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Abstract  

The Arctic is except being one of  the Worlds’ most remote regions also experiencing the heavy 
impacts of  climate change. This means an opportunity for the Arctic nations – access to a brand 
new ocean. The melting region is from a military perspective of  strategic importance, as well as it 
provides new shipping routes and holds up to 30% of  the worlds undiscovered natural resources 
being worth billions of  dollars. One nation having taken a keen notice to this is Russia, it has 
claimed land in the Arctic several times and in 2007 it planted its flag on the seabed of  the North 
pole declaring the Arctic belongs to them. 
 
This lays out the purpose of  this report – to investigate how the Russian use of  soft and hard 
power in the Arctic has changed during the years of  2007 to 2017. In order to examine this, 
Kristensen and Sakstrup at the Centre for Military Studies at the University of  Copenhagen 
along with several others, suggest analysing Russias military and diplomatic behaviour. The 
results finds that the Russian use of  soft power in terms of  diplomacy and cooperation with the 
other arctic states was mainly present, and increased in the years 2007 to 2014 prior to the 
Ukraine crisis, while again being present after a long haul in 2017. The use of  hard power in 
terms of  military might and presence has during the same period of  time steadily increased.   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1. Inledning  
Arktis är en region i förändring som länge har uppmärksammats i miljösammanhang då den globala 

uppvärmningen medfört negativa konsekvenser för området. I takt med att den genomsnittliga 

temperaturen i Arktis stiger och havsisarna smälter mer för varje år, så ritas den geografiska kartan 

om och nya möjligheter uppstår. Under kalla kriget var Arktis främst aktuellt för sin strategiskt 

betydelsefulla position, men dock kom regionens betydelse att avta efter Sovjetunionens kollaps. 

Under 2000-talet går det att notera ett förnyat intresse för regionen som numera är en viktig 

politisk fråga i flera länder i annat hänseende än miljöaspekten. Intresset som utvecklats för Arktis 

har sitt ursprung i att den globala uppvärmningen medfört geografiska förändringar i området, 

vilket öppnat upp för civil och militär sjöfart samt utvinning av naturresurser. Arktis är 

exceptionellt rikt på naturresurser, och beräknas besitta 13% av världens outnyttjade naturresurser i 

form av olja och 30% i form av naturgas.   1

 
Samtidigt som dessa utgör potentiell säkerhet i framtida försörjning så råder det i dagsläget 

fortfarande oklarhet och kontroverser kring omfattande landområden i Arktis. Ryssland, Kanada, 

USA och Danmark har alla lagt anspråk på olika landområdet som överlappar varandra.  I 2007 2

kom världens ögon att riktas mot Arktis, då Ryssland placerade sin flagga på nordpolens 

havsbotten  – samtidigt som man gick ut med att deklarera att Arktis var deras. Av dem Arktiska 

nationerna är Ryssland en aktör som står ut står i flera bemärkelser. Landet har den längsta arktiska 

kusten, det nuvarande största arktiska territoriet, samt är det land som profilerat sig starkast i 

regionen. I kombination med att landets ekonomi i hög grad är beroende av naturresurser, samt att 

Arktis är av strategisk signifikans för Ryssland, gör att regionens betydelse inte går obemärkt förbi. 

Det finns mycket som talar för att det skett en förändring i Rysslands utrikespolitik, varav 

invasionen av Georgien i 2008 och annektionen av Krimhalvön i 2013 är några av dem tydligare 

indikatorerna. Kombinationen av skiften som visats i den ryska utrikespolitiken under 2000-talet, 

och att landet  har ett tilltagande intresse för regionen, vilket exempelvis utmärks i 2001 såväl som i 

2015 när man lade anspråk på en landyta motsvarande 1,2 miljoner kvadratkilometer ligger till 

grund för denna ligger till grund för denna uppsats – att avhandla hur den ryska maktutövningen i 

Arktis har förändrats över tid. 
 
 
 
 
 

Laruelle, Marlene, Resource, State reassertion and international recognition: locating the drivers of  Russia’s Arctic policy, s. 6, 1

2014, Polar Journal, vol. 4, no. 2, Hämtad: 2018-03-30

 Birdwell, Ian, Rival Claims to a Changing Arctic, 2016-08-15, The Martime Executive, Hämtad: 2018-03-232
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1.1 Syfte och problemformulering  
Med den givna bakgrunden till ämnet så utgår denna uppsats ifrån att det har skett en förändring i 

Rysslands utrikespolitik och att landet har intressen i Arktis som man vill säkra. Således syftar denna 

uppsats att undersöka hur Rysslands maktutövning i Arktis har förändrats över tid. Detta kommer 

att göras inom den teoretiska ramen som ligger till grund för denna uppsats, vilket utgår ifrån att 

makt ter sig i 1) en diplomatisk dimension och 2) en militär dimension vilket baseras på den tidigare 

forskningen som kommer redovisas ytterligare. Således formuleras uppsatsens frågeställningar till 

följande:    
 
- Hur har Rysslands maktutövande i Arktis förändrats från 2007 till 2017?  

1.2 Avgränsningar  
Uppsatsen utgår från att Ryssland utövar makt i Arktis på grund av dess ekonomiska och 

strategiska betydelse och kommer således inte att behandla vilka orsakerna eller intressen är bakom 

att man utövar makt. Dels av givna tidsskäl, och dels för möjligheten att leverera en djupgående 

studie så måste uppsatsen syfte avgränsas vidare. Syftet avgränsas vidare till att enbart analysera 

Rysslands maktutövande, och därav kommer inga andra stater att jämföras med. Uppsatsen 

kommer även att avgränsas i tid, från 2007 då Ryssland satte sin flagga på nordpolen tills 2017. 

Dock så kommer en förhistorisk överblick kring Arktis att ges, samt en överblick från 2001 då 

Ryssland som första land lade anspråk i regionen. Dock så präglades tidsepoken från 2001 till 2007  

av passivitet från Rysslands sida och kommer inte att behandlas närmre. Vidare begränsningar i 

maktbegreppet kommer även att göras, och i syfte att nyansera men även förenkla något så 

komplicerat som maktbegreppet så kommer denna uppsatsen att dela upp makt i två 

abstraktionsnivåer, mjuk- och hård makt. Mjuk makt kommer att avgränsas till att omfatta den 

diplomatiska aspekten, medan hård makt kommer att avgränsa den militära aspekten vilket kommer 

redovisas och motiveras utförligare i teoriavsnittet. 
 
Även officiella styrdokument och doktriner som behandlar Arktis från den ryska staten kommer att 

nämnas för att få en större förståelse, men dessa kommer inte behandlas djupare då uppsatsen inte 

ämnar att göra en doktrinanalys. Dem nämnda avgränsningarna är nödvändiga av dels giva tidsskäl, 

men även på grund av att uppsatsen skulle med lätthet kunna bli föremål för kritik om inga 

konkreta och detaljerade avgränsningar görs. Slutligen kommer uppsatsen att avgränsas i rum och 

endast behandla Arktis, dock det finns ingen allmänt vedertagen definition av vad Arktis är.  I 3

dagsläget råder det meningsskillnader om vad Arktis är och hur regionen skall definieras. I olika 

forskningssammanhang råder det olika vedertagna definitioner till det område som utgör Arktis 

vilket gör att definitionen högst styrt av syftet. Vissa definitioner såsom arktiskt klimat, flora & 

 NE:s nätupplaga, www.ne.se, Sökord: Arktis, hämtad 20-03-20183
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fauna, marina definitioner kommer att utelämnas då det för detta syfte inte är relevant. Då ingen av 

dem befintliga definitionerna är entydiga och har olika tillämpningsområden så kommer en klar och 

tydlig definition att användas. Därav kommer av alternativen givna allting över norra polcirkeln 

(latitud 66° 33ʹN) att räknas som Arktis. Inom den norra polcirkeln återfinns Sverige, Danmark, 

Island, Kanada, Ryssland, USA, Norge, och Finland. Dock så kommer endast Rysslands del av den 

norra polcirkeln, framöver definierat som Arktis, att behandlas.  

