidro med en så stor
kontingent i Sverige (ibid.).

Russlands har i de senere årene betraktelig økt sin «selvhevdende» atferd på sjøen, land og i
luften. De har simulert angrep, hatt risikable flygninger, flere grenseoverskridelser, og drevet
med uanmeldte militærøvelser, og cyberangrep mot landene i Østersjøen (Dahl, 2018a:1,
Rostoks, 2019, Bergquist mfl., 2016:13). Russlands vektlegging av militærøvelser virker ikke
å ha vokst frem etter det sikkerhetspolitiske skifte i 2014. Russland har med jevne mellomrom
hatt massive militærøvelser der russisk angrep vestover simuleres, for eksempel Zapadøvelsene i 2009, 2013 og 2017 (Bringéus, 2016:201). Under 2013-øvelsen øvde Russland på
et atomangrep på Sverige, mens i 2017 simulerte de ulike former for angrep på både Sverige
og Finland, samt en landingsoperasjon på Gotland (Bild, 2017). Dette har forsterket troen på
at en eventuell russisk operasjon mot de baltiske statene også vil resulterte i en operasjon mot
deler av finsk og svensk territorium (Bringéus, 2016:201).

En utvikling som styrker denne bekymring er Russlands hyppige overraskelsesøvelser, der de
starter militærøvelser uten å gi forvarsel. Bekymring overfor slike øvelser forsterkes av at
anneksjonen mot Krimhalvøyen startet som en overraskelsesøvelse (ibid.:46). Motsvar fra
NATO vil ta tid i en slik situasjon. Dette gjør at Sverige og Finland, sammen med de baltiske
statene, må belage seg på å holde ut over en lengre tidsperiode (ibid.:46). Informantene 9 og 5
viser til at Russland bruker disse øvelsene til å strategisk kommunisere med vesten, slik de
pleide å gjøre under den kalde krigen. Informant 2 viser også til at den russiske opptreden i
Østersjøregionen, som å krenke landenes luftrom og simulere angrep på landenes militære
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installasjoner, har til hensikt å skremme landene og underkue regionen ved at «de blir så redd
at de vil prøve å blidgjøre Moskva». Russland har ved en rekke anledninger signalisert misnøye
med Sverige og Finlands forsvarspolitiske utvikling gjennom overflygninger tett på landenes
territorium (YLE, 2016a, Sveriges Försvarsdepartementet, 2015:29). Dette gjelder særlig når
landene tydelig signaliserer en vestlig dreining, for eksempel foretok Russland overflygninger
etter at Sverige og Finland signerte vertslandsstøtteavtalen med NATO (Møller, 2017). Russisk
politisk ledelse har videre advart mot at et eventuelt svensk-finsk NATO-medlemskap vil tolkes
som en trussel og vil kreve et russisk motsvar, og fulgte opp advarselen med strategisk
kommunikasjon i form av styrkeoppvisning (Møller, 2017, Putin, 2015, SVT, 2017). Derimot
som informantene 1, 2 og 7 understreker, resulterer den russiske militære signaliseringen i en
forverring av trusseloppfatningen til statene de signaliserer mot. Dermed skapes det insentiver
og politisk vilje for å forsvare seg, som kommer frem i neste underkapittel.

Alvorlig nasjonal sikkerhetsutfordring som overgår egen forsvarsevne
Som vist ovenfor har Russland tydelig utviklet seg til å bli mer militært selvhevdende i
Østersjøen etter 2014. Ved dette har Sverige og Finland tilpasset seg til den «nye
normalsituasjonen». For å oppnå dette har landene benyttet hovedsakelig samme to-punkts
tilpasningsstrategi (Dahl, 2018b:130). Den første delen av tilpasningsstrategien innbar et økt
ambisjonsnivå om å styrke og modernisere sine nasjonale forsvar (Dalsjö, 2019:98-102,
Salonius-Pasternak, 2019:116-117, Dahl, 2018b:130). For Sverige kom dette klart frem
gjennom den svenske regjeringens femårige forsvarsplan. I forsvarsplanen er hovedbudskapet
at den svenske forsvarsevnen og operative evnen skal forsterkes på bakgrunn av den forverrede
sikkerhetspolitiske situasjonen i Europasom følge av Russlands militære aksjoner (Sveriges
Försvarsdepartementet, 2015:21-23). Finland på sin side hadde også et tilsvarende
hovedbudskap i sin forsvarsplan (Finlands Regjering, 2017:8-11).

Den nye ambisjonen innbar blant annet et nasjonalt skifte i det forsvarspolitiske fokuset over
til forsvar av eget territorium, etter nesten 20 år med sterkt fokus på internasjonale operasjoner
og krisehåndtering. En viktig hensikt med dette var å styrke troverdigheten til terskelforsvaret
gjennom å bygge opp den nasjonale forsvarsevnen etter flere år med underfinansiering. Som
nevnt i kapittel 2 var dette i større grad gjeldende for Sverige enn for Finland. Sveriges har fra
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slutten av 1990-tallet til 2014 systematisk nedskalert forsvaret som en del av
innsatsforsvarskonseptet og profesjonaliseringsreformen. Informantene 9 og 3 viser til at i løpet
av tidsperioden hadde Sverige skalert ned hæren med 90%, flyvåpenet med 80% og flåten med
70%. Tross for Sveriges økte ambisjon om å modernisere og styrke forsvaret har de ikke klart
å utvide forsvarsbudsjettet til å møte eget ambisjonsnivå. I 2015 klarte de å stoppe
nedgangstrenden, og i perioden 2016-2020 har forsvarssektoren blitt styrket med ca. 27 mrd.
SEK (Dalsjö, 2019:100). Sveriges forsvarsutgifter ligger derimot stabilt på 1.1% av BNP, og
den svenske forsvarssjefen har advart at om ikke forsvaret får økt finansiering etter 2020 vil
forsvarsevnen synke (Bydén, 2018). Informant 9 påpekte at det er store forskjeller på
ambisjonsnivåene i Försvarsberedningens rapport og realiteten. Informanten eksemplifiserer
dette ved at Försvarsberedningens ambisjon er å kunne forsvare seg i 3, mnd. uten hjelp, mens
realiteten er, som den svenske forsvarsjefen sier at landet kun kan forsvare seg i 1 uke (se for
eksempel SVT 2015).

Som vist i kapittel 2 har Finland beholdt mye av forsvarsstrukturen fra den kalde krigen, samt
fokuset på forsvar av eget territorium. Dermed fortsatte Finland å modernisere sine kapabiliteter
relatert til territorialforsvar. Finlands hovedutfordring var derimot økonomien, som ble hardt
rammet av finanskrisen i 2008 (ibid.). Den finansielle utfordringen kom klart frem i talen til
finske president Sauli Niinistö (2014), som uttalte at kredibiliteten til den nasjonale forsvaret
må sees opp mot det økonomiske aspektet, der økonomien var å betrakte som Finlands
akilleshæl. Finlands forsvarsbudsjett hadde siden begynnelsen av 2000-tallet vært stabilt på litt
over 1%, og lå i 2018 på 1.3% av BNP (Salonius-Pasternak, 2019:112). I Finlands
forsvarspolitiske redegjørelse fra 2017 ble det konkludert med at forsvarsbudsjettet hadde ligget
for lavt, og var tilpasset en annen sikkerhetssituasjon. Dette hadde ledet til en reduksjon i
Finlands totale forsvarsevne blant annet ved å utsette forsvarsanskaffelser for å dekke utgifter
knyttet til finsk deltagelse i internasjonale operasjoner (Finlands Regjering, 2017). Samtidig
innrømmet den finske regjeringen av det var en ubalanse mellom behov og finansiering, og
varslet at uten korrigerende tiltak for å ta igjen etterslepet ville Finlands forsvar bli degradert
(ibid.:157-158). Informantene 1 og 2 påpeker derimot at til tross for at Finland mangler
ressursene til å anskaffe det de trenger av moderne forsvarsmateriell, så vurderer de at Finland
har tilstrekkelig terskelforsvar til å avskrekke en motstander, men at styrkene er for få og de
materielle manglende for store til å stå alene.
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Til tross for at Sverige og Finland har styrket fokuset på eget forsvar og på å øke terskelen for
mulig angrep har de ikke klart å tilstrekkelig redusere egen militær sårbarhet. Siden landene
ikke har mulighet til å veie opp denne sårbarheten gjennom en militærallianse har de istedenfor
søkt

forsvarspartnere

gjennom

forsvarssamarbeid.

Den andre

delen av landenes

tilpasningsstrategi har dermed vært å gi forsvarssamarbeid en større rolle i den nasjonale
forsvarsstrategien (Salonius-Pasternak, 2019, Dalsjö, 2019, Edström mfl., 2019, Conley mfl.,
2018, Finlands Regjering, 2016:19). Dette har de gjort ved å bygge en form for
sikkerhetsnettverk bestående av fire samarbeidsplattformer: (1) bilaterale-, (2) trilaterale-, (3)
regionale- og (4) multilaterale- forsvarssamarbeid. Både den svenske forsvarsministeren,
Hultqvist og den finske presidenten Niinstö, har vektlagt å skape sikkerhetsnettverk via
internasjonale forsvarssamarbeid med viktige sikkerhetsaktører for å kunne møte den
forverrede sikkerhetspolitiske situasjonen i sine nærområder (Hultqvist, 2015, Niinistö, 2014).
Sverige og Finlands motivasjon for et dypere forsvarssamarbeid virker dermed å være drevet
av sikkerhetshensyn som strekker seg over nasjonal forsvarsevne. Et slikt standpunkt kommer
klart frem i begge staters forsvarsrapport, der Finlands understreker at forsvarssamarbeid «(...)
förbättrar förmågan att förebygga hot och främjar möjligheten att få politiskt och militärt stöd
när det behövs.» (Finlands Regjering, 2017:16). I Sveriges forsvarsrapport blir
forsvarssamarbeidet knyttet til den svenske solidariske sikkerhetspolitikken, som blant annet
understrekte en svensk forventing om å få militære assistanse av sine forsvarspartenere
gjennom resiprositet (Sveriges Försvarsdepartementet, 2015:21,50). Videre skissere rapporten
en målsetning om å videreutvikle evnen til å operere sammen med andre i størst mulig grad
(ibid.:50). Motivasjonen for dette kan derimot sees i den svenske militærdoktrinen som knytter
denne evnen sammen med landets mulighet til å avskrekke en aggressor (Försvarsmakten,
2016).

Sverige og Finland har videre også gitt sine nasjonale forsvar klare instrukser om å legge til
rette for å kunne motta og gi militær assistanse (Sveriges Försvarsdepartementet, 2015:50,
Finlands Regjering, 2017:15). Det økte fokuset på forsvarssamarbeid kan indikere at de
forsøker å balansere en russisk trussel gjennom en form for uklar ekstern avskrekking ved å
signalisere at landene kan forvente å få hjelp fra en eller flere stater hvis de blir angrepet. Som
informant 8 viser til skaper landenes signalisering en avskrekking gjennom økt risiko for at et
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angrep på Sverige og Finland vil eskalere til en større konflikt, som angriperen må kunne
håndtere. Denne forventningen blir derimot uklar på bakgrunn av manglende formell
sikkerhetsgaranti. Som informant 5 poengterer «handler dette like mye om å politisk
kommunisere til en aggressor at vi har venner og er en del av et felleskap, som å produsere
reelle militære kapabiliteter». Denne uklare eksterne avskrekkingen kan som nevnt kobles til
fire samarbeidsplattformer; bilaterale, trilaterale, regionale og multilaterale forsvarssamarbeid.

Den bilaterale samarbeidsplattformen sees ved at Sverige og Finland har intensivert
forsvarssamarbeidet med hverandre for å demme opp for landenes sårbarhet i et mer
sikkerhetspolitisk ustabilt nærområde. I en felles debattartikkel om det svensk-finske
forsvarssamarbeidet

understrekte

landenes

forsvarsministrene

at

«det

försämrade

säkerhetsläget i vårt närområde har det fördjupade svensk-finska försvarssamarbetet fått allt
större betydelse» (Hultqvist og Jussi, 2016). Dette gjenspeiles også av deres felles fokus på å
tilrettelegge for å operere sammen utenfor fredstid (Sveriges Försvarsmakt og Finlands
Försvarsmakt, 2015). Statenes forpliktelse til å øke den bilaterale interoperabiliteten har vært
omfattende, og strukket seg over alle våpengrener. Dette har resultert i felles militære enheter,
som for eksempel, svensk-finsk maritim operasjonsgruppe, og felles finsk-svensk brigaderammeverk (ibid.). For Sverige og Finland har disse tiltakene blitt betraktet som sentrale bidrag
til den samlede terskeleffekten i Østersjøen (Hultqvist og Jussi, 2016). Det har blitt poengtert
at det bilaterale forsvarssamarbeidet mellom Sverige og Finland potensielt kan lede til en traktat
om felles forsvarsforpliktelser, men begge landenes forsvarsministre har uttalt at en slik traktat
vill ta lang tid å utarbeide (Andersson, 2018:356).

Utviklingen tyder på at landene fortsetter å militært tilnærme seg hverandre. De holder derimot
tilbake noen former for forsvarsforpliktelser. Senest i 2018 undertegnet de en MOU som ikke
gav noen sikkerhetsgaranti, men muliggjorde en felles planlegging av mulige scenarioer, også
i krigstid (Sveriges Försvarsdepartementet og Finlands Försvarsdepartementet, 2018). Sverige
og Finland har også foretatt lovendringer som gjør det mulig for statens ledere å ta
hastebeslutninger uten parlamentarisk godkjenning angående å gi og motta militær støtte fra
hverandre

(Sveriges

Försvarsdepartementet, 2020).

Graden av

intensiveringen

av

forsvarssamarbeidet kan skyldes at det er lite politisk kontroversielt, men også at begge landene
ønsker å øke sin sikkerhetspolitiske rolle i Østersjøen. Ved å samhandle på denne måten gir de
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seg

selv

en

sterkere

forhandlingsposisjon

og

større

innflytelse

i

europeisk

sikkerhetssammenheng (Lundqvist og Widen, 2016). Denne innflytelsen kan hevdes å være
viktig for landenes ønske om å holde de vestlige stormaktene interesserte i deres nærområder.
Informant 4 forteller at motivasjonen for å engasjere stormaktene ligger i at Sverige og Finland
har en stor nabo, som man ikke kan håndtere alene. Finlands Regjering (2016:23) har også
understreket at den viktigste begrunnelsen for det svensk-finske forsvarssamarbeidet er å høyne
terskelen for å bli angrepet, og stabilisere Østersjøregionen.