1.3 Disposition 
Uppsatsen kommer att delas in i fem kapitel efter inledningen. Metodkapitlet kommer att 

presenteras härnäst, följt av teoriavsnittet där maktbegreppet först kommer att diskuteras allmänt 

för att sedan presentera det som kommer att bli den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen. Efter 

följs dispositionsföljden av ett empirikapitlet som kommer att inledas med en historisk överblick 

mellan Sovjetunionen och Arktis i syfte av att få förhistorisk förståelse. Empirikapitlet följs vidare 

av en andra del som redogör för den diplomatiska och militära maktutövningen i enighet med 

teorin. Uppsatsen avrundas med ett kapitel om slutsatser där uppsatsens svar på frågeställningen 

presenteras. Således kommer dispositionsföljden att se ut enligt följande: 

Fig.1 Dispositionsföljd.  
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2. Metod    
Detta avsnitt presenterar vilka grunder denna uppsatsen skevs av, dess forskningsdesign samt de 

forskningsmetoder och material som använts för att svara på dem ställda forskningsfrågorna. 

Uppsatsens metodval är baserat på dem givna frågeställningarna för uppsatsen, den givna tiden och 

de resurser som legat till grund för arbetet. 

2.1 Val av fall 
Uppsatsen syfte bottnar i att det akademiska forskningen kring Rysslands maktutövning i Arktis är 
eftersatt, förvisso är den befintliga statsvetenskapliga forskningen närvarande men det finns det 
fortfarande utrymme för påbyggnad. Framförallt är den befintliga forskningen disträ och präglas av  
att den behandlar flera andra områden som inte är relevanta för detta syfte. Regionens successivt 
ökade signifikans är i sig värd mer forskning, dock så bottnar valet av Rysslands som studieobjekt 
på dels tidsbegränsningar samt att Ryssland är den aktören som profilerat sig starkast i regionen och 
skiljer sig markant från dem övriga arktiska staterna i flera avseende. Valet av frågeställningarna 
grundar sig i att mycket talar för att det har skett en förändring i Rysslands maktanvändande 
internationellt, men underlaget för hur detta har förändrats i Arktis är till större del frånvarande. 
Från att vara det första landet att lägga anspråk på ett landområde i regionen, till att i 2007 sätta sin 
flagga på Nordpolen, vilket i kombination med provokationer, militära- och diplomatiska utspel i 
en region som har en tilltagande signifikans gör specifikt Ryssland till en intressant aktör att studera 
närmre. 

2.2 En teorikonsumerande fallstudie 
Frågeställningarna i denna uppsats kommer vara av förklarande karaktär och ämnar på att besvara  

frågan ”hur?”. Frågor av karaktären ”hur, när eller varför?” är ofta deskriptiva, och såldes är det 

också lämpligt att använda en fallstudie för att besvara dessa.  Fallstudiens styrkor ligger i att 4

erbjuda förklaringar och djupdyka i komplexa fall, samt är att föredra när syftet är att generera 

konkret och nyanserad kunskap. Med den begränsade tiden som ställts till förfogandet för arbetet 

så argumenteras det också att en fallstudie som forskningsdesign är att föredra då det anses vara en 

tidseffektiv metod i forskningssyfte. Vidare är valet av fallstudie lämpad i att förklara ett fall och 

avhjälpa detta genom studerandet av konkreta situationer och avgränsade fall, då denna uppsats 

syftar på att studera ett analysera ett skeende så ligger det i fallstudiens natur att ge starka 

förklaringar.  Alla dessa faktorer kombinerat stämmer överens med uppsatsens syfte och 5

frågeställningar, därav kommer uppsatsens forskningsdesign mynna ut i en fallstudie. Detta arbete 

är även av beskrivande karaktär vilket gör det lämpligt att använda sig av en teoretisk utgångspunkt 

för att förklara hur ett fenomen förfaller. I teorikonsumerande forskning står fallet i fokus och 

 Yin, Robert K. Fallstudier : design och genomförande, s. 23, 2007, Malmö, Liber. 4

 Ibid, s. 255
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avhandlas med existerande teorier.  Makt är ett centralt begrepp inom statsvetenskapen som det 6

teoretiserats flitigt om, och gemensamt för den teorikonsumerande studien är att erbjuda lösningar 

och förklaringar åt den ställda forskningsfrågan. Då det finns många konkurrerande teorier om vad 

makt är och hur det kan teoretiseras så kommer denna fråga att diskuteras under uppsatsens 

teorikapitel, för att sedan presentera uppsatsens teoretiska utgångspunkt kring vad makt är och hur 

det kan mätas 

2.3 Material och reliabilitet 
Till denna uppsats så har en kombination av digitala och tryckta källor använts, främst publicerade 

av icke-statliga organisationer som bedriver forskning inom området. Rapporten The New Ice Curtain 

– Russia’s Strategic Reach to the Arctic skriven i 2015 av Center for Strategic & International Studies av 

Heather A. Conley och Caroline Rohloff  har tillsammans med forskarna från militärstrategiska 

institutet på Köpenhamns Universitet, Dr. Kristian Søby Kristensen och Ph.D Casper Sakstrup 

som författat Russian Policy in the Arctic after the Ukraine Crisis varit av stor betydelse för detta arbete. 

Dessa två är andrahandskällor, varav Conleys och Rohloffs rapport ger policyrekommendationer till 

den Amerikanska staten och Kristensens och Sakestrups rapport ger policyrekommendationer åt 

danska beslutsfattare. Även fast centraliteten minskar då dessa är andrahandskällor, så är dess 

legitimitet stor då dem kommer från erkända aktörer. Då båda analyserar Rysslands policy och 

utveckling i Arktis går dem att kontrollera och bekräfta mot varandra och såldes stärker 

reliabilitetsgraden.  Även forskning från andra aktörer såsom Stanford University, The Arctic 7

Institute, Stockholms Internationella Fredsforskningsinstitut med flera, har använts för att tillgå  

fakta och analyser inom området. Dessa källor är av vetenskaplig karaktär som strävar efter att hålla 

en hög sanningsenlighet och tillika är noggranna vad man uttalar sig om.  8

2.4 Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen kring Arktis domineras av huvudsakligen miljö- och arkeologiska aspekter 

av regionen. Den statsvetenskapliga forskningen, såväl svenskt som internationell är inom detta 

område begränsad. Den rapport som nämndes tidigare av det militärstrategiska institutet vid 

Köpenhamns universitet behandlar en överblickande bakgrund i Rysslands policy i Arktis innan 

Rysslands annektion av Krimhalvön i 2014. Dock så fokuserar och fördjupar sig denna i huruvida 

Ukrainakrisen påverkat Rysslands maktutövande i Arktis – och om det finns någon grund till oro 

 Esiasson et al, Metodpraktikan, konsten att studera samhälle, individ, och marknad, 2017, 5:e upplagan, Wolters Kluwer, 6

Stockholm, s. 23

 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 2016, 7

Studentlitteratur AB, Stockholm, s.186,

 Alvehus, Johan, Skriva uppsats med kvalitativ metod, en handbok, 2013, Liber, Stockholm, s. 618
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för den danska staten.  Rapporten har varit till stor hjälp för denna uppsats, då författarna 9

presenterat en teoretisk modell som kommer att användas för att besvara uppsatsens frågeställning. 

Bland den övriga befintliga forskningen som finns att tillgå, återfinns ämnen som behandlar dem 

arktiska nationernas intresse i regionen, hur dem arktiska staterna använder sig av marin diplomati 

för att främja fortsatt fred, samt komparativa analyser hur länderna i arktiska rådet agerat. 

Förutom den nuvarande akademiska forskningen som finns tillgänglig behandlas ämnet även i 

rapporter skrivna av i huvudsak internationella ickestatliga organisationer. Rapporten The New Ice 

Curtain –Russia’s Strategic Reach to the Arctic skriven i 2015 av Heather A. Conley och Caroline 

Rohloff  vid Center for Strategic & International Studies, förklarar samt analyserar Rysslands 

agerande i Arktis  är till stor del övergripande och med mycket historisk kontext. Denna rapport 

behandlar flera områden som inte är relevanta för denna uppsatsens syfte såsom framtida 

företagsklimat och inverkan på ursprungsbefolkningen i takt med det ökande intresset för Arktis. 

Det återfinns även ett antal svenska rapporter gjorda av totalförsvarets forskningsinstitut. Niklas 

Granholm och Peter Haldéns rapport: Arktis, Strategiska frågor i en region i förändring  tar upp och 10

förklarar den svenska synen på regionen som visar på framtida problemområden då dem Arktiska 

staterna visat stort intresse för regionen och dess naturresurser. Dock så är rapporterna  av 

övergripande karaktär som inte avhandlar explicit Rysslands användande av makt utan måste 

kombineras för att utläsa resultat. Vidare så finns det också en viss del historisk forskning som är av 

mera socialantropologisk karaktär och som behandlar den historiska ryska närvaron i Arktis och 

hur Ryssland använder sig av sin historiska anknytning för att legitimera sin rätt till området. 