Den trilaterale samarbeidsplattformen vises ved at Finland og Sverige også har intensivert sitt
bilaterale og trilaterale forsvarssamarbeid med USA for å imøtekomme egne militære
sårbarheter. Informant 7 viser til at motivasjonen for forsvarssamarbeidet kan knyttes til blant
annet at landene ønsker å forbigå et NATO-medlemskap gjennom å bli USAs «beste venner».
Både Sverige og Finland har understreket viktigheten av det transatlantiske båndet på bakgrunn
av USAs rolle som sikkerhets garantist i regionen gjennom deres militære evne og teknologiske
overlegenhet (Sveriges Försvarsdepartementet, 2015:27-28, Finlands Regjering, 2016:22).
USA har etter 2014 gitt klare signaler om å prioritere sikkerhet i Nord-Europa, og understreket
at forsvarssamarbeid med regionale makter er viktig i dette arbeidet (Vershbow og Nordenman,
2018:101-103). USA har derfor økt sin deltakelse i øvelser i regionen, men også satset på
utvikling av den militære infrastrukturen i Europa, som har blitt finansiert gjennom den
amerikanske avskrekkingsinitiativet (EDI) (ibid.).

I forlengelsen av landenes bilaterale og trilaterale forsvarssamarbeid med USA, og
vertlandsstøtteavtalen med NATO kan det hevdes at Sverige og Finland har utpekt seg som
gode kandidater for å videreutvikle et samarbeidet innenfor EDI. Sett eksempelvis gjennom den
trilaterale avtalen, der man finner blant annet at motivasjonen for avtalen har vært «å bygge opp
interoperabilitet mellom USA og to av sine mest kapable og likesinnede partnere» (USAs
Forsvarsdepartement mfl., 2018). Det kan hevdes at det eksisterer insentiver i
forsvarssamarbeidene for å tilrettelegge for hurtige overføringer av store amerikanske luft-, sjøog landmilitære styrker, hvor en viktig del av dette er å styrke landenes motstandsdyktighet til
assistansen kommer (Heier, 2019:51). Støtte fra USA kombinert med egne nasjonale styrker,
som kjenner til amerikanske prosedyrer og driller, vil kunne utgjøre en troverdig motmakt mot
den russiske militære overlegenheten (ibid.). Derimot viser informant 8 at til tross for at ikke
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finnes noen formell hindring for at USA kan bruke EDI investeringer i de nordiske landene er
det politisk usannsynlig. Dermed lener forsvarssamarbeidet igjen over til å fremheve en form
for uklar ekstern avskrekking. Den politiske kommunikasjonen fra den amerikanske politiske
eliten illustrerer dette, som for eksempel da tidligere visepresident Joe Biden under sitt besøk i
Stockholm, understreket direkte overfor Russland at Sverige er et ukrenkelig territorium
(Svenska Dagbladet, 2016).

Den regionale

samarbeidsplattformen kan sees gjennom landenes fokus på å søke

forsvarssamarbeid med vestlige regionale stormakter og sikkerhetsaktører (Sveriges
Försvarsdepartementet, 2015:56). I likhet med det trilaterale forsvarssamarbeidet med USA kan
den svensk-finske deltagelsen i ulike forsvarssamarbeidsinitiativ, som tyske FNC, britiske JEF
og franske EI2, sees som viktige mekanismer i å holde på stormaktenes sikkerhetspolitiske
interesse for Østersjøregionen. Et eksempel er den svensk-finske deltagelsen i JEF. Det ble
vektlagt å holde på Storbritannias interesse etter Brexit (Møller og Petersson, 2018:230). Med
deltakelsen i ulike forsvarsinitiativ vil Sverige og Finland kompensere for egne sårbarheter ved
å styrke sikkerhetsbåndene til de deltagende statene. Samtidig vil de også kunne utvikle sine
forsvarskapabiliteter og interoperabilitet innenfor initiativrammeverket. Videre ser man klare
koblinger mellom forsvarsinitiativene, særlig JEF og FNC og NATO, som baser sin
interoperabilitet på NATO standarder og initiativer, og dermed komplementerer alliansen. Et
annet poeng er at forsvarsinitiativene fremstiller deltagerne som en gruppe stater, som er villig
og beredt til å bidra til sikkerhet i Europa. Ved dette kan medlemskap i disse gruppene videre
bidra til å skape en uklar ekstern avskrekking ved at det muliggjør å påkalle militær assistanse
innenfor rammeverket av disse forsvarsinitiativene. En slik sikkerhetsgaranti ga den daværende
britiske forsvarsministeren, Micheal Fallon i etterkant av det finsk-svenske medlemskapet i JEF
ved å uttrykke: «I hope that the JEF will bring reassurance to countries like Finland and Sweden.
Membership provides them with groups of friends who are ready to take action and provide
assistance.» (Nurmi, 2017).

Det nordiske forsvarssamarbeidet i NORDEFCO kan også knyttes til den tredje plattformen.
Informantene

2

og

4

viste

til

den

russiske

sikkerhetsutfordringen

aktualiserte

forsvarssamarbeidet ved at de nordiske statene så seg nødt til å imøtekomme en felles
sikkerhetsutfordring. Derimot var et sentralt premiss for forsvarssamarbeidet at det fortsatt
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skulle komplementere forsvarssamarbeid innenfor andre rammeverk, særlig innenfor EU og
NATO, men også med viktige vestlige stater som USA, Storbritannia og Tyskland (Saxi, 2019).
Som nevnt i kapittel 3, har landene i NORDEFCO intensivert det operasjonelle samarbeidet
med hverandre gjennom felles overvåking og informasjonsdeling, samt ved å gi tilgang på
hverandres territorium og baser gjennom samarbeidsavtalene Easy Access og NORECAS.
Informant 4 understreker den forsvarsstrategiske betydningen av å kunne bruke hverandres
territorium, fordi det øker de kollektive handlingsmulighetene, noe en potensiell aggressor må
ta hensyn til. Videre kan den forsvarspolitiske utviklingen av NORDEFCO knyttes til den
russiske militæraktiviteten i regionen (Saxi, 2019). Dette kommer til syne i avtalene NORECAS
og Easy Access, som direkte kan kobles opp mot Russlands selvhevdende militære flyaktivitet,
og landenes behov for å møte denne aktiviteten (Åkesson, 2016). Til tross for at de fleste
forbedringsavtalene til nå er begrenset til fredstid, eksiterer det et stort ønske i det nordiske
sikkerhetsfellesskapet om å forlenge dem til krise og krig (Saxi, 2019). Denne intensjonen
kommer også klart til syne i «Vision 2025», som tar til orde for å forbedre samhandlingen i
fred, krise og krig, til tross for ulike sikkerhetstilhørigheter (NORDEFCO, 2018, Saxi, 2019).
Videre rettet visjonen fokus på å møte sikkerhetsutfordringer knyttet til Russland, som
regionale sikkerhetsutfordringer, atomsikkerhet og utfordringer på cyberdomenet (ibid.).

Det styrkede regionale forsvarssamarbeidet har kommet klarest frem gjennom flere og større
militærøvelser med et fokus på å skape interoperabilitet mellom regionale partnerland.
Eksempler på dette er blant annet: Cold Response, Arctic Challenge Exercise, Aurora 2017,
Trident Juncture, Northern Wind og Arrow Exercise. Disse øvelsene er tett koblet til politisk
signalisering mot Russland ved at deltakerlandenes politiske, ofte uttaler under øvelsene at
grunnlaget for dem er å kunne samhandle som naboer eller partnere om det blir nødvendig
(Hultqvist mfl., 2018, Hultqvist, 2017, Finlands Regjering, 2017:16).

Den multilaterale samarbeidsplattformen kan knyttes til Sveriges og Finlands intensivering av
forsvarssamarbeid med de vestlige institusjonene NATO og EU for å dekke egne militære
sårbarheter. EU har vært en viktig sikkerhetsaktør for Sverige og Finland ved å håndtere
utradisjonelle sikkerhetstrusler, og har vært en pådriver innen krisehåndtering. Denne
viktigheten har vært en betydningsfull årsak til finsk-svensk deltagelse i EU Battlegroup, støtte
til FUSP, samt flere internasjonale operasjoner. Etter den sikkerhetspolitiske utviklingen i 2014
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virker tradisjonelle sikkerhetstrusler igjen å være i fokus. Både Sverige og Finland har vært
sterke pådrivere for å øke den tradisjonelle sikkerhetspolitiske dimensjonen i FUSP (Pesu,
2017, Anderson mfl., 2018:42-47). Særlig sentralt i denne forbindelse er Sverige og Finlands
tilslutning til EUs nye forsvarsinitiativ, Permanent Structured Cooperation (PESCO). Målet
for PESCO var å øke EUs interne forsvarssamarbeid, og styrke mulighetene for å effektivt
adressere europeisk sikkerhetsproblematikk (Møller og Petersson, 2018:232). Sentrale
argumenter for svensk og finsk deltakelse i PESCO har vært å styrke EUs sikkerhetsfellesskap,
effektivisere forsvarsutgiftene, samt sikre en sikkerhetspolitisk innflytelse innad i EU, særlig i
lys av den økte usikkerheten i Europa (Pesu, 2017, Anderson mfl., 2018:42-47).

Begge landene har også samtidig understreket betydningen av Lisboatraktatens forsvars og
solidaritets artikler (ibid.). Et tydelig eksempel på dette forekom da Frankrike aktiverte artikkel
42:7 av Lisboatrakteten etter terrorangrepet i Paris november 2015, og både Sverige og Finland
responderte med bidrag til utenlands operasjoner (Edström mfl., 2019:18). Til tross for at EU
gir en ekstern avskrekking er det kun en begrenset forsikring EU kan gi Finland og Sverige.
Dette er fordi EU forblir begrenset innenfor landenes territoriale forsvarsstrategi, der andre
aktører som NATO stadig er ansett som den viktigste sikkerhetsinstitusjonen (Pesu, 2017).
Derimot har forsvarssamarbeidet med EU gitt Sverige og Finland en sterkere posisjon overfor
NATO ved at institusjonene har også fordypet forsvarssamarbeidene mellom seg (Anderson
mfl., 2018:42-43). Et eksempel på dette kan sees via etableringen av EU og NATOs felles
tenketank: European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats i Helsinki (Møller
og Petersson, 2018:228-230). Tenketanken oppsto som et resultat av en enighet i 2016 mellom
NATO og EU om samarbeide for å effektivt kontre hybride trusler i kjølvannet av
Krimanneksjonen (ibid.:230). Videre kan senterets lokalisasjon krediteres Finlands pådrivende
arbeid for cybersikkerhet og hybridkrigføring innad i begge institusjonene (Møller og
Petersson, 2018:228-230, Honkanen, 2018:143-144, YLE, 2018a).

NATO forblir det mest innenrikspolitiske sensitive temaet i Sveriges og Finlands
forsvarspolitikk. Likevel har forsvarssamarbeidet blitt stadig mer omfattende etter at landene
inngikk et partnerskap i 1994. Et flertall av informantene betraktet denne integrasjonen som en
form for semi- eller de facto allianse, der landene er med alt utenom NATOs kollektive
forsvarsplanlegging. 2014 virker videre å utgjøre et vendepunkt i forsvarssamarbeidet ved at
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samarbeidsfokuset snudde bort fra internasjonale operasjoner til forsvar av eget territorium.
Istedenfor et fullt medlemskap i NATO etter 2014, fikk Sverige og Finland invitasjon til å bli
med i EOP. Dette innebar dette muligheten for faste politiske konsultasjoner på toppnivå,
deltagelse i mer omfattende NATO-øvelser via NRF, og et dypere etterretningssamarbeid, som
for eksempel det såkalte Baltic Sea Security Assessment Process (Dahl, 2017:81). Samtidig
ratifiserte de vertslandsstøtteavtalen med NATO i forlengelse av EOP. Dette åpnet opp for at
allierte styrker raskere kunne deployere til svensk og finsk territorium i både fredstid og krise
(Møller, 2017, Møller og Petersson, 2018:227, Dalsjö, 2019:103). Avtalen forplikter også
Sverige og Finland til å støtte NATO-styrkene i størst mulig grad (ibid.). Informant 4 og 6
vektlegger betydningen vertlandsstøtteavtalen har for landenes forsvarsevne ved at avtalen
åpner opp for effektiv støtte til militær aktivitet på landenes territorium, og skaper regional
samordning.

NATOs økende betydning for Sveriges og Finlands forsvarspolitikk vises også ved den
regelmessige svensk-finske deltagelsen i militærøvelser tilknyttet NATO. Særlig NRF-øvelser
har blitt sett som viktige for å videreutvikle både interoperabiliteten fra tidligere internasjonale
operasjoner, samt utvikle politisk dialog rundt sikkerhetsutfordringer i nærområdet (Sveriges
Försvarsdepartementet, 2015:38). Dette har videre blitt supplert av deltagelse i NATOs
kriseøvelser, der det øves på beslutningsprosesser knyttes til scenarioer som utløser
sikkerhetspolitiske konsultasjoner (NATOs artikkel 4), og scenarioer som utløser alliansens
kollektive forsvar (NATOs artikkel 5) (Pesu, 2017). Denne tilnærmingen fra de nordiske
partnerne har resultert i at høytstående NATO-tjenestemenn har kommet med uformelle
sikkerhetsgarantier, om at alliansen ved en krise i Østersjøen vil beskytte både
alliansemedlemmer og partnere (YLE, 2016b). Derimot ville en militær assistanse til
partnerland kreve konsensus blant NATO-landene, men alliansen skal bidra med noe på
bakgrunn av det nære forsvarssamarbeidet (ibid.). Informant 1 hevder at de to nordiske landenes
forsøk på å oppnå interoperabilitet og operativ klarhet i fellesforsvar trekker dem nærmere
NATO. Informanten vektlegger videre at dette klart vistes ved den militære stor-øvelsen,
Trident Juntcture.

Flere av informantene anså Trident Juncture i 2018 som en milepæl i Sveriges og Finlands
forsvarspolitiske tilnærming til NATO. Særlig to faktorer ble trukket fram som grunnlag for
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dette. For det første ble det vist til at Sverige og Finland skilte seg ut som de eneste
deltagerlandene uten NATO-medlemskap, og begge kom med vesentlige bidrag. Sverige bidro
med over 2000 soldater, korvetter og jagerfly, mens Finland bidro med 600 soldater, samt
jagerfly og kystjegere (YLE, 2018c, Sveriges Försvarsdepartementet, 2018a). For det andre var
målet med øvelsen å vise alliansens kapasitet til å forsvare Norge mot utenlandsk angrep
gjennom artikkel 5 i alliansehavspakten. Det ble tydelig signalisert at Sveriges og Finlands
territorium falt innenfor NATOs grenser ved en sikkerhetspolitisk krise i Nord-Europa (Bildt,
2018). Informant 1 viste blant annet til at dette er sentralt fordi det viser at de sikkerhetspolitiske
interessene er drevet av felles geopolitiske hensyn, som skaper et behov for interoperabilitet og
felles forsvar. Dette synspunktet understøttes også av en felles debattartikkel fra de nordiske
forsvarsministrene og den islandske utenriksministeren. I denne artikkelen bekrefter de
betydningen av Trident Juncture for interoperabiliteten i Finlands og Sveriges nærområder, men
også øvelsens signalverdi overfor en potensiell motstander, som skulle påtvinge sin vilje
gjennom militær makt (Hultqvist mfl., 2018).

6.1.1 Delkonklusjon
I denne analysedelen har jeg redegjort for hvordan et forverret trusselbilde i Sverige og Finland
har ført til en intensivering av forsvarssamarbeid med vesten etter 2014. Dette har jeg gjort ved
å først se det forverrede trusselbilde i sammenheng med Russlands økende grad av militære
synlighet og tilstedeværelse i Østersjøen, samt deres overflygninger og uanmeldte
militærøvelser nær Sveriges og Finlands territorium. Analysen viser til at disse to faktorene har
hatt en forsterkende effekt for det svensk-finske sikkerhetsbehovet. Økt russisk militær
tilstedeværelse og strategisk kommunikasjon har fått vesten, sammen med Sverige og Finland,
til å anse Russland som en truende og aggressiv stat. Fordi Russland oppfattes som truende for
den sikkerhetspolitiske situasjonen i nærområdet har de nordiske statene startet mottiltak for å
imøtekomme den antatte trusselen. Disse mottiltakene har kommet i form av å ruste opp eget
forsvar og søke et tettere forsvarssamarbeid med vestlige stater i håp om at de vil gi militær
støtte i tilfelle krig eller krise. Analysen viser at landene ikke i tilstrekkelig grad har klart å
demme opp for sin egen militære sårbarhet. Dette har igjen ledet til at tettere forsvarssamarbeid
med vesten fått en enda større rolle i landenes tilpasningsstrategi. Til tross for dette har ikke
Sveriges og Finlands balansering med vesten ført dem inn i en allianse eller forsvarssamarbeid
med formelle sikkerhetsgarantier. Dette indikerer at det finnes andre underliggende drivkrefter
for hvorfor Sverige og Finland har intensivert forsvarssamarbeidet med vesten.
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6.2 Forsvarssamarbeid gjennom identitet
I denne seksjonen vil jeg diskutere empirien innenfor rammeverket av konstruktivisme, og den
empiriske forventningen: Sveriges og Finlands intensivering av forsvarssamarbeid med vesten
etter 2014 kan forstås som et uttrykk for en sterkere pro-vestlig sikkerhetsidentitet, fordi
sosialiseringsprosesser i EU og NATO har gjort seg mer gjeldende etter den kalde krigen. På
de neste sidene diskuteres dette spørsmålet ved hjelp av de tre indikatorene. (1) Sterkere vestlig
gruppetilhørighet bygget på felles verdier og normer. (2) Felles historiske erfaringer gjennom
militære operasjoner etter den kalde krigen. (3) En endret forsvarspolitisk utforming med et økt
fokus på å operere og forsvare sammen med vestlige forsvarspartnere på eget territorium.

Et forsvarssamarbeid bygd på felles verdier og normer
Som redegjort for i teorikapittelet har Sverige og Finland en sosial identitet tilknyttet landenes
gruppetilhørighet, som påvirker statenes beslutningstaking. Å ha en gruppetilhørighet leder
derimot også gjerne til en deling mellom ens inngruppe – «oss» og andre utgrupper – «dem»,
via en sosial kategoriseringsprosess. Denne inndelingen kan sies å avgjøre hvorvidt det er
muligheter for samarbeid eller konflikt, fordi i internasjonal politikk vil graden av
gruppetilhørighet lede til en relasjon mellom realpolitikk og tillit (Nau, 2017:67). Sett i lys av
dette kan man hevde at det eksiterer en drivkraft for et sterkere forsvarssamarbeid med vesten
basert på Sveriges og Finlands gruppetilhørighet med dem. Som nevnt i kapittel 2. virker
Sveriges og Finlands gruppetilhørighet med vesten tidligere å ha vært preget av dualisme. Flere
av informantene viser til at i denne perioden var det et svensk og finsk ønske om være del av
det vestlige fellesskapet, men at dette ikke var forenlig landenes nøytralitetspolitikk, og fokus
på å berolige Sovjetunionen. Dette gjaldt særlig for Finland på bakgrunn av deres VSB-avtale
med Sovjetunionen. Informant 1 understreket at avtalen la direkte begrensinger på Finlands
vestlige ambisjoner.

Finland og Sverige opplevelse av hverandre som den sterkeste positive inngruppen i denne
perioden var sterkt forbundet med konseptet «nordisk eksepsjonalisme». Dette beskriver en
forestestilling om en unik balansekunst mellom stormaktsrivaliseringen. Dette understøttes av
informant 2, som viser til at landenes interesse av nøytraliteten skyldtes primært at de anså det
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som et gode. Finland betraktet nøytraliteten som en viktig komponent for å sikre at
Sovjetunionen ikke innskrenket deres handlingsrom. Videre hevder informant 2 at for Sverige
virket derimot nøytraliteten å reflektere en form for moralsk overlegenhet, forankret i
Palmeismen og venstresiden av politikken. Som et resultat av dette påpeker informantene 2 og
3 at USA og vesten ble betraktet som en utgruppe, og at statene aktivt kritiserte dem for
krigføring. Dette mente informantene ga en grobunn for et fokus på å skille seg fra NATO og
vesten ved å finne en tredje vei. Dermed ble forsvarspolitikken sterkt nasjonalt forankret, men
med et fokus på FN og fredsbevaring. På den andre siden kan det argumenteres for at den
vestlige gruppetilhørigheten ble ivaretatt av den politiske eliten som førte et skjult
forsvarssamarbeid med USA og andre vestlige stater (Heikka, 2005, Petersson, 2018:77-81).

Samtlige av informantene indikerte at den kalde krigens slutt var et vendepunkt for Sveriges og
Finlands gruppetilhørighet med vesten. Sovjetunionens fall gjorde det lettere, fra et geopolitisk
perspektiv, for Sverige og Finland å tilnærme seg vesten. Dette gjaldt særlig for Finlands som
grep muligheten til å frigjøre seg fra den sterke innflytelsen fra Sovjetunionen, og forfølge sine
vestlige ambisjoner innenfor forsvars- og sikkerhetspolitikk. Sammen med Sverige søkte de inn
i det vestlige politiske og sikkerhetsfelleskapet via EU-medlemskap og PfP-programmet i 1994.
Landene stoppe etter dette å bruke ordet nøytral ettersom det ikke var forenelig med EUmedlemskapet. Istedenfor begynte de å bruke utrykket militært allianseuavhengig for å tilpasse
seg det nye sikkerhetsmiljøet. Med andre ord skjedde det et skifte i Sveriges og Finlands
sikkerhetsidentitet, som ledet til en identitetspolarisering, der den vestlige gruppetilhørigheten
ble styrket ved at statene ble likere som de andre vestlige statene på bekostning av den tidligere
lukkede forsvarspolitikken. Dette har flere av informantene betraktet som en «krysning av elven
Rubicon», siden en tilbakekomst til tidligere forsvarspolitikk ble utenkelig fordi det vil
innebære å reversere landenes gruppetilhørighet med vesten etter den kalde krigen.

Både Sverige og Finland har en forsvars- og sikkerhetspolitisk målsetning om å aktivt delta i
opprettholdelsen av den vestlige sikkerhetsordningen som baserer seg på demokrati,
rettssikkerhet og menneskerettigheter (Sveriges Försvarsdepartementet, 2015:7-8, Finlands
Regjering, 2016:17-18). Videre skisserer de en ambisjon om å ivareta denne målsetningen
gjennom omfattende utenriks- og forsvarspolitisk samarbeid med likesinnede aktører, som FN,
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EU, NATO, USA, nordiske stater, og hverandre (ibid.). Dette tyder på at en positiv inngruppe
knyttet til en vestlig sikkerhetsordning utgjør en sentral basis i begge landenes forsvarspolitikk.
På bakgrunn av dette kan man belyse Sveriges og Finlands økende forsvarssamarbeid etter 2014
gjennom identitetsfaktorer knyttet til gruppetilhørighet.

For det første virker Russland å i økende grad bli oppfattet som en negativ utgruppe etter deres
militære maktbruk mot nabostater, særlig i Ukraina i 2014. Informant 2 hevdet at før 2014 var
den rådende vestlige tankegangen at Russland var å anse som en strategisk partner, til tross for
at håpet om at Russland skulle utvikle seg til et liberalt demokrati ikke manifesterte seg.
Derimot ble dette drastisk endret etter den russiske annekteringen av Krim i 2014. Informant 7
beskrev Russland som en revisjonistisk makt etter 2014, som aktivt prøvde å rive opp
sikkerhetsordningen som oppstod i Europa etter den kalde krigens slutt. Dette blir understøttet
av informant 5, som poengterer at det eksisterer to uforenlige verdimessige sikkerhetsordninger,
der den ene baserer seg på unilateralitet, militærmakt og interessesfære, mens den andre har
fokus på multilateral sikkerhet gjennom institusjoner. Informanten uttrykker videre at land som
Finland og Sverige støtter den siste sikkerhetsordningen, mens Russland fokuserer på den
førstnevnte sikkerhetsordningen. Dersom Russland i økende grad oppfattes som en negativ
utgruppe, øker også behovet for å markere avstand fra dem ved å søke kontrasterende
sikkerhetsaktører.

Samtidig som Sverige og Finland virker å distansere seg fra Russland virker de også ha styrket
gruppetilhørighet til USA og NATO (Salonius-Pasternak, 2018, Forsberg, 2018:118). Som
nevnt i kapittel 3, har begge landene inngått en rekke forsvarssamarbeid med både USA og
NATO med fokus på å videreutvikle samarbeidsmulighetene mellom landene, og styrke
landenes
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felles

interesse

for

å

bevare

den
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sikkerhetsordningen refereres ofte til som et viktig grunnlag for disse forsvarssamarbeidene. I
Sveriges og Finlands sine forsvarsrapporter understrekes dette ved å vise til USA og NATO
som sentrale partnere, samt betydningen av den transatlantiske forbindelsen for sikkerheten i
Europa og i deres nærområder (Sveriges Försvarsdepartementet, 2015:24,26-28, Finlands
Regjering, 2016:22-24). Eksempelvis kommer dette klart frem i intensjonsavtalen mellom
USA, Sverige og Finland, der de viser til at avtalen bygger på landenes felles verdisett «Our
countries have a shared interest in cooperating to support a stable and secure environment in
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the Baltic Sea region, in safeguarding the fundamental principles of international law, and in
preserving the European security order.» (USAs Forsvarsdepartement mfl., 2018). Dette strider
med Sverige og Finlands tidligere oppfattelse av USA og NATO som en utgruppe de ønsket å
markere avstand fra.

Derimot er NATO-medlemskap fortsatt å anse som innenrikspolitisk vanskelig for landene
ettersom det ikke er en bred støtte for medlemskap i den folkelige opinionen (Forsberg, 2018,
Salonius-Pasternak, 2018). Motstanden mot NATO har derimot minket, særlig etter 2014, men
ikke nok til å aktualisere spørsmålet, ettersom et klart flertall i befolkningen utrykker at de er
imot eller usikre i spørsmålet om NATO-medlemskap (Salonius-Pasternak, 2018). Videre er
NATO-spørsmålet også politisert langs høyre-venstre-aksen, der venstrepartiene i Sverige og
Finland er mot et NATO-medlemskap, mens høyrepartiene er for (ibid.).

Flere av informantene har på pekt at de innenrikspolitiske polariserte forholdene har vært en
viktig årsak til forsvarssamarbeidene inngått etter 2014. Informantene 4 og 5 argumenterte for
at Sverige og Finlands strategi har vært å søke et forsvarssamarbeid så langt det går uten at det
medfører til en forsvarsallianse. Ved dette så viser man til at forsvarssamarbeid fungerer som
en stedfortreder for en allianse, og gir en mulighet til å møte den forverrede sikkerhetspolitiske
situasjonen samtidig som man unngår man de innenrikspolitiske konfliktlinjene. Derimot har
denne strategien medført at enkelte forsvarssamarbeid har blitt så intensiverte at det likevel har
oppstått en innenrikspolitisk debatt, om troverdigheten til landenes alliansefrihet (Hultqvist,
2016, YLE, 2018a).

Til tross for at begge landene virker å ha fått en sterkere gruppetilhørighet med vesten, så kan
man argumentere for at Finland og Sverige har fremdeles hverandre som den sterkeste positive
inngruppen i forsvarssammenheng. I forsvarsplanen omtaler begge landene hverandre som
særskilte partnere på grunn av deres lange historiske bånd, integrerte samfunn og delte verdier
og sikkerhetsmiljø (Finlands Regjering, 2016:21, Sveriges Försvarsdepartementet, 2015:56).
Ved dette så legges det også til grunn at landene vurderer sikkerhetsmiljøet de inngår i fra et
felles ståsted (ibid.). Dette reflekteres i det svensk-finske forsvarssamarbeidet, som fikk en økt
betydning i 2014, og har utviklet seg til å bli det mest omfattende forsvarssamarbeidet de har
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per dags dato (Andersson, 2018:356). Sverige og Finland har som tidligere nevnt tilrettelagt for
at forsvarsmaktene kan operere sammen utenfor fredstid. Dette innebærer å betraktelig øke
interoperabiliteteten innenfor alle våpengrener og skape felles militær enheter, eksempelvis den
svensk-finske maritime operasjonsgruppen, samt et gjennomgripende overvåkingssamarbeid
(Sveriges Försvarsmakt og Finlands Försvarsmakt, 2015). Samtidig har Finland og Sverige
også blitt enige om å ha felles forsvarsplaner, samt åpne opp for muligheten til å gi
sikkerhetsgarantier (Andersson, 2018:356). Derimot som informant 4 påpeker er det svenskfinske
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allianseuavhengighet, samtidig som de begrenser seg til forsvarssamarbeid underlagt nasjonale
beslutningsapparater. Derimot kan landenes spesielle bånd også lede til en fallgruve, der den
enes inntredelse i NATO og brudd med allianseuavhengigheten kan ha en avgjørende
påvirkning på den andres beslutning om det samme (Forsberg, 2018:121).