Huvudsakligen består dock den nuvarande tillgängliga informationen inom området av rapporter, 

men den statsvetenskapliga forskningen och den explicita forskningen kring Rysslands 

maktutövning i regionen och hur denna har förändrats över tid är begränsad. Följaktligen gör detta 

att det i dagsläget inte finns någon explicit forskning kring förändringar i Rysslands maktutövande i 

Arktis att tillgå.  

 
 
 
 
 
 

 Sakstrup Casper, Kristensen Søby Kristian, Russian Policy in the Arctic after the Ukraine Crisis, s. 1, 2016, Center for 9

Military Studies, University of  Copenhagen, Hämtad: 2018-03-29

 Haldén, Peter & Granholm, Niklas, Arktis: strategiska frågor i en region i förändring, s. 5, Totalförsvarets 10

forskningsinstitut (FOI), Stockholm, 2008, Hämtad: 2018-03-30
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3. Teoretiskt ramverk 
För att ge en större förståelse kring maktutövning kommer kapitlet inledas med ett sätt att adressera 

hur Ryssland ser omvärlden. Då makt inom den vardagliga diskussionen, statvetenskapen och i 

akademin är makt ett omtvistat begrepp behöver det klargöras vidare för att slutligen sättas i den 

kontext som uppsatsen utgår ifrån. Då det finns många konkurrerande teorier och definitioner 

kring vad makt, kommer ett avstamp att göras genom utgå ifrån hur maktutövningen använts och 

tolkats i den tidigare forskningen. 

 

3.1 Ryssland och omvärlden  
För att förstå den Rysslands uppfattning av omvärlden föreslår Rysslandsforskaren och Professorn 

Andrej Tsygankov att Rysslands världsbild kan kopplas till den statscentrerade idéskolan. I denna är 

Rysslands stormaktsställning given, där landet har uppfattning om externa hot och således måste 

säkra för sin egna stabilitet vilket är i centrum.  I den ryska idébilden är det internationella systemet 11

multipolärt uppbyggt varav Ryssland är en historisk maktpol. Inom det multipolära internationella  

som Ryssland spelar i drivs systemet av en maktkamp om resurser och intressen som mynnar ut i 

en nollsummesyn på säkerhet, det den ena aktören förlorar vinner en annan.  För att värna om 12

Rysslands suveränitet så måste maktmedel användas, vilket sörjer för att skapa en maktbalans och 

bevarar landets intresse på den internationella arenan där andra stater försöker underminera 

Ryssland.  

Den internationella arenan är lömsk, och hot uppfattas komma från de aktörer som på något sätt 

försöker underminera Rysslands stormaktsställning och landets suveränitet. I strävan efter att 

uppnå maximal säkerhet måste Rysslands suveränitet, stabilitet och stormaktsställning bevaras 

genom att staten stärker sin politiska, militära och ekonomiska makt. I den internationella arenan 

Rysslands stormaktsställning och landets säkerhet central, vilket gör att landet ständigt måste stärkta 

sina förmåga att skydda sig mot yttre hot. En aktiv och pragmatisk utrikespolitik som utgår ifrån 

landets intressen är nödvändig, och därför bör landet inte binda upp sig i något vädersträck utan 

integrera diplomatiskt med stater som har likasinnade intressen. Utrikespolitiken och 

maktutövningen måste således stärka Rysslands band för att konsolidera landets stormaktsställning 

och dess internationella inflytande.  13

 Tsygankov, Andrej, Russia’s foreign policy: change and continuity in national identity, 2013, Rowman & Littlefield, 11

Lanham, s.6

 Tsygankov, Andrej, National Ideology and IR perspectives: Three incarnations of  the ”Russian idea”, 2010, European 12

Journal of  International Affairs, vol. 16, nr. 4, s. 673,

 Ibid, s. 673-674 13
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3.2 Vad är makt?  
I flera århundrade så har maktbegreppet varit omtvistat. Aristoteles, Aurelius Augustine, Thomas 

Aquinas, Thomas Hobbes och flera andra filosofer har sedan en lång tid tillbaka försökt definiera 

makt men har varit oförmögna att enas kring vad begreppet är och/eller betyder. Fortfarande i 

dagens moderna och olika statsvetenskapliga skolor så råder det meningskillnader kring vad makt är 

och hur man ska definiera begreppet.  En av dem starkt maktfokuserad och sedermera en av dem 14

klassiska statsvetenskapliga teorierna – realismen, menar på att staten är den huvudsakliga och mest 

suveräna aktören i en anarkistisk värld.  

Realismens teoretiska perspektiv utgår ifrån att stater är rationella och fattar beslut som ligger i dess 

intresse vilket sätter maktbegreppet i fokus. Inom den anarkistiska världsbilden så är staten i 

utelämnad till sig själv, vilket gör att staten måste sörja för sin egna överlevnad. Självhjälp, 

egenintresse och makt är alla centrala element inom realismen vilket  leder till att staten måste utöva 

makt för att för att säkra dess intresse och sörja för sin överlevnad. Detta kan ske främst genom att 

den egna staten bygger upp sin militär och således sin försvarsförmåga, men även genom att staten 

ingår i allianser för att skapa en maktbalans.  Harvardprofessorn Joseph Nye argumenterar för att 15

enbart mäta makt i form av tillgångar och kapacitet är en genväg som ofta brukar användas, men 

som inte är korrekt, då maktens natur ter sig olika likväl vilka maktstrategier som är bäst lämpade 

för ett visst tillfälle är högst styrt av kontexten denna utspelar sig i.  16

 

3.3 Hård och mjuk makt 
Nye argumenterar för att en stat kan utöva två typer av makt på sin omvärld. I slutet av 90-talet 

myntade han begreppet ”soft power” i sin bok Bound to Lead: The Changing Nature of  American Power 

som förklarar att Pax Americana inte enbart bygger på USA:s militära och ekonomiska makt.  Han 17

argumenterar att USA har utvecklat mjuk maktutövning på sin omvärld och vidareutvecklar 

begreppet i boken Soft Power – the means to success in world politics ytterligare. I boken presenterar han 

ytterligare evidens för att en stat kan utöva makt på sin omvärld i två abstraktionsnivåer – hård- och 

mjuk makt.  

Nye menar initialt på att begreppet mjuk makt har tre viktiga huvudområden: Kultur, det vill säga 

när ett lands kultur är attraktiv utåt. Politiska värderingar som i huvudsak består av en aktörs 

 Isakovic, Zlatko, Introduction to a theory of  political power in international relations, 2018,Ashgate Publishing 14

Company, Vermont, s. 43 

 Nau, R. Henry, Perspectives on international relations, power, institutions, ideas, 3:d ed, SAGE Publications US, New York s. 31. 15

 Nye, Joseph, The future of  power, 2011, PublicAffairs, New York, s. 3216

 Nye, Joseph, Bound to Lead: The Changing Nature of  American Power, 1990, Oxford University press, Oxford, s. 1917
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attraktionskraft när denna utför handlingar som uppfattas som positiva av omvärlden, samt 

Utrikespolitik som kan vinna legitimitet om ett land kämpar för mänskliga rättigheter och 

humanitära interventioner som ett sätt att stärka dess mjuka maktkapital.  18

Han argumenterar likt den realistiska skolan att hård makt huvudsakligen består av militär 

handlingskraft och ekonomisk makt och att detta kännetecknas av användandet av våld, närvaron 

av hot och ekonomisk makt i form av sanktioner. Medan användandet av hård makt ska framkalla 

ett önskat utfall genom belöning eller straff  – ”morot och piska” så består mjuk makt av förmågan 

att få en aktör i önskad riktning utan användandet av hot eller våld.  Den huvudsakliga skillnaden i 19

detta maktspektrum är när en aktör kan få som den vill genom antingen användandet av våld eller 

hot om våld – eller genom att den aktören som makten utövas på gör något i den maktutövandes 

intressen utan närvaron av hot och våld.  