En annen identitetsfaktor kan knyttes til Sverige og Finlands økende behov for å vise solidaritet
med vesten for å vise landenes gruppetilhørighet. Som nevnt i teorikapittelet kan en sterk inngruppetilhørighet styrke muligheten for individuelle ofre i solidaritet med gruppen (Mercer,
1995, Stets og McCaffree, 2014:337,344). Slike solidariske handlinger skriver Jan Stets og
Kevin McCaffree (2014:337,344) er med på å verifisere hverandres felles identitet. På denne
måten kan man se solidaritet som et politisk redskap for å styrke og verifisere
gruppetilhørigheten. Sverige og Finlands politiske fokus på å finne «den tredje vei» under den
kalde krigen gjorde at de ikke viste noen form for sterk solidaritet enten med øst- eller
vestblokken. Til og med etter den kalde krigen vedvarte denne holdningen, for som informant
8 konstaterer var Sverige og Finland skeptiske til FUSP og ideen om et felles europeisk forsvar,
fordi dette ville utfordre landenes allianseuavhengighet. I forlengelsen av denne skepsisen
skriver Matti Pesu (2017) at da solidaritetsklausulen trådte i kraft under Lisboatraktaten i 2009
ble dette lunkent mottatt.

Pesu (ibid.) viser derimot til at denne situasjonen blitt vesentlig endret i nyere tid, ved at fokuset
nå omhandler solidaritet. Begge landene anser seg nå som EU-medlemsland, og understreker
deres eget ansvar i henhold til Lisboatraktatens forsvars- og solidaritetsklausuler (Sveriges
Försvarsdepartementet, 2015:35-37, Finlands Regjering, 2016:19). Informant 8 hevder at dette
ansvaret er klarest koblet til Sveriges solidaritetsdeklarasjon i 2009. Ifølge informanten var
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solidaritetsdeklarasjonen både et svar på Lisboatraktetens artikkel 42.7, og hvordan Sveriges
sikkerhetspolitikk hadde utviklet seg fra den kalde krigens slutt. Solidaritetsdeklarasjonen
understrekte at Sverige ikke skulle holde seg passive om et EU-land eller et annet nordisk land
ble utsatt for angrep, men det ble samtidig uttrykket en forventning om støtte til Sverige dersom
landet selv skulle bli angrepet (Tolgfors, 2010). Ved dette la Sverige gruppetilhørighet til grunn
for sin sikkerhetspolitikk, hvor de både kunne vise sin solidaritet gjennom å gi, men også motta
militær støtte. I den senere tiden har Finland også vist et større behov for å markere en solidaritet
slik Sverige har gjort. I den finske forsvarsrapporten fremheves EU som et verdifellesskap. Det
trekkes her frem målsetninger om styrke EU som et sikkerhetsfellesskap og øke solidariteten
mellom medlemslandene (Finlands Regjering, 2016:19-20). Som en forlengelse av dette fikk
det finske forsvaret et nytt oppdrag i 2017, som innebar at de skulle kunne gi og motta militær
assistanse fra vennlige stater (Salonius-Pasternak, 2019:120). Som et resultat av at Sverige og
Finland er tilhengere av Lisboatraktaten og EUs globale sikkerhetsstrategi har begge vært sterke
bidragsytere innad i PESCO. Begge landene hadde også et behov for å vise solidaritet overfor
Frankrike etter terrorangrepet i Paris i 2015, og begge landene responderte i etterkant med
bidrag til utenlands operasjoner (Edström mfl., 2019:18).

Sverige og Finland virker også å ha hatt et behov for å vise solidaritet med resten av vesten etter
2014. Etter den russiske annekteringen av Krim stilte Sverige og Finland seg bak de vestlige
sanksjonene mot Russland (Matlary og Heier, 2016:3). Som en konsekvens av dette ble det
politiske forholdet mellom Sverige, Finland og Russland vesentlig forverret. Sanksjonene mot
Russland virker å ha hatt større betydning for Finland enn for Sverige. Informant 1 bemerket
at den finske beslutningen om å bli med i sanksjonene var uttrykk for hvor vestlig Finland hadde
blitt. Både fordi Russland hadde liten påvirkning på Finlands beslutning, og fordi det var en
bred innenrikspolitisk enighet om at Russland hadde brutt internasjonale regler. Informant 5
viste til at sanksjonene mot Russland var å anse som særlig sterk solidaritetserklæring med
vesten fra finsk side. Finsk landbruksindustri var tett knyttet til Russland, og Finland er derfor
en av få stater i Europa som lider økonomisk som følge av sanksjonsregimet.

Sverige og Finland viste også et behov for å uttrykke solidaritet med Storbritannia i 2018 etter
forgiftningen av den tidligere russiske etterretningsoffiseren Sergej Skripal og hans datter i
Salisbury. I etterkant av hendelsen ble Russland koblet til attentatforsøket, og som et resultat
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av dette ekskluderte Sverige og Finland en russisk diplomat hver i solidaritet med Storbritannia
(Møller og Petersson, 2018:232). Igjen ble det understreket at en lignende svensk-finsk reaksjon
ville ha vært utenkelig under den kalde krigen, og dette vitner dermed om et endret
sikkerhetspolitisk perspektiv basert på en sterkere gruppetilhørighet med vesten (ibid.).

Et forsvarssamarbeid med basis i felles historiske erfaringer etter den kalde krigen
Denne indikatoren knyttes til at i litteraturen om forsvarssamarbeid omtales aktørers felles
historie, som et like viktig kriterium for å skape et vellykket forsvarssamarbeid som felles
geografi og sikkerhetsutsikter (Hagström Frisell og Sjökvist, 2019:40). Dette kan sies å gjelde
særlig i forhold til forsvarssamarbeidet mellom Sverige og Finland, ettersom de betrakter
hverandre som særskilte partner på bakgrunn av blant annet deres lange felles historiske bånd
(Finlands Regjering, 2016:21, Sveriges Försvarsdepartementet, 2015:56, Andersson, 2018:344345).

Sverige, Finland og vestens felles forsvarspolitiske historie i nyere tid kan kjennetegnes av det
markante sikkerhetspolitiske skifte som skjedde etter den kalde krigens slutt gjennom et svenskfinsk EU-medlemskap og NATO-partnerskap. Videre trakk et stort flertall av informantene
også frem Sveriges og Finlands deltagelse i internasjonale operasjoner som et viktig og et
konkret steg vestover. Informantene 6 og 8 på pekte at Sverige og Finland hadde bidratt i
internasjonale operasjoner også under den kalde krigen, og at endringen kom gjennom at man
startet å primært delta i NATO-ledende operasjoner og mindre grad i FN-ledede operasjoner.
Informantene 9 og 2 mente at den svensk-finske deltagelsen i internasjonale operasjoner ble
motivert av landenes ønske om å ta medansvar for den felles sikkerhetsutfordringen. Samtidig
ønsket de også å fremtre som en god partner for de viktige vestlige landene, samt NATO og
EU. Det kan argumenteres for at Sverige og Finland på bakgrunn av deres bidrag til ulike
internasjonale operasjoner etter den kalde krigen har utviklet en identitetsforståelse som et
viktig partnerland for vesten.
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Som vist i kapittel 2 kan begynnelsen på Sveriges og Finlands bidrag til NATO-operasjoner
knyttes til operasjonene på Balkan, der landene bidro til de NATO-ledede flernasjonale militære
styrkene, IFOR og KFOR. Bidraget ledet til en større innenrikspolitisk debatt på bakgrunn av
den nasjonale sikkerhetspolitikken fra den kalde krigen. Som informant 8 understreket ville et
svensk bidrag til NATO-operasjoner vært helt utelukket under den kalde krigen på grunn av
landets nøytralitetspolitikk. I etterkant av Balkan-operasjonene, kom andre konflikter som
fordret en flernasjonal intervenering, der NATO tok ledelsen, som for eksempel ISAF i
Afghanistan og Operation Unified Protector i Libya. Disse internasjonale operasjonene har i
etterkant blitt ansett som en integrasjonsplattform, der Sverige og Finland har økt sin militære
interoperabilitet med NATO og vesten ved å tilegne seg kunnskap om deres strategi på militære
operasjoner og krigføring (Petersson, 2018:81-87). Det er dette momentet flertallet av
informantene legger til grunn for at de anser det svensk-finske bidragene i internasjonale
operasjoner som et fundament for de ulike vestlige forsvarssamarbeidene etter 2014.

Informantene viser til at da interessen for internasjonale operasjoner skiftet tilbake til
territorialforsvar i 2014 medførte dette også en naturlig overgang i allerede eksisterende
forsvarssamarbeid, som hadde oppstått på bakgrunn av internasjonale operasjoner. Dette
skyldtes to sentrale idémessige faktorer knyttet til Sverige og Finlands felles historie med
vesten. For det første hadde Sverige og Finland blitt kulturelt integrert i det militær strategiske
tankesettet til vesten, hvor det ble et behov for interoperabilitet og videre militært samhandling
i den nye sikkerhetssituasjonen (Saxi, 2019). Dette kan sees gjennom fremveksten av større
regionale militærøvelser, eksempelvis Aurora 2017. For det andre hadde Sverige og Finland
gjennom sine mange årlige bidrag til internasjonale operasjoner etablert seg som villig og
militært kapable partnerland for vesten. Landenes forsvarssamarbeid med NATO etter 2014 er
et godt eksempel på dette. Etter 2014 tildelte NATO EOP-status til Sverige og Finland, og la
vekt på at tilordningen var forbeholdt de mest villige og kapable NATO partnere som ga
«significant contributions to NATO operations» (NATO, 2015, Petersson, 2018:86). I 2016
under NATO-toppmøtet i Warszawa ble Sverige og Finlands betydning understreket i et eget
punkt i toppmøtets kommuniké. Alliansen vektla her sin takknemlighet for det svensk-finske
bidragene til NATO-ledende operasjoner, og fastslo at de fortsatt skulle styrke
forsvarssamarbeidet fremover (NATO, 2016). Sverige og Finlands nye status innad i alliansen
ble også tydelig politisk markert ved at de for første gang ble invitert på alliansens offisiell
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middag for statsledere (SVT, 2016). NATO gjentok begge disse politiske markeringene også
under NATO-toppmøte i Brussel i 2018. Samtidig kan man argumentere for at internasjonale
operasjoner forblir en viktig del av forsvarssamarbeidet mellom partene. Dette vises blant annet
ved at Sverige og Finland ble, sammen med Østerrike, takket for å ha forpliktet seg til å delta
med nasjonale bidrag til NATOs kommende støtteoppdrag i Irak (NATO, 2018).

De samme idémessige faktorene knyttet til Sverige og Finlands felles historie med vesten kan
sies å også gjelde for andre og nyere forsvarssamarbeidsformer, eksempelvis de ulike
europeiske forsvarsinitiativene FNC, JEF og EI2. Det har blitt poengtert at disse
forsvarsinitiativene, men særlig JEF og EI2, funderes på kjernegrupper bestående stater som
har vestlig verdiforankring, og en lang historie med å operere sammen (Hagström Frisell og
Sjökvist, 2019:11,21,32,42-47, Saxi, 2018b, Nováky, 2018, Litauens Forsvarsdepartement,
2020). Disse tre forvarsinitiativene bygger på erfaringer fra internasjonale operasjoner, noe
som har gitt initiativene en internasjonal styrkestruktur (ibid.). Med dette menes det at
rammeverket for initiativet baserer seg på multilaterale bidrag fra stater som er å anse som
likesinnede, villige og militært kapable forsvarspartnere (ibid.). Som nevnt i kapittel 3, har
Sverige og Finland blitt invitert og sluttet seg til alle de overnevnte forsvarsinitiativene. På
bakgrunn av dette kan man argumentere for at de blir ansett for å tilhøre denne kjernegruppen
av villige og militært kapable stater som forsvarsinitiativene baserer seg på. Dette bildet ble
ytterligere forsterket da Finland ble med i JEF. Deres invitasjon til forsvarssamarbeidet ble
begrunnet med både EOP-statusen, samt Storbritannia og Finlands felles erfaringer gjennom
deltagelser i internasjonale operasjoner (YLE, 2017). Med andre ord kan man argumentere for
at Sverige og Finlands aktive deltagelse i vestlige militære operasjoner er en særlig viktig årsak
til at landene har fått mulighet til å delta i forsvarssamarbeid for særlig utvalgte, som EOP, JEF
og EI2.

Endret forsvarspolitikk fokusert på å operere sammen med partnere på eget territorium
I oppgavens teorikapittel kommer det frem at man kan undersøke gjennomslagskraften til
ekstern sosialisering ved å observere endringer i den nasjonale politikkutformingen. Videre vil
en stabil og betydningsfull endring i politisk praksis også indikere en endret nasjonal identitet.
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I dette tilfelle kan Sveriges og Finlands utforming av den nasjonale forsvarspolitikken indikere
om en reell sikkerhetsidentitetsendring har forekommet.

Som nevnt i kapittel 2 var nøytralitetskonseptet institusjonelt forankret i Sveriges og Finlands
sikkerhetsidentitet under den kalde krigen. Dette var en sentral årsak til at Sveriges og Finlands
nasjonale forsvarspolitikk ble kontekstualisert utfra «smale» forsvarsstrategiske forutsetninger.
Slike forutsetninger hadde til hensikt å berolige de regionale sikkerhetsaktørene gjennom et
smalt fokus på å opprettholde et troverdig forsvar av eget territorium alene, og kun gi
styrkebidrag innenfor FN og fredsbevarende operasjoner. Som tidligere nevnt i analysen
skjedde det et skifte etter den kalde krigens slutt som gjorde at det internasjonale
sikkerhetslandskapet ble fundamentalt endret. Dette igjen fikk konsekvenser for Finland og
Sveriges nøytralitetspolitikk, som ble moderert til å kun omhandle militær alliansefrihet. Videre
søkte de et sterkere internasjonalt fellesskap med vesten, og fikk med dette en mer
«internasjonalistisk» sikkerhetsidentitet. Ved dette endret landene forsvarspolitisk utforming
fra et fokus på de «smale» forsvarsstrategiske forutsetningene til fordel for «brede»
forutsetninger med fokus på internasjonal sikkerhet gjennom vestlig og flernasjonal
forsvarssamarbeid. Informant 3 viser til at dette også ledet til en overgang i de forsvarspolitiske
målsetningene fra å være reaktive gjennom et territorielt forsvar til å være proaktive og bistå
andre via et «innsatsforsvar». En viktig faktor for denne endringer var, som informantene 5 og
6 påpekte, at behovet for den tradisjonelle fredsbevaringen sank, til fordel for en mer robust
form for internasjonal krisehåndtering.