Detta maktbegrepp har fått spridning inom statsvetenskapen då den inte enbart behandlar militär 

makt som ett sett att utöva makt, utan även mjuk makt som ett sätt att för aktör A att utöva sin 

makt på aktör B. Medan hård makt utövas genom militära medel, tvång, sanktioner och närvaron av 

hot så kan mjuk makt utövas på olika vis. I Nyes originalkoncept innefattar mjuk makt 

attraktionskraft, det vill säga att aktören som makten utövas på gör något i önskad riktning då den 

maktutövande aktören besitter attraktionskraft som anses vara önskvärd.  Han vidareutvecklar 20

mjuk makt i boken The future of  power och poängterar att begreppet makt är något som alltid 

kommer vara svårt att definiera, och att man troligen aldrig kommer vara överens kring begreppets 

faktiska betydelse och således måste kolla på kontexten makten utspelar sig i.  21

Den tidigare forskningen kring Ryssland som brukare av mjuk makt drar dock slutsatser att landet 

tillämpar en pragmatisk användning av mjuk makt i form av diplomati. En av dem tyngre 

förespråkarna till att diplomati och institutioner kan användas som användas som ett sätt att utöva 

makt är statsvetaren och före detta ambassadören Henry Kissinger. I boken Diplomacy argumenterar 

han för att diplomati har varit ett komplement till det traditionella militära maktanvändandet som 

format det internationella systemet till vad det är idag och menar att diplomati är ett viktigt verktyg i 

en stats utrikespolitiska verktygslåda, men att det inte är ett effektivt verktyg om det inte backas av 

militär förmåga.   22

 Nye, Joseph, Soft Power – the means to success in world politics, 2004, PublicAffairs, New York, s. 43,18

 Nye, Joseph, The future of  power, 2011, PublicAffairs, New York, s. 3219

 Totalförsvarets forskningsinstitut, Ryssland mjuka makt misslyckas i Baltikum, 2014-12-22, Hämtad: 2018-03-2020

 Nye, Joseph, The future of  power,, 2011, PublicAffairs, New York, s. 3221

 Kissinger, Henry, Diplomacy, 1994, Pocket Books, New York, s. 24, 22
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Idén om att hård makt är centralt, och att mjuk makt är ett viktigt verktyg i en stats utrikespolitiska 

verktygslåda stärks vid en närmre anblick kring den befintliga geopolitiska forskningen kring 

Rysslands maktanvändande i regionen. I artikeln Russia in search of  its Arctic strategy: Between hard and 

soft power (2014) från institutionen för internationella relationer vid Sankt Petersburgs universitet, 

beskriver författarna hur Ryssland tillämpar en pragmatisk blandning av hård och mjuk makt i 

Arktis.  Den hårda maktutövningen ter sig huvudsakligen i en militär dimension och den mjuka 23

maktutövningen sker genom diplomati.  Detta påstående får medhåll av slutsatser som gjorts av The 

New Ice Curtain –Russia’s Strategic Reach to the Arctic (2015) skriven av Center for Strategic & 

International Studies och annan befintlig forskning.   24

Även den nyare geopolitiska forskningen når samma slutsatser vilket inkluderar forskarna Dr. 

Kristian Søby Kristensen och Casper Sakstrup från det militärstrategiska institutet vid Köpenhamns 

Universitet. Deras forskning specialiserar sig på huruvida Ukrainakrisen gett upphov till några 

förändringar för Rysslands maktbrukande i regionen.  Efter att ha studerat Rysslands tidigare 25

maktutövning i regionen teoretiserar dem makt, med inslag av Nyes teori om hård och mjuk makt 

för att undersöka huruvida det skett en förändring i Rysslands maktutövande efter Ukrainakrisen. 

Forskarna drar slutsatsen att Rysslands maktutövande i regionen huvudsakligen ter sig diplomatiskt 

och militärt.  Dem konstruerar en teoretiskt modell för att mäta det som är hård makt (militärt) 26

och mjuk makt (diplomati) för att tolka huruvida det skett förändringar varav, både den militära och 

diplomatiska maktutövningen kan variera från att vara avtagande till tilltagande.  

Inom modellen mäter det som kallas den diplomatiska dimensionen, Rysslands politiska jargong 

mot dem övriga arktiska staterna, vilket kan variera från att vara konstruktiv, ömsesidig och 

samarbetsvillig – till destruktiv, överkänslig och subversiv. Den militära dimensionen behandlar 

huruvida det skett en militär upp- eller nerrustning i regionen. Detta kännetecknas av antingen till- 

eller avtagande investeringar, omorganisationer eller modernisering samt provokativa 

militärövningar som visar på maktförmågan som Ryssland besitter.  Utifrån detta presenteras fyra 27

särskiljande sätt för att analysera huruvida maktutövningen har förändrats, vilket kommer ligga till 

grund för uppsatsen teoretiska utgångspunkt för att avhandla huruvida det skett en förändring i 

maktutövandet.   

 Sergunin, Alexander, Konyshev, Valery,  Russia in search of  its Arctic strategy: Between hard and soft power?, 2014, The 23

polar journal, s. 73, Hämtad: 2018-03-29

 Conley, Heather,  Rohloff, Caroline, The New Ice Curtain – Russia’s Strategic Reach to the Arctic, 2015, Center for 24

strategic & International studies (CSIS), s. 70, Hämtad: 2018-03-20

 Sakstrup Casper, Kristensen Søby Kristian, Russian Policy in the Arctic after the Ukraine Crisis, 2016, Center for 25

military studies, University of  Copenhagen, s. 34, Hämtad: 2018-03-29

 Ibid, s. 126

 Ibid, s. 527
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3.4 Teoretisk utgångspunkt 

1) Tilltagande användning av hård makt 
Denna linje kännetecknas av en klar militär uppbyggnad vilket konkret innebär att 

större resurser läggs på militären, den militära infrastrukturen utökas och nya 

militärbaser, regemente, och befintlig infrastrukturen moderniseras. Den militära 

närvaro i regionen höjd samtidigt som det uppvisas ett provokativt militärt beteende, 

vilket kännetecknas av stora militärövningar, territoriella intrång och störande av den 

marina och luftburna trafiken i regionen.  28

2) Tilltagande användning av mjuk makt 
Konkret skulle detta innebära att Rysslands håller sig inom det institutionella ram- 

och regelverket och fokuserar på att utöka detta. Ryssland utövar en aktiv 

diplomatisk utrikespolitik och integrerar positivt med dem övriga arktiska staterna. 

Landet fokuserar på att stärka dess band regionalt och bilateralt med dem övriga 

arktiska staterna och främjar en positiv dialog.  29

3) Avtagande användning av hård makt 
Under denna diskurs skulle Ryssland aktivt verka för en militär nedrustning i 

regionen och inget provokativt militärt beteende sker. Maktutövandet militärt avtar 

och Ryssland agerar aktivt för att minska sin militära närvaro i regionen. Under ett 

avtagande användande av hård makt skulle inget provokativt militärt beende i 

regionen att ske, och Arktis skulle förbli ett icke-militärt prioriterat område.  30

4) Avtagande användning av mjuk makt 
Det diplomatiska samarbetet avtar avsevärt vilket konkretiseras av att det 

institutionella ramverket för regionen ifrågasätts. Avtal såsom Förenta Nationernas 

havsrättskonvention och Ilulissat-deklarationen kommer i detta fall hämmas eller 

förbises och inga nya avtal kring vidare samarbete i regionen kommer att ingås med, 

vidare skulle ett avtagande av användning av mjuk makt kännetecknas av  

provokativa och hotfulla diplomatiska uttalande.  31

 Sakstrup Casper, Kristensen Søby Kristian, Russian Policy in the Arctic after the Ukraine Crisis, 2016, Center for 28

military studies - University of  Copenhagen, Köpenhamn, s. 3, Hämtad: 2018-03-30

 Ibid, s.4 29

 Ibid, s.430

 Ibid, s.431
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Figur 2. Visuell överblick av Kristensens och Sakstrups teoretiska modell. 

3.5 Sammanfattning 
Kapitlet inleddes med att adressera Rysslands syn på omvärlden, följt av en diskussion kring vad 

makt är. Maktbegreppet i uppsatsen grundar sig i Joseph Nyes syn på makt, där makten delas in i 

det som är mjuk respektive hård makt. Den tidigare forskningen kring Rysslands maktanvändande i 

Arktis har stärkt antagandet på att man använder sig av både hård och mjuk makt, varav den hårda 

maktutövningen ter sig militärt och den mjuka maktutövningen diplomatiskt. För att kunna tolka 

huruvida det skett en förändring har Kristensen och Sakstrup teoretiserat fyra stycken diskurser. 