Derimot divergerte Finland og Sverige noe i denne forsvarspolitiske omstillingen. Finland delte
sin forsvarspolitikk i tre deler, forsvar av eget territorium, støtte andre stater for å opprettholde
internasjonale sikkerhet, og deltakelse i internasjonal militær krisehåndtering (Andersson,
2018:349-353, Edström mfl., 2019:62-64,71-77). Sverige hadde lignende forsvarspolitiske
hovedmål som Finland, som å drive tilbake et militært angrep og sikre territorial integritet, samt
å bidra til å opprettholde internasjonal fred og stabilitet gjennom internasjonal krisehåndtering
(ibid.). Derimot endret Sverige sine prioriteringer bort fra forsvar av eget territorium over til å
nesten kun fokusere på internasjonal krisehåndtering gjennom å basere forsvarspolitikken på
solidariske målsetninger. Dette ledet igjen til at Sverige profesjonaliserte sitt eget forsvar
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(ibid.). Finland beholdt fokuset på forsvar av eget territorium, men som informantene 1 og 6
poengterte dreide hovedfokuset også i den finske forsvarspolitikken over på krisehåndtering.

Derimot endret ikke Sverige og Finland fullstendig sikkerhetsidentiteten fra den kalde krigen,
men bevarte sin institusjonaliserte nøytralitetstanke via militær alliansefrihet, som var drevet
av tre idémessige faktorer. For det første hadde, som nevnt, begge landene et sterkt ønske holde
på sin nasjonale autonomi, og nøytralitetspolitikken bidro til å diplomatisk distansere seg fra
stormakter, som Russland og USA (Forsberg, 2018, Möller og Bjereld, 2010). For det andre sto
nøytralitetspolitikken fortsatt innenrikspolitisk sterkt. Statene ble dermed hindret i å gå helt bort
fra denne tidligere sikkerhetsidentiteten fordi dette ikke ville hatt legitimitet i befolkningen.
Samtidig eksisterte det ikke en ekstern trussel som eventuelt kunne påvirke opinionen til å endre
mening om alliansemedlemskap (ibid.). For det tredje hevder Ulrika Möller og Ulf Bjereld
(2010) at det internasjonale engasjementet for krisehåndtering under innsatsforsvaret kan sees
som et resultat av det fredsskapende selvbilde fra den kalde krigen. Ved dette menes det at det
sterke fokuset på internasjonale operasjoner var nødvendig for å legitimere den militære
allianseuavhengigheten (ibid.). Derimot, som det kom frem tidligere i analysen, kan dette være
kontraintuitivt, fordi internasjonale operasjoner ga Sverige og Finland en økt militærstrategisk
integrasjon og gruppetilhørighet med de vestlige maktene. Med andre ord har Sveriges og
Finlands nye sikkerhetspolitiske perspektiv ført dem nærmere vesten på bekostning av den
tidligere sikkerhetsidentiteten forbundet med nøytralitetsdoktrinen. Disse analytiske funnene
understøttes også av annen litteratur (Møller og Petersson, 2018, Dahl, 2014, Wivel, 2014).

Ved at den regionale sikkerhetssituasjonen ble forverret i 2014, endret både Sverige og Finland
igjen sitt forsvarsstrategiske utsyn. De antok ikke lenger at et angrep mot deres territorium
kunne utelukkes, samtidig betraktet de det også som lite sannsynlig å holde seg utenfor en
sikkerhetspolitisk

konflikt

i

nærområdet

(Finlands

Regjering,

2016:17,

Sveriges

Försvarsdepartementet, 2015:47-49). Disse perspektivendringene medførte også en forandring
av Sveriges og Finlands forsvarspolitikk, derav også i de «brede» forsvarsstrategiske
forutsetningene. Flere av informantene har poengtert at Sverige og Finland har vist tegn til å
moderere sine styrkebidrag til internasjonale operasjoner til fordel for en ny forsvarspolitisk
utforming med større fokus på å imøtekomme sikkerhetsutfordringer i sine nærområder. Dette
medførte derimot tilsynelatende ikke til en aktualisering av den tidligere sikkerhetsidentiteten
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og de «smale» forsvarsstrategiske forutsetningene fra den kalde krigen. Istedenfor kan man
argumentere for at landenes «internasjonalistiske» sikkerhetsidentiteten har endret karakter fra
et globalt til et regionalt forankret sikkerhetsperspektiv. Informantene 1, 2, 5, 6, og 7 hevder at
dette regionale sikkerhetsperspektivet særlig omhandler at Sverige og Finland har blitt mer
villige til å operere i eget territorium for å skaffe interoperabilitet med forsvarspartnere, som
kan komme dem til militær unnsetning. Dette er noe som understøttes i landenes styrende
forsvarsdokumenter, som legger klare forsvarspolitiske målsetninger om å løse nasjonale eller
regionale sikkerhetskriser med hjelp utenfra (Finlands Regjering, 2017:15-17, Sveriges
Försvarsdepartementet, 2015:55, Försvarsmakten, 2016).

Informantene 1, 2 og 4 eksemplifiserer dette med den økte vektleggingen av å operere sammen
med forsvarspartnere i den nasjonale forsvarsstrategien gjennom vertlandstøtteavtalen. De viser
her til den økte frekvensen av svensk-finske vertskapsøvelser og deltagelse i NATOs artikkel
5-øvelser, som de store militærøvelsene Aurora 2017 og Trident Juncture. Sveriges og Finlands
økte satsning på forsvarssamarbeid som JEF, EI2, og NORDEFCO kan også sees i sammenheng
med dette. Beredskapsstyrkene JEF og EI2 har som mål å raskt reagere på
sikkerhetsutfordringer som omfatter svensk-finske nærområder (Hagström Frisell og Sjökvist,
2019). Mens NORDEFCO endret fokusområde fra å primært omhandle forsvarsøkonomi, til
militært samarbeid med fokus på å operere sammen i nærområdene under krise- og krigstid
(Saxi, 2018a). Videre kan det også argumenteres for at Sveriges og Finlands økende bilaterale
forsvarssamarbeid med viktige regionale sikkerhetsaktører, som Storbritannia, Tyskland og
USA, også fokuserer på å operere i de svensk-finske nærområdene under de samme
forutsetningene som de overnevnte forsvarssamarbeidene.

Til tross for at disse forsvarssamarbeidene tilsynelatende er drevet av det nye regionale
sikkerhetsperspektivet knyttet til å få militært støtte har begge landene unnlatt å opprette en
felles forsvarsplanlegging. Informantene 2 og 3 hevder at Sveriges og Finlands interoperabilitet
med sine vestlige forsvarspartnere til nå hovedsakelig har vært materielldrevet. Disse to
informantene hevder videre at felles forsvarsplanlegging, der man legger opp til rolle- og
ansvarsfordeling mellom partene for å få et troverdig felles forsvar, foreløpig er utelatt fordi det
er uforenelig med statenes militære allianseuavhengighet. Derimot har informant 7 og 8
signalisert at Sverige og Finland har startet en oppmykning på dette punktet, og åpnet opp for
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å utrede felles forsvarsplanlegging med hverandre. Dette kan hevdes å skape en sterkere
forsvarsforpliktelse mellom landene til tross for at det fremholdes at det er uforpliktende for
begge deltakerlandene. Samtidig reiser dette også fremtidige spørsmål om andre tilsvarende
forsvarssamarbeid.

Av det overnevnte kan det gis inntrykk av at statenes allianseuavhengighet har blitt ytterligere
lagt under press. Informantene er derimot delte på dette punktet. Noen understreker at
utviklingen og den totale summen av ulike vestlige forsvarssamarbeid etter 2014 har forskjøvet
Sverige og Finland nærmere et alliansemedlemskap. Andre informanter viser til at
identitetsendringen, som skjedde etter den kalde krigen, ga rom for statene til å definere
forsvarspolitikken selv, så lenge det ikke innebærer et direkte brudd på allianseuavhengigheten.
Derimot er det enighet blant et flertall av informantene om at Sverige og Finland har
gjennomgått en politisk drevet prosess, som har militært integrert dem i det vestlige
sikkerhetsfellesskapet.

Flere av informantene betrakter landene så tett integrert med NATO at de omtaler det som å
være i en «de facto allianse» eller en «semi-allianse». Med dette menes det at landene befinner
seg et sted mellom allianseuavhengighet og alliansemedlemskap. Dette indikeres også i
landenes forsvarsdokumenter. I Sveriges og Finlands regjeringsdokumenter finner jeg en klar
tendens til fravær av ord som assosieres med allianseuavhengighet. I de finske
regjeringsdokumentene blir deres allianseuavhengighet understreket kun en gang, samtidig som
muligheten til å søke om et NATO-medlemskap fastholdes (Finlands Regjering, 2016:17,
Finlands Regjering, 2017:14). Fra svensk side blir Sveriges allianseuavhengighet understreket
kun en gang i forbindelse med landets forsvars- og sikkerhetspolitikk i deres forsvarsplan.
Derimot ble den svenske allianseuavhengigheten helt utelatt under den samme punktet i
forsvarsrapporten om totalforsvaret (Sveriges Försvarsdepartementet, 2015:20, Sveriges
Försvarsdepartement,

2017a:25-27).

Istedenfor

uttrykkes

det

et

sterkt

fokus

på

solidaritetsaspektet med henvisning til den svenske solidaritetsdeklarasjonen (ibid.). I begge
landenes regjeringsdokumenter er hovedfokuset å styrke forsvarssamarbeidene og
forutsetningene for å motta militær assistanse utenfra (Finlands Regjering, 2016, Finlands
Regjering, 2017, Sveriges Försvarsdepartementet, 2015, Sveriges Försvarsdepartement,
2017a). Med andre ord kan man danne et bilde av at i deres forsvarspolitiske utforming
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underkommuniserer Sverige og Finland sin allianseuavhengighet for å drive frem større og mer
omfattende forsvarssamarbeid. Dette igjen vitner om en forsvarspolitikk, som er sterkere
idémessig drevet av en pro-vestlig sikkerhetsidentitet.

6.2.1 Delkonklusjon
I denne analysedelen har jeg redegjort for hvordan en sterkere pro-vestlig sikkerhetsidentitet i
Sverige og Finland har ført til en intensivering av forsvarssamarbeidet med vesten etter 2014.
Dette har jeg gjort ved å først se til landenes økte gruppetilhørighet med vesten. I analysen
kommer det frem at intensiveringen av forsvarssamarbeidet kan sees om en naturlig fortsettelse
av en endring som startet på slutten av den kalde krigen. Med dette vises det til at Sverige og
Finland har vært i en politisk prosess som har styrket deres vestlige gruppetilhørighet. Dette har
ledet til en rekke inngåelser av forsvarssamarbeid som en del av en finsk-svensk inntredelse i
det vestlige sikkerhetspolitiske fellesskapet. Samtidig virker Russland i større grad, og særlig
etter 2014, å bli kategorisert som en negativ utgruppe. Videre har landenes økte
gruppetilhørighet med vesten, ledet til et behov for å vise solidaritet og ta en større rolle i det
sikkerhetspolitiske fellesskapet i denne perioden. Noe som igjen har vist seg ved intensivering
av forsvarssamarbeid. Videre har felles historiske erfaringer gjennom militære operasjoner etter
den kalde krigen ledet til at landene utviklet en identitetsforståelse som villige og militært
kapable partnerland for vesten. Dette har skapt et fundament for intensivering av
forsvarssamarbeid etter 2014, særlig i forsvarssamarbeid for spesielt utvalgte som EOP, JEF og
EI2. Analysen viser også på grunn av den sikkerhetspolitiske situasjonen i 2014 endret Sverige
og Finland sin forsvarspolitiske utforming ved å i større grad fokusere på å operere i eget
territorium

med

vestlige

forsvarspartnere.

Hensikten

med

intensiveringen

av

forsvarssamarbeidet var å skaffe interoperabilitet, slik at statene ble bedre rustet til å løse
regionale utfordringer med hjelp utenfra. Videre kommer det frem at denne endringen kan
indikere en reell identitetsendring mot en sterkere pro-vestlig og allianseforankret
sikkerhetsidentitet.
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7 Diskusjon og konklusjoner
I denne oppgaven har Sveriges og Finlands intensivering av forsvarssamarbeidet med vesten
etter 2014 blitt analysert i lys av to internasjonale politiske teorier. I analysekapittelet ble de to
teoriene separat benyttet som et rammeverk for å beskrive, forklare og forstå landenes
intensivering av forsvarssamarbeid. De to delene av analysen gir innsikt i ulike forhold som
begge bidrar til å forklare deler av Sveriges og Finlands sikkerhetspolitiske orientering etter
anneksjonen av Krim. I dette kapittelet blir disse forholdene samlet tolket og diskutert for å
besvare oppgavens problemstilling. Videre skal jeg diskutere teorienes forklaringskraft.
Deretter presenteres studiens konklusjon. Til slutt vil jeg kort drøfte studiens styrker, og
svakheter, samt muligheter for videre forskning.

Hvordan kan intensiveringen av forsvarssamarbeidet forklares?
Basert på delkonklusjonene fra analysekapittelet kan materialistiske og idémessige forklaringer
hevdes å kaste lys over hvorfor Sverige og Finland har intensivert sitt forsvarssamarbeid med
vesten etter 2014. Disse forklaringene kan samlet knyttes til tre hovedaspekter: Sveriges og
Finlands relasjon til Russland, Sveriges og Finlands relasjon til vesten, samt innenrikspolitisk
motivasjon.

I analysedelen knyttet til trusselbalanseteorien kom det frem at Sveriges og Finlands
trusselforståelse er sterkt knyttet til Russland. At Russland har økt sin militære makt fra slutten
av 2000-tallet virker å være utslagsgivende for den sikkerhetspolitiske utviklingen for Sverige
og Finlands nærområder. Gjennom sin økte militærmakt har Russland blitt mer selvhevdende
på den internasjonale arenaen, gjennom militær maktbruk i Georgia, Ukraina og senest Syria.
Dette har skapt sikkerhetspolitiske spenninger med vesten. Disse spenningene har igjen gjort at
Østersjøen har blitt et strategisk viktig område, og særlig etter 2014 ved at Russland og NATO
har styrket sitt militære nærvær i regionen. Dette har resultert i at Sverige og Finland virker å
anse det som sannsynlig å bli dratt med i en konflikt i Østersjøen mellom vesten og Russland.