För att nu avhandla huruvida det skett en förändring kommer Rysslands militära och diplomatiska  

utveckling att komprimeras till det som kommer kallas för en ”militär dimension”, likaså kommer 

av- eller tilltagande diplomatisk samarbete komprimeras till en ”diplomatisk dimension”. Detta för 

att ge en närmre koppling mellan teori och empiri, som till slut kommer möjliggöra besvarandet av 

frågeställningen.  
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4. Bakgrund till Ryssland och Arktis 
Detta kapitel syftar på att ge en bakgrund till till Ryssland och Arktis innan några reella händelser 

går att notera och för att få en djupare händelsebakgrund, såldes så kommer fördelaktigt en 

historisk bakgrund kring Ryssland i form av före detta Sovjetunionen fram till dess kollaps i 

1993. Sedan Sovjetunionens kollaps har Arktis varit ett område som åtnjutit starkt internationellt 

samarbete och varit långt beläget ifrån konfliktzoner i världen fram tills första delen av 2000-talet 

återupplivades det Ryska intresset i Arktis återupplivades och man la anspråk på en stor del av 

Lomonosovryggen. Kapitlet slutar vid 2006, vilket var året innan Ryssland satte sin flagga på 

nordpolen och det ryska intresset för regionen kan utläsas klart.  
 

4.1 Historisk överblick till Ryssland och Arktis 
Det ryska intresset i Arktis sträcker sig en lång tid tillbaka med anor till 1700-talet. Den ryska 

tsaren Pjotr Aleksejevitj Romanov även känd som ”Peter den store” inspirerades av dem 

europeiska ländernas marina upptäckter och började finansiera expeditioner till Kamchaka-

halvön som resulterade i att man kunde kartlägga större delar av Sibirien. Dock så var 

expeditionerna sekundärprioriterade eftersom betydligt allvarligare problem utspelade sig i 

centrala Europa. I slutet av 1800-talet skickade dåvarande Ryssland ut världens första isbrytare 

till regionen men intresset var fortfarande svagt. Under början av 1900-talet försvagades intresset 

för regionen ytterligare på grund av det Rysk-japanska kriget 1904-1905. Dock så ändrades detta 

hastigt under början av Sovjeteran. Under det tidiga 1920-talet utvecklades det ett stort intresse 

för norr hos bolsjevikeliten. Kremlins tankar och mål om att bygga upp en arktisk utopi fick 

successivt fäste i samhället och en femårsplan lanserades för regionen (Sibirien) i 1928 som 

signalerade stalinism, kollektivism och massiv industrialisering.  Under 1930- och 40-talet växte 32

intresset för norra Sibirien och exploateringen av naturresurser, vilket således gjorde att man i 

högre grad prioriterade regionen. Dock så kunde inte efterfrågan mötas av den tillgängliga 

arbetskraften vilket gjorde att den Sovjetiska regimen lade arbetsläger och straffläger (Gulag) i 

regionen, som ett verktyg för att utvinna naturresurser och främja arktisk utveckling. Detta 

infattade mera kända projekt såsom Gostroy, där arbetsfångar byggde upp staden Noril’sk från 

grunden till projektet Dal’stroy som gick ut på att sörja för den huvudsakliga administrationen och 

konstruktion i fjärran norr. Gulag var såldes ett viktigt verktyg för utvecklingen av det sovjetiska 

Arktis. Under stalinismens högtidsår skedde det flera tekniska och mänskliga framsteg i Arktis. I 

1932 under det internationella polaråret , gjorde den sovjetiska isbrytaren Sibiriakov världens 33

första färd längst nordostpassagen på en sommar. Kaptenen Otto Schmidt blev en sovjetisk 

hjälte och ansvarig för alla framtida Arktisexpeditioner. Dåvarande Sovjetunionen förvärvade 

 Mccannon, John The Landscape of  Stalinism: The Art and Ideology of  Soviet Space, 2003, University of  Washington 32

Press, Washington s. 25 

 Internationella polaråret var ett samarbete mellan flera stater för att utforska polarregionerna.33
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även två gruvorter på Svalbard – Pyramiden 1927 samt Barentsburg i 1932 i syfte att utvinna kol, 

som än idag är Ryskt territorium.  I 1937 blev också Sovjetunionen det första landet att landa ett 34

flygplan på nordpolen som en del av den kända Papanin-expeditionen. Dåvarande Sovjetunionen 

blev således världens första land att stationera ut en forskningsstation på nordpolen.   35

Sammantaget så gav alla dessa år av sovjetiska upptäckter upphov till en central del av Sovjetisk 

populärkultur – ”The Red Arctic”. Stalin själv såg Arktis som tabula rasa och såldes en möjlighet 

att projektera socialism och sovjetisk socialisation i området.    36

Arktis kom till att bli en region att plantera tanken om den ryska folksjälen, heroism i 

naturfientliga områden och Sovjet som en Arktisk stormakt. Sovjetunionen lanserade flera stora 

utvecklingsprogram för Arktis genom 1920-1960-talet, och i takt med kalla krigets frammarsch 

konstruerades flera omfattande militära infrastrukturprojekt vilket inkluderade ubåtsbaser, 

landningsfält, radarstationer et. cetera.  I den senare eran av Sovjetunionen, och framförallt i 37

samband med upplösningen och slutet av kalla kriget kom dock betydelsen, prioriteten och 

utvecklingen av regionen att försvinna. Den militära och den strategiska signifikansen kom att 

minska drastiskt vilket resulterade i att finansieringen för infrastruktur i regionen minskade 

kraftigt. Militärbaser och gruvor övergavs samtidigt som städer och byggnader förföll. 

Uppskattningsvis så migrerade även 1 av 6 invånare från det ryska Arktis mellan 1989-2006. I 

slutet av 90-talet kom stora delar av utvecklingen i Arktis till att bli ett gigantiskt 

infrastrukturprojekt lagt på is, till följd av ekonomisk recession och politiskt kaos.    38

Under början på 2000-talet var fortfarande den ryska policyn gentemot Arktis under en formativ 

fas. I 2001 antogs det första dokumentet Foundations of  the State Policy of  the Russian foundation som 

började behandla dem ryska intressen i Arktis och Rysslands policy gentemot regionen. Det 

återuppväckta intresset för regionen kan även noteras i 2001, då Ryssland anspråk på 1.2 

miljoner kvadratkilometer landyta kring nordpolen till FN:s Commission on the Limits of  the 

Continental Shelf (UNCLCS). Detta anspråk sträcker sig längst med undervattensryggana 

Lomonosovryggen och Mendeljevryggen fram till nordpolen och är ungefär landmassan av 

Tyskland, Frankrike och Italien tillsammans. Ryssland motiverade anspråket genom att hävda att 

 Röstlund, Christoffer, Sovjet levet – på Svalbard, 2013-09-10, Svenska dagbladet, Hämtad: 2018-03-1634

 Laruelle, Marlene, From the Kremlin's Policy to Arctic Mythology, 2012, John Hopkins University, Washington, s.2535

 Ibid, s. 2736

 Laruelle, Marlene, From the Kremlin's Policy to Arctic Mythology, 2012, John Hopkins University, Washington, s. 2837

 Sakstrup Casper, Kristensen Søby Kristian, Russian Policy in the Arctic after the Ukraine Crisis, 2016, Center for 38

military studies - University of  Copenhagen, Köpenhamn, s. 7, Hämtad: 2018-04-03
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Lomonosovryggen är en förlängning av den eurasiska kontinenten som tillhör dem.  UNCLCS 39

godkände inte anspråket utan krävde mer forskningsunderlag som skulle styrka detta påstående. 

Dock så var den Ryska närvaron i regionen militärt som diplomatiskt passiv och det Arktiska 

Ryssland kantades fortfarande av stora ekonomiska problem och urbanisering. Den arktiska 

policyn kännetecknades mycket av Vladimir Putins policy internationellt, att Ryssland skulle vara 

en stark aktör militärt och internationellt i regionen men knapp politisk handlingskraft gjorde att 

dessa ideér i Arktis aldrig blev till verklighet.   40

5. Rysslands maktutövande i Arktis 
 

5.1 Den diplomatiska dimensionen från 2007 till 2017 
I 2007 kom världens ögon riktas mot regionen, då den kontroversiella Arktika-expeditionen i tog 

plats och Ryssland satte den ryska flaggan gjord av titanium på botten av nordpolen samtidigt 

som man deklarerade att Arktis är deras.  Flera rubriker runtom världen skapades till följd av 41

händelsen, såsom att Ryssand skulle skapa det nya kalla kriget i regionen. Dock så avfärdade 

Ryssland dessa anklagelser och menade på att det endast var en symbolisk handling och 

uppmanade andra länder att göra detsamma ”ifall dem kunde”. Dock så markerat detta markerar 

början på ett tilltagande intresse från Rysslands håll för Arktis. I takt med det ökade intresset från 

Moskva antogs styrdokumentet ”Foundation of  the State Politics of  the Russian Federation on the Arctic 

for 2020 and in the Longer Perspective” av den före detta presidenten Dmitry Medvedev den 18 