Relasjonen mellom Russland og NATO kan imidlertid også betraktes som et problematisk
tilfelle for trusselbalanseteorien. Teorien forutsetter at det oppstår en ubalanse av trussel, men
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det teoretiske perspektivet kan være unyansert. Det kan argumenteres for at trussel-ubalansen
ikke skyldes Russland alene, men at NATOs utvidelse, og da særlig østover mot Russland kan
ha skapt en ubalanse av trussel. NATOs utvidelse østover kan hevdes å være en utløsende faktor
for Russlands militære maktbruk i Georgia og Ukraina, som i likhet med Sverige og Finland
var egnede kandidater for et NATO-medlemskap, og geografisk nære Russland. Med andre
ord kan man se de russiske militære handlingene som defensive tiltak, og ikke offensive. Slik
kan en balancing-strategi som fører de nordiske landene inn i en militærallianse potensielt gi
dem mindre trygghet, og ikke mer. Noe som igjen setter spørsmålstegn rundt om
intensiveringen av forsvarssamarbeidene er utelukkende realpolitisk drevet.

Til tross for det overnevnte kan det gjennom trusselbalanseteorien, hevdes at Russland i 2014
utløste ubalansen som oppstod i det internasjonale systemet. Ubalansen medførte at Sverige og
Finland anså Russland som truende og aggressiv, og at de ikke lengre kunne utelukke at et
militært angrep kunne ramme også dem. Denne trusselforståelsen vises gjennom Sveriges og
Finlands forsvarspolitiske tiltak etter 2014. Disse tiltakene er preget av et større fokus på
territorialforsvar og en intensivering av forsvarssamarbeid med vestlige støttemakter, som USA
og Storbritannia. Dette kan hevdes å være i tråd med Walts påstand om at Sovjetunionens
truende oppførsel mot Norge under den politiske prosessen rundt NATO-spørsmålet var
kontraproduktiv. Russlands lignende atferd mot Sverige og Finland har også vist seg å være
kontraproduktivt ved at det har økt landenes bekymring og motivasjon til å intensivere
forsvarssamarbeidet med vestlige partnere.

Det konstruktivistiske perspektivet forklarer forholdet mellom Finland, Sverige og Russland,
ved å vise til statsidentiteten. Her fremheves Sverige og Finlands verdimessige tilknytning til
den vestlige sikkerhetsordningen, og et manglende tilsvarende verdifelleskap med Russland.
Det virker å ha forekommet en identitetspolarisering, som har medført at Sverige og Finland i
større grad har kategorisert vestlige stater som en positiv inngruppe. Dette kan ha ledet til at de
har endret sin forsvarspolitikk i retning av den vestlige forsvarsstrukturen. Samtidig virker
identitetspolariseringen også å ha gjort at statene i større grad anser Russland som en negativ
utgruppe, som de ønsker å distansere seg fra. Ved dette indikeres det at gruppetilhørigheten
skaper et «gruppebias», der Sverige og Finland har mål om å verne om den vestlige
sikkerhetsordningen. Dette ble særlig gjeldende etter 2014, da Russland i større grad ble ansett
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som en utfordrer til den europeiske sikkerhetsordenen. For vesten, sammen med Sverige og
Finland ble det dermed et økt behov for å distansere seg fra Russland både gjennom politiske
tiltak og ved å vise gruppesolidaritet. Sverige og Finland har markert avstand ved å ta en større
rolle i det sikkerhetspolitiske fellesskapet gjennom å innlede forsvarssamarbeid med fokus på
å støtte opp om den europeiske sikkerhetsordningen, som EU-medlem og som strategisk partner
i NATO.

I analysedelen som bygger på trusselbalanseteorien knyttes Sveriges og Finlands forhold til
vesten etter 2014 til landenes forsøk på å balansere mot Russland gjennom å søke sikkerhet i
det vestlige fellesskapet. Denne balanseringen er imidlertid i form av en uklar avskrekking, der
landene signaliserte gjennom implisitte sikkerhetsgarantier at de kan forvente å få hjelp utenfra
hvis de skulle bli angrepet. Dette har de gjort ved å skape et sikkerhetsnettverk koblet til bi-,
tri-, og multilaterale forsvarssamarbeid med vestlige sikkerhetsaktører. Videre kan disse
forsvarssamarbeidene ha hatt en forsterkende effekt på Sveriges og Finlands forsvar gjennom
å gjøre dem interoperable med forsvarspartneres kapabiliteter. En viktig drivkraft i denne
balanseringen har vært den økte regionale militære øvelsesaktiviteten, hvor man militært og
politisk har signalisert at Sverige og Finland er vestlige vertsnasjoner og inngår i NATOs
operative beredskaps- og forsvarsplanverk i Nord- og Øst-Europa. Samlet sett virker dermed
intensiveringen av forsvarssamarbeidet å ha hatt en balanserende effekt. Derimot fraviker
Sverige og Finland fra balancing-strategien som ligger til grunn for trusselbalanseteorien ved
at de kun søker implisitte sikkerhetsgarantier gjennom de ulike forsvarssamarbeidene. Videre
kom det frem i analysen at landene ikke virker å ha gått inn i forsvarssamarbeidene som
forberedelse til å skaffe noen form for formell sikkerhetsgaranti. Ved dette vises det til at
landene aktivt holder på status quo ved å ikke utdype forsvarssamarbeidet til å gi formelle
sikkerhetsgarantier med andre sikkerhetsaktører, som for eksempel NATO.

På den andre siden virker ikke fravikelsen fra trusselbalanseteorien sin balancing-strategi å være
et resultat av en form for bandwagon-strategi, men virker istedenfor i stor grad å skyldes
idémessige årsaker. Konstruktivismen kan forklare landenes fravikelse gjennom å vise til blant
annet at Sveriges og Finlands intensivering av forsvarssamarbeidet kan forstås som en del av
en pågående sosialiseringsprosess med vesten. Ved dette vises det til at Sverige og Finland etter
den kalde krigens slutt har fått en sterkere gruppetilhørighet med vesten, og at forsvarspolitisk
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gjensidig partnerskap er en viktig del av dette fellesskapet. Det konstruktivistiske perspektivet
viser dermed til at intensiveringen av forsvarssamarbeidet etter 2014, kom som en naturlig
videreutvikling av et allerede eksisterende forhold med vesten. Utviklingen etter 2014 skapte
ikke sterke nok insentiver for Sverige og Finland til å vesentlig endre dette forholdet. Det
kommer videre frem gjennom det konstruktivistiske perspektivet at til tross for Sverige og
Finlands sterkere gruppetilhørighet med vesten etter den kalde krigen, var de fortsatt hverandres
sterkeste positive inngruppe. En viktig grunn til dette var at inngruppen forfektet landenes
allianseuavhengighet. En annen viktig grunn var at Sverige og Finland betraktet USA og NATO
som en utgruppe, og blant annet hemmeligholdt forsvarssamarbeid med dem under den kalde
krigen. Forholdet til USA og NATO forbedret seg på 2000-tallet, og særlig etter 2014, men
ikke i tilstrekkelig grad til å overtre allianseuavhengighetens institusjonelle forankring i de to
landene. Samlet sett kan dette sies å være førende for Sverige og Finlands innstilling til
forsvarssamarbeid etter 2014. Det søkes å fordype forsvarssamarbeidene så langt det lar seg
gjør uten at det innebærer en mer forpliktende og formalisert forsvarsallianse.

Det konstruktivistiske perspektivet belyser også hvordan felles erfaringer fra svensk-finske
bidrag i internasjonale militær operasjoner på Balkan i 1990-tallet og i Afghanistan på 2000tallet har hatt betydning for landenes forsvarspolitiske sosialiseringsprosess med vesten. Det
vises her til at blant annet via bidrag til internasjonale militæroperasjoner har landene fått
interoperabilitet, men viktigere, de har også skapt en felles identitetsforståelse. Denne
identitetsforståelsen omhandler at de ansees som villige og militært kapable partnerland for
vesten. Som presentert i analysen, har flere forsvarssamarbeid igangsatt etter 2014 fokusert på
å ivareta og videreutvikle interoperabiliteten fra de internasjonale operasjonene. Samtidig har
statusen som villige og militært kapable partnerland gjort at Sverige og Finland har blitt ansett
som attraktive samarbeidspartnere. Dette har særlig vært gjeldende i forsvarssamarbeidene,
EOP, JEF og EI2, som i større grad vektla kriterier som deltagerlandenes felles historie for
invitasjon til forsvarssamarbeid.

På den andre siden fanger ikke det konstruktivistiske perspektivet opp de sikkerhetspolitiske
hensynene som driver forholdet mellom Sverige og Finland og vesten etter 2014.
Trusselbalanseteorien på sin side forklarer at de regionale forsvarssamarbeidene, samt
forsvarssamarbeidet med USA og NATO, også kan sees i lys av Sverige og Finlands strategiske
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«tomteverdi» i Østersjøen. På bakgrunn av landenes geografiske viktighet har de vestlige
stormaktene en egeninteresse av å både hjelpe og opprette forsvarssamarbeid med Sverige og
Finland. Disse samarbeidene gir vesten en tilgang på Sveriges og Finlands territorier, hvilket
forenkler etableringen av militær dominans over regionen, samt gir økt mulighet for beskyttelse
av andre vestlige stater i det nordisk-baltiske området.

Trusselbalanseteorien gir et materialistisk perspektiv på Sverige og Finlands innenrikspolitiske
motivasjon for å intensivere forsvarssamarbeidet ved å vise til landenes manglende
forsvarsevne til å håndtere en sikkerhetspolitisk krise alene. Ved dette vises det til at statenes,
og da særlig Sveriges fokus på internasjonale operasjoner fra slutten av den kalde krigen har
resultert i en redusert nasjonal forsvarsevne. Til tross for at statene etter 2014 har hatt et større
fokus på å bygge opp eget terskelforsvar og avskrekkingsevne, har de ikke klart å tilstrekkelig
redusere underskuddet i forsvaret. Siden statene ikke tilhører en militærallianse, som gir en
formell sikkerhetsgaranti, har statene istedenfor gitt forsvarssamarbeid en større rolle i den
nasjonale forsvars- og sikkerhetspolitikken. I motsetning til trusselbalanseteorien, viser
konstruktivismen til at Sverige og Finlands innenrikspolitiske motivasjon for å intensivere
forsvarssamarbeidet også har vært sterkt preget av idémessige hensyn. I Sverige og Finland har
intensiveringen av forsvarssamarbeidet blitt knyttet til det innenrikspolitiske klimaet, der en
stor andel av opinionen og den politiske eliten forfekter en sikkerhetsidentitet som hegner om
allianseuavhengighet. Samtidig har statene i større grad etter den kalde krigen fremholdt en
internasjonalistisk sikkerhetsidentitet, som fremmer ideen om at Sverige og Finland er
pådrivere for, og forsvarere av demokrati, menneskerettigheter og rettsstatsprinsipper. For å
unngå en potensiell opprivende nasjonal forsvarsdebatt mellom disse standpunktene har
landene istedenfor aktivt intensivert forsvarssamarbeid så langt det lar seg gjøre uten at det fører
til deltakelse i en forsvarsallianse.

Derimot viser også det konstruktivistiske perspektivet til at den institusjonaliserte forankringen
av allianseuavhengigheten er lagt under større press, gjennom en idémessig endring av statenes
sikkerhetsidentitet. Det sikkerhetspolitiske skifte i 2014 forårsaket ikke en aktualisering av
sikkerhetsidentiteten

knyttet

til

allianseuavhengigheten.

Istedenfor

utviklet

den

«internasjonalistiske» sikkerhetsidentiteten seg fra et globalt perspektiv til et regionalisert, der
Sverige og Finland skulle forsvare sine nærområder med hjelp fra forsvarspartnere. Dette viser
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til at landene endret sin forsvarsstrategi til å basere seg på å få militær assistanse utenfra for å
løse de regionale utfordringene, istedenfor å løfte frem statenes alliansefrihet. En viktig del av
det nye forsvarsstrategiske målet ble dermed å etablere et sterkere forsvarssamarbeid med stater
som var operativt kapable til å troverdig reagere ved sikkerhetspolitiske kriser. Denne
tilpasningen vil, etter teoriens antagelser indikere en reell identitetsendring. Videre har denne
indikasjonen blitt styrket ved at begge statene har intensivert forsvarssamarbeidet med
hverandre ved å åpne opp muligheten for felles forsvarsplanlegging, noe som før ville ha blitt
ansett som problematisk i forhold til allianseuavhengigheten. På den andre siden kan det
argumenteres for at til tross for dette, vil Sveriges og Finlands allianseuavhengighet bestå så
lenge det ikke foreligger noen form for gjensidige forsvarsgarantier. Således viser
konstruktivismen til at Sverige og Finland opererer innenfor en identitetsmessig gråsone
mellom alliansemedlemskap på den ene siden, og allianseuavhengighet på den andre. På denne
måten forklarer konstruktivismen at intensiveringen av forsvarssamarbeidet kan forstås som et
resultat av en intern motivasjon for å styrke en mer vestlig og allianseforankret
sikkerhetsidentitet. Derimot viser ikke det konstruktivistiske perspektivet til hva slags
sikkerhetsimplikasjoner en endret sikkerhetsidentitet for Sverige og Finland innebærer. En
mulig konsekvens av en endret sikkerhetsidentitet kan være færre instrumenter til å utvise
tilbakeholdenhet, og beroligelsestiltak overfor naboen i øst. Dermed er også den nordiske
balansen fra den kalde krigen under press.

Teorienes forklaringskraft
I denne studien har jeg valgt å gjennomføre en teoriinformert analyse. Hensikten var dermed å
bedre forstå fenomenene i casene, ikke teste teorienes gyldighet gjennom å verifisere og
falsifisere dem. Derimot er det relevant å foreta en drøfting av teorienes forklaringskraft for å
skape en bedre forståelse av Sveriges og Finlands intensivering av forsvarssamarbeid. I denne
studien hadde både trusselbalanseteorien og konstruktivismen stor evne til å forklare hvorfor
Sverige og Finland intensiverte sitt forsvarssamarbeid med vesten etter 2014.