September 2008. Detta är det första offentliga styrdokumentet som omfattande behandlar Arktis 

och offentliggjorde landets intressen och prioriteringar i regionen.   42

 
Styrdokumentet klargör att Ryssland ska upprätthålla rollen som det ledande landet i regionen 

och den arktiska utvecklingen, men också att fokus ska läggas på internationellt samarbete och 

främjandet av Arktis som en zon för internationell fred och samarbete.  Vidare så adresseras 43

också att Rysslands del av Arktis ska användas för utvinning av naturresurser för att främja 

 Blank, J. Stephen, Russia in the Arctic, 2011, Strategic Studies Institute (SSI), US War College, Washington, s. 15, 39

hämtad: 2018-04-02

 Laruelle, Marlene, Resource, state reassertion and international recognition: locating the drivers of  Russia’s Arctic policy, 40

2014, Polar Journal, vol. 4, s. 8, Hämtad: 2018-04-01

 Llimenko, Ekaterina,  Russia's Arctic security policy: Still quiet in the High North?, 2016, Stockholms internationella 41

fredsforskningsinstitut (SIPRI), s.5, Hämtad: 2018-04-01

 Oldeberg, Ingemar, Soft security in the Arctic, The role of  Russia in the Barents Euro-Arctic Council and the Council, 42

2011, Utrikespolitiska institutet, Stockholm, s. 6-7, Hämtad 2018-04-04

 Llimenko, Ekaterina,  Russia's Arctic security policy: Still quiet in the High North?, 2016, Stockholms internationella 43

fredsforskningsinstitut (SIPRI), s.5 Hämtad: 2018-04-01
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Rysslands socioekonomiska utveckling och att det arktiska ekosystemet ska bevaras och att norra 

sjöfartsleden ska integreras till att bli en del av Rysslands infrastruktur.  Det återuppväckta ryska 44

intresset belyste att Arktis skulle vara ett område för internationellt och ekonomiskt samarbete, 

vilket speglas av då man under denna period också aktivt letade efter aktörer att utveckla diverse 

energirelaterade projekt med. Utvecklingen av dessa projekt krävde stabilitet i regionen och var 

högst beroende av Rysslands agerande för att sådana förutsättningar skulle skapas. Under denna 

period engagerade sig Ryssland positivt med dem övriga arktiska staterna och tillvägagångssätt 

utvecklades för att ”spelreglerna” i regionen.   45

I detta skeende utvecklades tillvägagångssätt för att lösa eventuella territoriella konflikter och det 

institutionella ramverket utökades. Under en konferens i Grönland i maj 2008 träffades 

representanter för dem fem arktiska staterna (Norge, Danmark, Kanada, Ryssland och USA) i 

Ilulissat för att diskutera regionens tilltagande betydelse och dess framtid. Under konferensen 

antogs den så kallade Ilulissat-deklarationen. Deklarationen fastställer att dem Arktiska staterna 

är i en unik position för att forma Arktis framtid och att det finns ett befintligt regelverk som 

dem arktiska staterna ska förhålla sig till.  46

”Notably, the law of  the sea provides for important rights and obligations concerning the delineation 

of  the outer limits of  the continental shelf, the protection of  the marine environment, including ice-

covered areas, freedom of  navigation, marine scientific research, and other uses of  the sea. We 

remain committed to this legal framework and to the orderly settlement of  any possible overlapping 

claims. This framework provides a solid foundation for responsible management by the five coastal 

States and other users of  this Ocean through national implementation and application of  relevant 

provisions. We therefore see no need to develop a new comprehensive international legal regime to 

govern the Arctic Ocean. We will keep abreast of  the developments in the Arctic Ocean and continue 

to implement appropriate measures.”  47

Deklarationen fastställer tydligt att det befintliga lagverket ska användas för att lösa eventuella 

dispyter och därmed att varje land har exklusivt ensamt rätt till alla naturresurser 200 nautiska 

mil längst med deras kust i enighet med UNCLOS (United Nations Convention on the Law of  

the Sea) och dess regelverk. Vidare så adresseras även att dem Arktiska staterna har en ledande 

roll i att verka för att Arktis unika ekosystem ska bevaras.  

 Karska, James, Arctic Security in an age of  climate change,2011, Cambridge University Press, Cambridge, s. 12044

 Llimenko, Ekaterina,  Russia's Arctic security policy: Still quiet in the High North?, 2016, Stockholms internationella 45
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Vidare adressas även att genom samarbete via IMO (International Maritime Organization) så ska 

dem arktiska staterna sörja för att förbättra den marina säkerheten. Kollektiva räddningsinsatser 

ska utvecklas och motverka föroreningar till följd av den ökande trafiken i regionen till följd av 

turism, gods och forskning vilket höjer risken för olyckor och föroreningar. Deklarationen 

belyser vidare att länderna ska främja fortsatt forskning i regionen och att det överlag ska ske ett 

stärkt samarbete dem arktiska staterna emellan.  48

Drygt två år senare nåddes ett avtal mellan Ryssland och Norge för gränsdragning i Barents hav 

kring ett tidigare omtvistat område som båda länder hävdat sin rätt att bruka. Dispyten sträcker 

sig tillbaka till 70-talet och grundar sig ursprungligen kring fiske i havet, men har på senare år 

uppdagats besitta betydande naturresurser. Överenskommelsen mellan länderna löste en 

dåvarande 40-årig dispyt kring vilket länderna och fastställde att området drygt hälften av 

Tyskands storlek skulle delas upp jämt dem emellan. Den dåvarande Ryska presidenten Dmitry 

Medvedev belyste att avtalet var konstruktivt och kunde ses som en modell för hur dem arktiska 

nationerna skulle lösa dispyter, samtidigt som han underströk att NATO inte skulle öka sin 

närvaro i regionen.  I 2009 gick Rysslands utrikeminister, Sergey Lavrov också ut med ett 49

uttalande kring det Arktiska rådet och menade på att alla problem och klimatförändringar som 

påverkar Arktis kan lösas genom det Arktiska rådet. Under 2011 till 2013 vidareutvecklade 

Ryssland även sitt regionala samarbete med dem övriga arktiska staterna via det Arktiska rådet 

gällande kollektiva insatser i marint sök- och räddningsarbete, samt förebyggande åtgärder mot 

oljeföroreningar.  50

Relationerna mellan dem Arktiska staterna och Ryssland kom nå botten under senare delen av 

2013 i takt med Ukrainakrisen, vilket har noterats ge en viss ”spill over-effekt” mot Arktis. Detta 

medförde även att sju av åtta länder i det Arktiska rådet riktade sanktioner mot Ryssland och  

dem diplomatiska relationerna mellan Ryssland och dem övriga kom att avta helt. Möten som 

skulle hållas i Moskva kom att bojkattas av Kanada i 2014 som var dåvarande ordförande för det 

Arktiska rådet. Även öppna fördömande av Rysslands agerande gjordes av flera länder, bland annat 

av Kanadas miljöminister inom det arktiska rådet. Rysslands officiella reaktion väldigt obemärkt 

och ingen ytterligare vikt lades vid konfrontation.  51
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Efter en längre diplomatisk kyla mellan väst och Ryssland kom förnyad aktivitet att visas från den 

ryska sidan. I April 2015 började Rysslands vice premiärminister Dmitry Rogozin twittra och 

förlöjliga norska myndigheter från Svalbard, där han landade utan att informera den norska 

staten. Han är en av dem högst uppsatta beslutsfattare inom den ryska staten och som följd av 

annektionen av Krimhalvön är en av dem dem första på listan över ryska beslutsfattare som är 

nekade inträde till Norge och övriga EU. Norges har begränsad suveränitet av Svalbard i enighet 

med Svalbardtraktatet från 1920 som reglerar området till Norge med vissa undantag. Ryssland 

bedriver bland annat Han klargjorde sin rätt att besöka området med uttalandet:  52

”It is our territory, it is our shelf, and we’ll provide its security. And we will make money 

there… They [The West] will put us on sanctions list – but tanks do not need visas”  53

Rogozin är även ordförande den dåvarande nyligen etablerade ryska arktiska kommissionen som 

tillkom för att koordinera Rysslands policy mot Arktis. Denna myndighet skapades i 2015 och 

lyder direkt under det nationella ryska säkerhetsrådet. Hans oannonserade besök väckte flera 

diplomatiska reaktioner och fördömdes internationellt.  Efter sitt besök på Svalbard fortsatte 54

resan vidare till nordpolen tillsammans med andra högt uppsatta inom den ryska staten där bilder 

togs poserandes med den ryska flaggan.  En månad senare besökte han återigen Svalbard till 55

följd av en stor militärövning i Arktis, samtidigt som han förlöjligade väst sanktioner och visade 

på dess begränsningar.  

Under sitt andra besök i Svalbard poängterade han att Arktis var av speciell status för Ryssland. 

Detta underströks tillsammans med uttalanden att landet har en historisk rätt till området och att 

försäljningen av Alaska till USA i 1867 var ett ”förräderi av Rysslands maktstatus” och att Ryssland 

har rätt ”att återta sina forna kolonier”. Kort därefter gjorde han ett uttalande vid besöket av en 

rysk forskningsstation i närheten av nordpolen där han refererar till Arktis som ”Rysslands 

Mekka”.  I augusti 2015 lämnade Ryssland återigen in en ansökan till UNCLCS med anspråk på 56

1.2 miljoner kvadratkilometer i Arktis. Detta anspråk är ett detsamma som det som tidigare gjorts, 

dock med mer vetenskapliga bevis då dess ansökan från 2001 nekades. (Ansökan är ännu inte 
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behandlad). Detta skedde dock utan en kombination med provokativa uttalande, utan präglades 

snarare av en vändning. Dmitry Rogozin som tidigare refererat till Arktis som ”Rysslands Mecka”, 

går ut i ett uttalande under samma år att det är av högsta prioritet att Arktis förblir ett område för 

fred och samarbete.  57

’It is extremely important that the Arctic remains the zone of  peace and cooperation. It is in this 

capacity our country and all the Arctic states regard this region.”   58

Han är inte ensam om att poängtera signifikansen av att regionen förblir fridfull då liknande 

uttalande under 2015 gjordes av högt uppsatta beslutsfattare inom den ryska staten.  Den ryska 59

diplomatiska interaktionen mot dem övriga arktiska länderna har dock varit lågmäld. Efter drygt 

två år av diplomatisk kyla mellan Ryssland och dem arktiska staterna så träffades Rysslands, Norges, 

Danmarks och Islands utrikesministrar för första gången sedan Ukrainakrisen i den Ryska staden 

Arkhangelsk för en konferens i Mars 2017.  Konferensen som gick under namnet ”Arctic –60

Territory of  dialogue” togs under Rysslands initiativ och finansierades av den ryska staten i syfte att 

främja en fortsatt dialog. Rysslands president Vladimir Putins öppningstal präglades av att belysa att 

Arktis är en region som det ska råda samarbete kring.  61

”Preserving the Arctic as  a  territory of  constructive dialogue, development and  equal cooperation is 

a matter of fundamental importance. This forum, whose theme this year is People and the Arctic, has 

a  great role to  play in  this. […] Russia believes that there is no potential for  conflict in  the Arctic. 

International law clearly specifies the rights of  littoral and other states and provides a firm foundation 

for  cooperation in  addressing various issues, including such sensitive ones as  the  delimitation 

of  the  continental shelf  in  the  Arctic Ocean and  the  prevention of  unregulated high seas fishing 

in the Central Arctic Ocean, which is surrounded by the exclusive economic zones of the United States, 

Canada, Denmark, Norway and Russia.”  62
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5.2 Den militära dimensionen från 2007 till 2017 

Perioden från 2007 till 2017 markerar början av en långsiktig nationell modernisering av Rysslands 

försvar och en förstärkning av Rysslands generella militär inklusive Arktis. Rysslands president 

Vladimir Putin klargjorde i 2007 under en säkerhetskonferens i München att Ryssland strävar efter 

att förnya dess internationella bild som stormakt sedan dess förödmjukade maktförlust som 

supermakt efter Sovjetunionens fall. För att återställa landet internationella prestige är den ryska 

militären ett viktigt instrument.  Samma år noterades även utökade aggressioner mot grannlandet 63

Norge, från att i tidigare gjort två flygningar längst den norska kusten uppgick dessa i år till 27. 

Dock så var detta ingen isolerad händelse, då flygningar för första gången sedan kalla kriget gjordes 

av Ryssland över nordpolen.   64

 
Det antagna styrdokumentet från 2008 ”Foundation of  the State Politics of  the Russian Federation on the 

Arctic for 2020 and in the Longer Perspective” behandlar bara vaga militära planer för regionen. I enighet 

med styrdokumentet så ska Ryssland ha förmågan till en nödvändig stridspotential för att skydda 

sina nationella intressen och resurser i Arktis. Styrdokument klargör även att Ryssland ska ha 

förmåga att hantera den en ökande aktiviteten i regionen, förhindra smuggling, terrorism och 

vidare hot mot den nationella säkerheten.  Den militära beredskapen kom dock att höjas, vilket 65

kan synas på den ryska flottan som expanderade sitt operationella verksamhetsområdet till att 

inkludera Spitsbergen utanför Norges kust.   66

Kriget i Georgien i 2008 visade på att den ryska militären var i ett sämre skick än förväntat, vilket 

bidrog till en omfattande nationell moderniseringsplan. Arktis som i tidigare kontext inte var ett 

militärt eller politiskt prioriterat område kom att moderniseras kraftigt.  Den arktiska 67

militärgeografin präglas av enorma vidder, ett extremt klimat och nästan permanent istäcke. 

Hamnar och flygplatser löper begränsad kapacitet och för att operera i arktiskt krävs stora och 

specialiserade resurser såsom isbrytare och speciellt anpassat materiell. Således kan det inte ske en 

upptrappning under en kortare tidsperiod.   68

 Zysk, Katarzyna, Military Aspects of  Russia’s Arctic Policy: Hard Power and Natural Resources, Karska, James 63

(ed), Arctic Security in an age of  climate change, 2011, Cambridge University Press, Cambridge, s.88 

 Ibid, s. 8464

 Sakstrup Casper, Kristensen Søby Kristian, Russian Policy in the Arctic after the Ukraine Crisis, 2016, Center for 65

military studies - University of  Copenhagen, Köpenhamn, s. 9, Hämtad: 2018-04-10

 Zysk, Katarzyna, Military Aspects of  Russia’s Arctic Policy: Hard Power and Natural Resources, (Ed, Karska, 66

James), Arctic Security in an age of  climate change, 2011, Cambridge University Press, Cambridge, s.89. 

 Sakstrup Casper, Kristensen Søby Kristian, Russian Policy in the Arctic after the Ukraine Crisis, 2016, Center for 67

military studies - University of  Copenhagen, Köpenhamn, s.9, Hämtad 2018-04-11

 Granholm, Niklas, Arktis under förändring – standardbilden utmanas, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), 68

Stockholm 2016, s. 12, Hämtad: 2018-04-05

!20



Moderniseringsplanen från 2008 började successivt märkas av dem kommande åren. Ett stort fokus 

låg initialt på att utöka nordostpassagens säkerhet och den norra flottans kapacitet att utföra SAR:s 

(Search and Rescue missons) i enighet med med målen som fastställdes under Ilulissat-

deklarationen. I 2010 noterar Stanfordprofessorn Katarina Zysk hur Rysslands planer för att 

modernisera flottan kom att inkludera kärnvapenbestyckade ubåtar, ett dussintals fregatter och 

korvetter (militära örlogsfartyg) samtidigt som det tillkännagavs att ett nytt förenat 

kommandocenter skulle etableras.  Ryssland hade tidigare samarbetat militärt med NATO-länder 69

och från 2010 hölls årligen militärövningar med Norge.  Den militära uppbyggnaden kom att 70

fortsätta under 2011 när Ryssland kom att bygga en ny militärbas i Petsamo, cirka 10 kilometer från 

den norska gränsen i syfte att ”balansera situationen” när Kanada och Norge stationerade ut militär 

i Arktis.  Den arktiska infrastrukturens fortsatte att utbyggas från 2013 och framåt, 71

radarövervakningsstationer, luftvärn och nybyggda militärbaser började ta form genom dem 

omfattande nationella militära investeringarna från 2008. 