Trusselbalanseteoriens forklaringskraft har, i dette tilfellet, særlig vært knyttet til teoriens
egnethet

til

å

belyse

geografiske

variabler

gjennom

å

vise

til

de

regionale

sikkerhetsutfordringene som har drevet Sveriges og Finlands sikkerhets- og forsvarspolitikk.
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Nabostaten Russland har i de siste årene blitt mer militært selvhevdende i svenske og finske
nærområder, og økt sin strategiske kommunikasjon rettet mot landene etter 2014. Samtidig viste
Russland i 2014 seg kapable til å bruke militære midler for å gjennomføre politisk vilje. Denne
militære aktiviteten har de to nordiske statene ansett som en nasjonal sikkerhetstrussel. Ved
dette viser teorien til at trusselforståelsen samsvarer med den sikkerhetspolitisk oppvåkningen
landene fikk etter 2014. Derimot kan teorien kritiseres for at den ikke tilstrekkelig grad klarer
å adressere småstatsproblematikk. Walts teori ville forutette at Sverige og Finland, som sårbare
småstater, trolig ville ha valgt en tilpasningsstrategi som kan regnes som en bandwagonstrategi. Dette ville ha vært å blidgjøre og berolige den truende stormakten, Russland, på en
tilsvarende måte som de gjorde med Sovjetunionen under den kalde krigen. Istedenfor valgte
statene å balansere mot Russland gjennom å aktivt søke et sterkere forsvarssamarbeid med
vesten. Dette svekker Walts teoretiske antagelse, og kan knyttes til Labs (1992) sin kritikk av
trusselbalanseteorien. Labs viser til at sårbare stater, både stormakter og småstater trolig vil
velge balancing-strategi om andre stater er villig og har mulighet til å hjelpe dem, og vice versa.
Dette skaper en ekstra betraktning for tilpasningsstrategien, ved at statene må vurdere både den
eksterne trusselen og muligheten for ekstern assistanse (ibid.).

Derimot har denne studien tatt til høyde for Labs (1992) sin kritikk, og sett på andre stormakters
villighet og mulighet til å komme Sverige og Finlands til unnsetning. Dette har gjort
trusselbalanseteorien bedre egnet for å forklare den forsvarspolitiske dynamikken mellom
Sverige, Finland og vesten etter 2014. For slik det kommer frem i analysen har også vestlige
stormakter, samt NATO og EU, hatt en interesse av å fordype sin forsvarspolitiske relasjon til
Sverige og Finland. Motivasjonen for dette har blant annet vært å få tilgang til Sveriges og
Finlands strategisk viktige landområder. For Sverige og Finland på sin side har motivasjonen
ligget i å demme opp for sin manglende forsvarsevne etter et overforbruk av militære styrker
på internasjonale operasjoner. Dette har de gjort ved å søke en form for uklar ekstern
avskrekking gjennom å opprette et nettverk av forsvarssamarbeid med vesten. Samlet sett har
dette skapt en gjensidig villighet mellom aktørene til å balansere mot Russland. Videre kan man
også påpeke at vestens muligheter til å forsvare de to nordiske statene, og da særlig Finland har
endret seg fra den kalde krigen. For under den kalde krigen ble Østersjøen ofte betraktet som
en sovjetisk-dominert sjø. Nå er dette endret ved at Østersjøen kan betraktes som vestlig
dominert gjennom at alle landene rundt Østersjøen er med i EU, og at alle utenom Sverige og
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Finland er med i NATO. Russland på sin side har kun Kaliningrad-enklaven og en korridor i
den finske viken til St. Petersburg. Dermed har Østersjøen blitt mer sikkerhetspolitisk
fordelaktig for Sverige og Finland ved at muligheten for å motta hjelp har økt betraktelig. Ved
dette viser trusselbalanseteorien til at det er klare forutsetninger for at Sverige og Finland vil
velge å balansere mot en eventuell russisk trussel, til tross for at det overgår egen forsvarsevne.

På bakgrunn av i denne studiens funn kan konstruktivismen hevdes å ha en betydelig
forklaringskraft. Årsaken til dette er at teorien har klart å belyse sosialiseringsprosessen som
Sverige og Finland har gjennomgått med vesten siden den kalde krigens slutt. Sverige og
Finland virker å ha endret sin sikkerhetsidentitet etter den kalde krigens slutt, da de både ble
EU-medlem og NATO-partner. Dette synliggjorde den vestlige sikkerhetsorienteringen som
ble hemmeligholdt under kalde krigen. Videre medførte den økte interaksjonen og felles
erfaringer mellom aktørene de siste tiårene at Sveriges og Finlands sikkerhetsidentitet ble
sterkere integrert i det vestlige forsvarspolitiske systemet. Med andre ord viser
konstruktivismen til at intensiveringen av forsvarssamarbeidet i 2014 ikke bare kan skyldes
sikkerhetshensyn, men også idémessige endringer. De idémessige endringene har manifestert
seg gjennom en endret sikkerhetsidentitet, som har resultert i økende identitetspolarisering i
Østersjøregionen. Teorien forutsetter dermed at Russlands handlinger i Ukraina ikke i seg selv
var årsaken til intensiveringen av forsvarssamarbeidet. Istedenfor vises det blant annet til at den
vestlige kollektive oppfattelsen av Russland som en utgruppe, og hvordan en skulle respondere
på handlingene i Ukraina, var utslagsgivende for Sveriges og Finlands politiske praksis.
Imidlertid kan ikke kollektiv atferd sees uavhengig fra individuelle faktorer.

Sverige og Finland har gjennom sosialiseringsprosesser med vestlige stater og institusjoner
endret sin sikkerhetsidentitet fra en verdimessig orientering basert på nøytralitet, til å fokusere
på å skape internasjonal sikkerhet sammen med vesten. Til tross for den endrede
sikkerhetsidentiteten har likevel statene klart å etablere en sameksistens mellom disse
verdisettene. Dette har de gjort ved å kombinere et uttalt allianseuavhengighet med rollen som
partnerland med vesten og deltager i forsvarssamarbeid. Videre viser et konstruktivistisk
perspektiv at på grunn av Sverige og Finlands tilpasninger til det nye sikkerhetspolitiske klimaet
i 2014 skjedde det også en større identitetsendring. Den overnevnte sameksistensen mellom
hensynet til nøytralitet og samarbeid med vesten virker å ha fått mindre betydning, til fordel for
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en sterkere vestlig og allianseforankret sikkerhetsidentitet. Med dette endret også Sverige og
Finlands forsvarspolitiske utforming seg for å kunne gi forsvarssamarbeid en større betydning
i landenes forsvarsstrategi.

En teoretisk begrensing for denne oppgaven kan være at det primært har vært fokusert på
hvordan endringer i identiteter har funnet sted gjennom å «reifisere» statene. Ved dette mister
konstruktivismen noe av sin forklaringskraft ved at man ikke får belyst den politiske prosessen
og praksisen som skaper statenes sikkerhetsidentitet. Dette betyr at andre interessante
sikkerhetsaktører utover nasjonalstaten ikke er dekket, og dermed risikerer man å gi idémessige
faktorer potensielt mindre forklaringskraft enn de materialistiske. Utgangspunktet for denne
studien er at begge teoriene komplementerer hverandre. Dette gjør at de teoretiske
fokusområdene ikke settes opp mot hverandre, men istedenfor utfyller hverandres forklaringer.
Samtidig kan man vise til at trusselbalanseteoriens primærfokus er materialistisk, men med
idémessige elementer, som blant annet staters forståelser. Dette kan hevdes å igjen styrke
trusselbalanseteoriens grunnlag for å komplementere og ikke utfordre konstruktivismen.

Konklusjoner
I denne studien har jeg undersøkt hvorfor Sverige og Finland har intensivert sitt
forsvarssamarbeid med vesten etter 2014. Intensiveringen av forsvarssamarbeidet med vesten
har kommet som et resultat av både materielle og idémessige drivkrefter. De materialistiske
drivkreftene kan i stor grad knyttes til Russlands militære signalisering i Østersjøen. Gjennom
den militære signaliseringen ble Russland oppfattet som en nasjonal sikkerhetsutfordring for
Sverige og Finland. Landene anså det ikke som mulig å håndtere denne trusselen alene, på
bakgrunn av det asymmetriske maktforholdet. Dermed ble en viktig del av tilpasningen til den
nye trusselen å intensivere forsvarssamarbeidet med forsvarspartnere som kunne sende militær
assistanse ved behov. Samtidig ble Sverige og Finland mer strategisk interessante for de samme
forsvarspartnere, som deler bekymringen for den russiske militære atferden. Intensiveringen av
forsvarssamarbeidet var dermed et resultat av en gjensidig motivasjon fra forsvarsaktørene om
å opprette et sterkere forsvarssamarbeid for å imøtekomme den antatte russiske trusselen.
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Sveriges og Finlands intensivering av forsvarssamarbeid med vesten etter 2014 ble også sterkt
preget av tidligere relasjoner mellom aktørene. Av analysen fremstår sosialiseringsprosessen
mellom Sverige og Finland og vestlige sikkerhetsaktører siden den kalde krigens slutt som
betydningsfull for intensiveringen som skjedde etter 2014. Sverige og Finland hadde gjennom
interaksjon, i form av blant annet felles historiske erfaringer, både tilegnet seg en sterkere
gruppetilhørighet med vesten og en rolle som viktige forsvarspartnere. Da det kom et nytt
sikkerhetspolitisk skifte i 2014, var en naturlig utvikling for landene å bygge videre på denne
tilknytningen til vesten og de eksisterende felles forsvarssamarbeidsplattformene mellom
Sverige og Finland og vestlige sikkerhetsaktører. Sosialiseringsprosessen etter den kalde krigen
virker også å ha ledet til en endret sikkerhetsidentitet, der fokuset har skiftet fra å forfekte
nøytralitetspolitikk til økt vektlegging av vestlig og internasjonalt samarbeid. Den endrede
sikkerhetsidentiteten medførte trolig en endret forsvarspolitisk utforming etter 2014, som
fremhevet forsvarssamarbeid som en viktig del av Sveriges og Finlands nasjonale
forsvarsstrategi. Dette iverksatte igjen en vilje i Sverige og Finland til å intensivere
forsvarssamarbeidet med vesten i tråd med egen forsvarspolitisk verdiforankring.

Oppsummert kan Sveriges og Finlands intensivering av forsvarssamarbeid med vesten forklares
både gjennom idémessige og materielle faktorer. Sett gjennom det konstruktivistiske
perspektivet fremstår sosialiseringsprosessen Sverige og Finland har hatt med vesten etter den
kalde krigens slutt som en relevant forklaringsvariabel. Denne variabelen viser til at landene
over tid gradvis har beveget seg vestover forsvarspolitisk siden deres inntredelse i det vestlige
sikkerhetsfellesskapet i 1994. Derimot som realisme-perspektivet belyser har partenes
forsvarssamarbeid blitt påvirket av den forverrede trusseloppfatningen etter 2014. Den
forverrede trusseloppfatningen kan sees på som en sterk mellomliggende variabel, ved at den
nye

trusseloppfatningen

etter

2014

betraktelig

påvirket

og

forsterket

statenes

sosialiseringsprosess med vesten ved at begge parter fikk sterke insentiver til å øke
forsvarssamarbeidet med hverandre.

Det kan ved dette trekkes frem to teoretisk funderte hovedtrender, som kan generaliseres til
Nord-Europa forøvrig. Den første trenden kobles til realismen, og viser til at småstater aktivt
driver en forsert invitasjonspolitikk overfor USA. Dette kan sees klart for andre nærliggende
stater, som Island, Danmark, Norge og Baltikum. Gjennom ordninger som Enhanced
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Deterrence Initative og Enhanced Forward Presence, har disse statene økt den allierte
tilstedeværelsen på deres eget territorium for å imøtekomme den sikkerhetspolitiske situasjonen
i regionen. Den andre trenden kobles til konstruktivismen, og viser til at småstater sosialiseres
inn i vestlig samarbeid. For i likhet med Sverige og Finland har andre nordeuropeiske småstater
også økt sin gruppetilhørighet med vestlige institusjoner som NATO og EU. Dette kan blant
annet sees gjennom statenes økte fokus på å løfte fram og forsvare vestlige verdisett og
styreform.

Studiens svakheter og styrker
Informantenes representativitet, språklige utfordringer og operasjonalisering er mulige
svakheter ved denne studien. Seleksjonen av informanter kan sees som en svakhet i denne
studien av hensyn til både tallmessig representativitet og strategisk utvelgelse. Ni informanter
ble intervjuet. Det kan hevdes at dette er for lavt antall, noe som utgjør en utfordring for studiens
validitet. Utvelgelsen av informantene var basert på strategiske vurderinger, som deres
tilgjengelighet og relevans for å kunne besvare problemstillingen. I denne studien valgte jeg
også å fokusere på personer uten politisk tilknytning. Dette ble gjort for å ikke få politisk bias.
Å inkludere personer med politisk tilknytning kunne derimot gitt bedre innsikt i de politiske
strømmene i landene. Informanter knyttet til den politiske ledelsen ville utgjort en klar styrke,
fordi de ville ha gitt meg tilgang på hvilke ideer som rår blant landenes forsvarspolitiske
beslutningstagere. Intervjuene virker i imidlertid likevel å ha gitt et bredt og relevant
informasjonsgrunnlag, som fremsto dekkende for å kunne besvare problemstillingen. Det har
vært et sentralt mål å gi en grundig, transparent innføring i hvordan intervjuene har blitt
gjennomført. Intervjuguidene er også vedlagt. Dette er gjort med hensikt om å styrke studiens
reliabilitet.

En annen sårbarheter i forskningsdesignet er språklige utfordringer, særlig knyttet til det finske
språket. Min egen manglende språkkunnskap har gjort at det har vært risiko for at aktuell
informasjon om den finske forsvarspolitikken ikke har blitt innhentet. Dette gjelder særlig for
potensielt relevante dokumenter som kun er skrevet på finsk. Intervjuene med de finske
informantene ble gjennomført på engelsk, og dette medførte et behov for å lage en engelsk
versjon av intervjuguiden. Til tross for dette virker det som at spørsmålene ble oppfattet likt
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uavhengig om intervjuene ble gjennomført på engelsk eller norsk. Dette skapte et egnet
grunnlag for sammenligning av svar.

Operasjonaliseringen gjort i kapittel 5.1 kan være en mulig svakhet siden operasjonaliseringen
gir en mulig metodisk risiko for uønsket samvariasjon og uønsket effekt fra mellomliggende og
bakenforliggende variabler. Som det utdypes i dette kapittelet kan slike variabler være for
eksempel forsvarsmateriellet og driftskostnader eller «resiprositet» som ikke har noe med
oppgavens teori å gjøre, men som også kan være sentrale forklaringer på hvorfor Sverige og
Finland har intensivert sine forsvarssamarbeid. Til tross for dette virker operasjonaliseringene
og teoriene ut ifra avsnittet ovenfor å ha en egnet forklaringskraft i henhold til studiens
fenomen.