I sviterna av Ukrainakrisen kom Rysslands militära närvaro i regionen kom att tillta drastiskt. Alla 

gemensamma militärövningar med dem övriga arktiska staterna som i tidigare uppgick i ett fåtal 

kom att ställas in. Sedan mars 2014 har Ryssland kontinuerligt utfört flera militärövningar i 

anslutning till Norges och Finlands gräns där en simulation för intrång av den nationella gränsen av 

en främmande aktör iscensattes. Norge som tidigare i 2007 fick bevittna 27 ryska stridsflygplan 

patrullera längst dess kust fick i 2014 se antalet öka till 74. Även Finland åskådade en liknande 

situation, dock betydligt med offensiv karaktär då ryska stridsflyg befann sig som mest tre gånger 

under en vecka i dess luftrum utan tillstånd. I September samma år skedde även den dåvarande 

största militärövningen sedan Sovjetunionens historia som en del av Vostok-2014 med över 100 

000 man.   72

I 2014 stationerades även permanent militär stationerades längst hela den ryska arktiska kusten och 

den nordligaste flottan som har genomgått en omfattande förnyelse kom att omorganiseras i 

december 2014. Rysslands norra flotta lyder efter omorganiseringen under nuvarande det nya 

strategiska högkvarteret i Murmansk som ansvarar och koordinerar militären i det som utgör det 

ryska Arktis till sjöss och dess luftrum. Under tidsperiod som omorganiseringen kom till stånds så 
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meddelande även Rysslands försvarsminister att ytterligare två nya Arktiska brigader skulle byggas, 

en i Alakurtti fem kilometer från den finska gränsen och en vars plats inte har bestämts än. I Mars 

2015 tog den hitintills största militärövningen sen Sovjetunionens plats och Vladimir Putin 

beordrade alla militära enheter i Nordflottan att vara stridsberedda.   73

En analys gjord av European Leadership Network menar på att det huvudsakliga målet var att 

förbereda för en storskalig konflikt mot NATO, och att militärövningar började bli oannonserade 

för att testa den militärens kvickhet.  Under november 2016 antogs också ett nytt styrdokument 74

för Rysslands utrikespolitik, The Concept of  Foreign Policy of  the Russian Federation. I denna belyses att 

Rysslands är en internationalpolitisk huvudaktör som bör stärka sitt fortsätta stärka sitt 

internationella inflytande. Arktis behandlas explicit närmre för dess strategiska betydelse och att 

Ryssland kommer bestämt använda tillgängliga maktmedel för att bemöta en eventuell militär eller 

politisk konfrontation.  Totalförsvarets forskningsinstitut instämmer i rapport gjord 2016 med att 75

det skett en kraftig militär uppbyggnad, och fastställer att den ryska revisionismen och aggressionen 

i regionen har tilltagit. Under dem senaste tio åren återspeglar sig en smygande men tilltagande 

militär uppbyggnad, och det konstateras att efter 2014 när Ukrainakrisen bröt ut att den militära 

upprustningen och aggressionen mot grannländer kom att öka samtidigt som det fastställs att 

Rysslands militära upprusning i Arktis är i särklass den mest omfattande bland dem arktiska 

staterna.  Utvecklingen fortsatte synas i 2017 när Ryssland öppnade ytterligare en nya militärbaser , 76

varav en på Frans Josefs land i närheten av Svalbard och i slutet av året beräknas 100 stycken totalt 

vara operationella.  77
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6. Slutsatser  
Uppsatsen börjar med att ställa sig frågan hur Rysslands militära och diplomatiska maktutövning 

har förändrats genom tid där analysen i tidigare kapitel gjordes utifrån Kristensens och Sakstrups 

teori om hur makt kan utspela sig i en diplomatisk och militär dimension. Vid en närmre analys 

går det att konstatera att Ryssland tillämpade ett utökat maktutövande av mjuk makt framförallt 

under åren 2007-2013. Dock så utskiljer sig ett visst paradoxalt beteende från Rysslands sida, 

såsom det diplomatiska utspel i 2007 när man satte den ryska flaggan på nordpolen och gick ut 

med att deklarera att Arktis tillhör Ryssland –  eller den tilltagande militära trafiken längst med 

Norges kust. Bortsett från detta är den huvudsakliga utveckling från 2007 diplomatisk tilltagande, 

vilket belyses av Rysslands vilja att engagera sig konstruktivt med dem övriga arktiska staterna. 

Styrdokumentet från 2008 understryker en vikt av att bejaka fortsatt samarbete gentemot dem 

arktiska staterna, vilket går att urskilja klart av Ilulissat-deklarationen. Även Rysslands samarbete 

med via Arktiska rådet befrämjades, och den militära maktutövningen var i denna tidsepok 

relativt lågmäld. Moderniseringsplanen från 2008 för militären var nationell och kom först att 

märkas av under senare tidsepok.  

När Ryssland i 2010 ingick i avtal med Norge kring gränsdragningen i Barents hav, och senare 

samarbetade för marint sök- och räddningsarbete och kollektiva förebyggande åtgärder mot 

oljeföroreningar visar också på ett tilltagande samarbete mot slutet av 2013. Det institutionella 

ramverket förstärktes, samtidigt som ett militärt partnerskap med Norge etablerades. Den 

militära utvecklingen kan från 2011 utmärkas vara något tilltagande av dess infrastrukturella 

utbyggnad och när Ryssland byggde en ny militärbas en mil från den norska gränsen.  

När Ukrainakrisen utbröt kom en drastisk förändring såväl militärt som diplomatiskt att ske. Det 

diplomatiska samarbetet med dem arktiska staterna stannade av helt, och en höjd militär 

uppbyggnad såväl som militär närvaro började ta form. Norge och Finland fick åse en klar höjd 

militär aktivitet och territoriella intrång samtidigt som militärövningar i större magnitud 

utspelade sig. Vostok-2014 kom att bli den största militärövningen i regionen, följt av 

organiseringar, moderniseringar och permanent stationering av militär längst kusten mot Arktis.  

Efter drygt två år av tystnad mellan dem arktiska länderna kom diplomatiska signaler från 

Ryssland att återupptas, dock inte i någon positiv bemärkelse. Dmitry Rogozins oannonserade 

besök i Svalbard 2015 var icke-sanktionerat, kombinerat med en hotfulla uttal vilket resulterar i 

ett avtagande samarbete från Rysslands sida. Senare under samma år kom dock återigen uttalande 

av Rogozin, att tvärvända och istället belysa arktisk som en region för internationellt samarbete 

och fred, dock utan några reella handlingar.  
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Militärt kom samma period dock samma period att karakteriseras av en tilltagande uppbyggnad 

och ytterligare höjd aktivitet, varav utvecklingen hållit i sig fram till 2017. Efter Rogozins utspel 

från 2015, kan i 2017 en tilltagande diplomatisk samarbetsvilja från Rysslands sida noteras. När 

utrikesministrarna för somliga av dem Arktiska staterna träffades för första gången sen 

ukrainakrisen under konferensen ”Arctic –Territory of  dialogue”, betonade Putin att Ryssland inte 

ser någon potentiell risk för en konflikt i regionen. Han  framhäver att det finns ett internationellt 

ramverk för regionen och att detta ska efterföljas samtidigt som vikten av samarbete för regionen 

understryks ytterligare. Det går att konstatera att Ryssland skickar dubbla signaler för regionen. Å 

ena sidan understryks vikten av samarbete för regionen, men å andra sidan forsätter landet sin 

militära uppbyggnad. Uppsatsen ämnar dock inte att undersöka eller spekulera huruvida detta ger 

upphov till framtida konflikt, utan hur den diplomatiska och den militära maktutövningen 

förändrats inom den givna tidsramen. Sammanfattningsvis så kan det att fastställa att den mjuka 

maktutövningen i form av diplomati var tilltagande under 2007-2013 men avtog till följd av 

ukrainakrisen för att skifta till ett hårdare maktutövande. Ett mera defensivt diplomatisk 

förhållningssätt med provokativa uttalande tog form och Rysslands användande av mjuk makt 

stannade av, för att sedan i 2017 komma att bli svagt tilltagande igen. Vad som klart går att utläsa är 

att Ryssland tillämpat maktutövning i hårdare termer som utvecklats successivt sen 2007, för att 

utöka kraftigt efter 2014 fram tills 2017. Detta leder till att uppsatsens frågeställning kan besvaras 

med slutsatserna att:  
 
- Den mjuka maktutövningen har under åren 2007-2013 varit tilltagande då ett klart diplomatisk 

samarbete kan utläsas. Dock så kom detta under 2013 till 2016 att avta och ersättas med hård 

maktutövning. I 2017 kom dock den mjuka maktutövningen varsamt att bli tilltagande igen när 

Ryssland återigen upptog och främjade diplomatiskt samarbete.   
 
- Den hårda maktutövningen har under största delen av uppsatsens tidsram varit svagt närvarande, 

men kom att tillta något under successivt till följd av en omfattande upprustning. I 2014 går det 

dock att notera att den är kraftigt tilltagande med rekordstora militärövningar i såväl 2014 och 2015, 

parallellt med en fortsatt kontinuerlig och militär uppbyggnad in i 2017. Detta leder till skutsatsen 

att den hårda maktutövningen tilltagit kontinuerligt. 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