Mulige styrker ved studien kan hevdes å være det brede komplementerende teoretiske
grunnlaget. To anerkjente internasjonale teorier er benyttet i studien. Styrken ligger i at disse
teoriene kan belyse ulike sider av Sveriges og Finlands intensivering av forsvarssamarbeid.
Som det kommer frem i utredelsen om teorienes forklaringskraft, så klarer ikke en teori å alene
belyse hele dette bildet. Ved å benytte seg av et komplementerende teoretisk grunnlag vil flere
relevante forklaringsfaktorer belyses. Det eksiterer derimot alltid en fare for at viktige
forklaringer likevel utelates. Dette er forsøkt unngått ved å dyrke frem de teoretiske
kjerneelementene. Det er mulig at andre forskere vil vektlegge disse elementene annerledes. Da
kan redegjørelsen av studiens metode og teoretiske grunnlag muliggjøre at andre kan fylle ut
mulige mangler, som denne studien ikke har klart å dekke.

En annen styrke er at studien har tatt for seg to analyseenheter. Dette skaper mulighet for å
anvende en komparativ logikk for å generere kunnskap om den større sammenhengen. Ved å
se samvariasjonen mellom Sverige og Finland har studien belyst at statenes sikkerhetspolitiske
tilpasning etter 2014 er drevet av en form for «push og pull» faktorer. Den første negative pushfaktoren viser til at sikkerhetsmiljøet i Sverige og Finlands nærområde har forverret seg.
Samtidig som den europeiske sikkerhetsorden i større grad er blitt utfordret. Dette har dyttet
småstater som Sverige og Finland til å lete etter sikkerhet hos andre. En annen push faktor er at
forsvars- og sikkerhetspolitikken i større grad baserer seg på nettverksbygging. Ved dette vises
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det til vektleggingen av deltagelse i utenlandsoperasjoner etter den kalde krigen medførte at
den nasjonale forsvarsevnen ble for svak til å kunne foreta en unilateral militær handling. Noe
som igjen leder til at stater i større grad leter etter forsvarspartnere. En positiv pull-faktor
kommer gjennom at det tilsynelatende har blitt lettere å drive med forsvarssamarbeid ved at det
ikke trenger å føre til formelle ratifikasjoner, som alliansemedlemskap eller sikkerhetsgarantier.
Istedenfor har det kommet flere «lettere» rammeverk for forsvarssamarbeid, for eksempel EI2,
FNC, JEF, EOP og NORDEFCO. En annen pull-faktor er at det institusjonelle rammeverket til
den nasjonale forsvarspolitikken har idémessig endret seg i retning av at, forsvarssamarbeid har
fått en større rolle. Dette er noe som igjen skaper motivasjon for å maksimere mulighetene for
ytterligere forsvarssamarbeid.

Videre forskning
Denne studien har studert kvalitativt hvorfor Sverige og Finland har intensivert sitt
forsvarssamarbeid med vesten etter 2014. Dette har gitt en kvalitativ forståelse av motivasjonen
for forsvarssamarbeidene i disse to nordiske landene. Det er derimot behov for en kvantitativ
studie dersom man ønsker å bedre måle den operative effekten forsvarssamarbeidene har hatt
for landene. Videre forskning kan også være aktuelt for å studere landenes forsvarspolitiske
utvikling i et større komparativt perspektiv. Parallelt med Sverige og Finlands utvikling, kan
det være mulig å finne tilsvarende fenomener i andre nordiske land, eksempelvis Norge, som i
større grad vektlegger et såkalt «alliansetilpasset forsvar» i sin militærdoktrine. Videre har
denne studien benyttet dokumentanalyse med hensikt om å studere forekomsten av relevante
ideer i landenes forsvarsdokumenter. Derimot kan det være interessant å foreta en
diskursanalyse for å se nærmere på hvordan den politiske eliten legitimerer forsvarspolitikken
for opinionen. Særlig hvis det tyder på, som i denne studien, at det kan være et forsvarspolitisk
sprik mellom landenes offisielle posisjon og praksis. Som et siste innspill til videre studier, kan
man også tale for videre forskning på spørsmål om hvorvidt landenes intensivering av
forsvarssamarbeid kan være sikkerhetspolitisk kontraproduktivt. Ved dette kan man for
eksempel se nærmere på om landenes sikkerhetspolitiske eksponering og konfliktrisiko har økt,
og ikke sunket, som følge av inngåelsen av de ulike forsvarssamarbeidene.
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Vedlegg
Vedlegg A: Intervjuguide (norsk)
Innledning:
1. Kan du i korte trekk beskrive din nåværende arbeidsstilling?

Hoveddel og utvikling:
1. Kan du beskrive hvorfor Sverige/Finland har økt sine forsvarssamarbeid etter 2014?
I.

Vil du si at de samme grunnene vil også gjelde Sverige/Finland?
•

Hvorfor/hvorfor ikke?

2. Hvordan har Sverige/Finland sin forsvarssamarbeidet utviklet seg siden etter den kalde
krigen?
I.

Har disse endringene etter ditt skjønn vært store eller små?

II.

Kan du gi noen eksempler?

III.

•

Datoer

•

Hendelser

Hvorfor søke man forsvarssamarbeid med Vesten og ikke Østen?
•

IV.

Politisk tilknytning/ ideologi

Har denne utviklingen vært med på å endre det nasjonale selvbilde?

3. Har Sverige og Finland oppnådd et sterkere fellesskap med NATO og EU?
I.

Kan du vise til eksempler?
•

Solidaritet

4. I hvilken grad vil du mene at den økte inngåelsene av forsvarssamarbeidene har vært i
konflikt med Sveriges og Finlands allianseuavhengighet?
I.

Hvorfor/hvorfor ikke?
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Russland og nasjonal forsvarsevne:
1. På hvilken måte har Russland betydd for forsvarspolitikken til Sverige og Finland?
I.

Har den økte tilstedeværelse i Østersjøen hatt noe å si?

II.

Hva tenker du er motivasjonen for den økte tilstedeværelsen?

2. Er Russlands militære aktivitet i nærområdene ansett som en nasjonal
sikkerhetsutfordring?
I.

Kan du vise til noen eksempler?

3. I hvilken grad vil du si deg enig i at Sverige/Finland har et tilstrekkelig nasjonal
forsvar?
I.

Vil du si at dette vil også gjelde Finland/Sverige sin nasjonale forsvarsevne?

II.

Hvordan har det nasjonale forsvarsbudsjettet spilt inn på dette?

III.

Er landene mer sårbare nå enn tidligere?
•

IV.

Hvorfor/hvorfor ikke?

Hvor viktig har forsvarssamarbeidet vært for deres forsvarsevne?

Sosialisering:
1. Har deltagelsen i internasjonale operasjoner vært viktig for forsvarssamarbeidet?
I.

Hvorfor/ hvorfor ikke?

2. Har forsvarssamarbeidene hatt en påvirkning på forsvarspolitikken?
I.

Kan du vise til eksempler?
•

Interoperabilitet og territorial forsvar

Avslutningsvis:
1. Er det noen forhold som ikke har blitt snakket om her, som du ønsker å trekke fram?
2. Hvis det er nødvendig, kan jeg i senere tid kontakte deg på e-post for
oppfølgingsspørsmål?
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Vedlegg B: Intervjuguide (engelsk)
Introduction:
1. Can you short describe your current work position?

Main part and development:
1. Could you describe why Finland has increased their defence cooperation after 2014?
•

Could the same reasons be applied to Sweden?

•

Why/why not?

2. How has Finland’s defence cooperation developed since after the cold war?
I.

Would you say there are small or large?

II.

Can you exemplify?
•

Dates

•

Events

III.

Why did Finland pursuit their defence cooperation with the Western states, and not
the East?
•

IV.

Political ties/ ideology
Has this development helped change the national self-image?

3. Have Finland attained a stronger kinship with NATO and EU?
I.
•

Can you give some examples?
Solidarity

4. Would you say that the increased entering of new defence cooperation conflicts with
Finland’s non-alignment?
I.

Why/ why not?
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Russia and national defence capability:
1. In what way has Russia meant to Finland’s defence policy?
I.

Has the increased presence in the Baltic Sea something to say?

II.

What do you think is the motivation for the increased presence?

2. Is Russia’s military activity in the surrounding area seen as a security threat?
I.

Can you give some examples?

3. To what extent would you agree that Finland has adequate national defence?
I.

Would you say that this will also apply to Finland / Sweden's national defence
capabilities?

II.

How has the national defence budget responded to this?

III.

Are countries more vulnerable now than before?

•

Why/why not?

IV.

How important has defence cooperation been for their defence capabilities?

Socialisation:
1. Have the participation in international operation been important for today’s defence
cooperation?
I.

Why/why not?

2. Has the defence cooperation had an impact on the defence policy?
II.

Can you give some examples?

•

Interoperability and territorial defence

Ending:
1. Is there anything that has not been mentioned during this interview you would like to
address?
2. If necessary, could I on a later date contact you on your email for a follow-up
question?
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Vedlegg C: Informasjonsskriv

Vil du delta i forskningsprosjektet
” Hvorfor har Sverige og Finland intensivert sitt
forsvarssamarbeidet med vesten etter 2014”?
Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å tilegne seg
innsikt i hva som kan forklare den sikkerhetspolitiske dreningen i det svensk-finske
forsvarssamarbeidet med vesen. I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for prosjektet
og hva deltakelse vil innebære for deg.
Formål
Formålet med dette prosjektet er å få dyptgående innsikt i hvordan den sikkerhetspolitiske
dreningen i Sverige og Finland, og deres intensiverte forsvarssamarbeid med vestlige
sikkerhetsaktører kan forstås. Intervjuet er en del av min masteroppgave ved UiO, og
avhandlingen tar sikte på å besvare forskningsspørsmålet:
Hvorfor har Sverige og Finland intensivert sitt forsvarssamarbeid med vesten etter 2014?
Opplysningene fra intervjuet vil ikke brukes på andre måter.
Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet?
Universitet i Oslo er ansvarlig for prosjektet.
Hvorfor får du spørsmål om å delta?
Min populasjon av informanter har jeg trukket på grunnlag av deres kunnskap om de spesifikke
sakene som jeg studerer. Kriteriene mine for utvalg av kandidater er basert på deres kunnskap
og fagkompetanse om Finland og Sveriges sikkerhets- og forsvarspolitikk og vestlig
sikkerhetsstruktur i Nord-Europa, samt tilknytting til enten landenes respektive forsvar eller til
det forsvarspolitiske forskningsmiljøet.
Grunnet kriteriene er det få forespørsler og antallet informanter beregnes til færre enn 10.
Kontaktinformasjonen har jeg hentet fra aktuelle offentlige hjemmesider.
Hva innebærer det for deg å delta?
Deltakelse i prosjektet innebærer å stille opp til et intervju. Informasjonen som samles inn er
knyttet til din forståelse av Sveriges og Finlands forsvarspolitikk. Spørsmålene handler om
Finland og Sveriges forsvarssamarbeid etter 2014, eventuelle årsaker for landenes strategiske
valg, og hvilke konsvensker av disse valgene har/kan ha.
Hvis du velger å stille opp til intervju som varer rundt 30-60 minutter. Opplysningene
registreres via lydopptak.
Det er frivillig å delta Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når
som helst trekke samtykke tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da
117

bli anonymisert. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller
senere velger å trekke deg.
Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger
Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi
behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket.
• Jeg, Nicolai Fredrik Weinstock og min veileder på dette prosjektet: Tormod Heier har tilgang
til opplysningene.
• Navn og opplysninger vil bli lagret separat og informant vil anonymiseres i oppgaveteksten
for å unngå at informanter kan gjenkjennes. Datamaterialet lagres i en passordbeskyttet mappe
på min datamaskin.
Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet?
Prosjektet skal etter planen avsluttes 20.05.2020. Etter prosjektet er fullført vil all data bli
slettet.
Dine rettigheter
Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til:
- innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg,
- å få rettet personopplysninger om deg,
- få slettet personopplysninger om deg,
- få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), og
- å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine
personopplysninger.
Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg?
Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke.
På oppdrag fra Universitet i Oslo har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at
behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.
Hvor kan jeg finne ut mer?
Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med:
• Veileder: Tormod Heier
Epost: XXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXX
• Student: Nicolai Fredrik Weinstock
Epost: XXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXX
•Vårt personvernombud: Maren Magnus Voll
Epost: personvernombud@uio.no
• NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) eller
telefon: 55 58 21 17.
Med vennlig hilsen
Nicolai Fredrik Weinstock
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Prosjektansvarlig
(Forsker/veileder)
Tormod Heier

Student
Nicolai Fredrik Weinstock

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samtykkeerklæring
Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet «Hvordan kan den vestlige dreiningen i
det svensk-finske forsvarssamarbeidet forstås» og har fått anledning til å stille spørsmål. Jeg
samtykker til:
 å delta i intervju
 at opplysninger om meg publiseres slik at jeg kan gjenkjennes Dette vil kun gjelde dersom
informant ønsker å gi informasjon som går ut over intervjuets tiltenkte målsetting, og
informant vil informeres og gis mulighet til å reservere bruken.
 at mine personopplysninger lagres etter prosjektslutt, til senest 20.05.2020

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca. 20.05.2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Signert av prosjektdeltaker, dato)
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Vedlegg D: Oversikt over informanter og intervjuene
Bakgrunn
Intervjudato
Intervjuform
Seniorforsker ved Finsk utenrikspolitisk institutt
20.12.2020
Telefon
Seniorforsker ved Totalförsvarets forskningsinstitut 13.02.2020
Telefon
Professor ved Institutt for forsvarsstudier
04.11.2019
Videokonferanse
Seniorforsker ved Totalförsvarets forskningsinstitut 16.03.2020
Telefon
Høgskolelektor ved Finlands forsvarshøgskole
10.02.2020
Telefon
Førsteamanuensis ved Norges forsvarshøgskole
07.11.2019
Ansikt til ansikt
Høgskolelektor ved Sveriges forsvarshøgskole
10.02.2020
Telefon
Tjenesteperson i Sveriges Forsvarsdepartement
25.03.2020
Telefon
Professor ved Finlands forsvarshøgskole og
07.02.2020
Videokonferanse
rådgiver i Finlands Forsvarsdepartement
Rekkefølgen over informantene er randomisert, og kan dermed knyttes til informantenes
nummer i oppgaven.
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