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Abstract 

 

The Arctic region has not been a topic of discussion or a reason for a conflict in the past, but 

with the development of environmental issues which has resulted in melting of the ice, so has 

the interest for the region developed. This has resulted in a conflict over the area, with five 

countries as main actors. 

 

This paper investigates the five main actors’ goals with increased influence in the area, using 

the thoughts of Rational Actor Model, with states as utility-maximizing actors and foreign 

policy as the expression of national interest. Furthermore the paper investigates the means of 

getting to the goal, what kind of tools they use.  

 

The paper shows that all of the countries are interested in the economically benefits that are 

buried under the melting ice and the short cuts in sea routes that will be a possibility to use 

ones the ice melt more. It is also revealed that there is a security concern when the region is 

more accessible. The main tools that the countries use to get the influence that they wish are 

military and diplomacy means.  
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1. Inledning 

 

Krig och konflikter har präglat världen igenom historien. Krig och konflikter har uppstått 

utifrån att två eller flera stater haft olika intressen som kolliderat
 1

. Konflikter har tillsammans 

med den globala utvecklingen också förändrats. Med nya tekniker, globala processer och nya 

politiska tankar har ett skifte skett i krig och konflikter
2
. 

 

Utvecklingen av krig och konflikter går att analysera när man ser på orsakerna som stod för 

20 till 30 % av världens konflikter under 1600 och 1700 talet. De konflikterna är idag 

nästintill utdöda. Dessa var dynastiska konflikter alltså de uppstod ur frågan om vem som 

skulle härska i landet eller vem som hade rätten att efterträda en regent.
3
 

 

Anledningarna till att det uppstår konflikter förändras med att samhällen och relationer 

utvecklas. En del typer av konflikter har försvunnit medan vissa återfinns än idag.  

En genomgående anledning till konflikter är konkurrens om territorium, de har minskat i antal 

men finns fortfarande kvar och är idag orsaken till hela 30 % av världens konflikter.
4
 

 

Andra orsaker till konflikter som ökar mer än någonsin är de som rör rättigheter att behärska 

strategiska områden, men också ekonomiska anledningar, strid om till exempel 

handelsfördelar
5
. 

 

Det finns återkommande orsaker till konflikter som berört många områden i världen, det finns 

dock också ytor i världen som inte tidigare varit attraktiva och ingen orsak till diskussion för 

stater på den internationella arenan. Det är ett sådant exempel som kommer att behandlas i 

denna uppsats.  

 

Området som länge varit oattraktivt är Nordpolen eller även kallat Arktis. Detta har berott på 

att Nordpolen har varit ett område som inte någon direkt har gjort anspråk på eftersom det 

                                                 
1
 Kaldor, Mary, 2007 , New&old wars 2nd edition, Standford university press, California 

2
 Kaldor, 2007, sida 17 

3
 Jönsson , Christer, Ole Elgström, Magnus Jerneck, 1992, Internationell Politik, studentlitteratur Lund. 

4
 Jönsson, 1992, sida 105 

5
 Jönsson, 1992, sidan 105 
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endast varit ett område bestående av och helt täckt av is. Det har inte funnits någon anledning 

att vilja lägga beslag på det oanvändbara området. Attraktiviteten hos Arktis håller dock på att 

förändras väldigt intensivt. Global uppvärmning som är ett ständigt omtalat problem påverkar 

isen i alla världens hav. Speciellt har tydlig påverkan börjat uppmätas i Arktis. Isen smälter 

allt mer och 2005 uppnådde polarisen den minsta storleken isen haft sedan den började 

mätas
6
. Förändringarna i områdets ismassa fortsätter. 

 

Experter på området har gjort framtida gissningar och gjort ett flertal uttalanden där de menat 

att områden kommer att blottläggas till följd utav den ständigt ökande smältningen av den 

Arktiska isen
7
. Ju mer blottlagt området är desto mer kommer detta att öppna upp för framtida 

utforskningar av området. Utforskandet av nya områden kan alltid bringa nytta men just i 

Arktisk fall är intresset för området helt plötsligt enormt och debatten kring området förs 

ständigt
8
.  

 

Arktiskonflikten eller även kallad Lomonosov Ridge konflikten, har fem centrala aktörer som 

är med och diskuterar var de andra staternas gränser går men även deras egna. De fem 

centrala aktörerna är; Kanada, USA, Norge, Ryssland och Danmark
9
. Alla fem länder gör 

territoriella anspråk på stora delar av Arktis. De är aktivt deltagande i konflikten som denna 

uppsats ska studera. 

 

Staterna har egna nationella intressen för att få tillgång till Arktis och de kan tänkas variera 

beroende på stat
10

. Variation kan också tänkas återfinnas i sätten de försöker uppnå sina 

uppsatta mål
11

. Det som gör just denna konflikt intressant är att området Arktis inte alls varit 

intressant innan. Ingen har velat lägga beslag på Arktis. Det som bidrar till att göra konflikten 

annorlunda är framförallt att det är en rad olika, väldigt geografiskt utspridda länder som är 

med i konflikten. Konflikten kring vem som äger vilken del och vad i Arktisk utgör en av de 

mest omtalade territoriella konflikterna i nuläget. 

 

                                                 
6
 Krauss, Klifford, Steven Myers, Andrew C. Revkin and Simon Romero 2005 , as polar ice turns to water, 

Dreams of treasure abounds, The New york times , Science , published october 2005 
7
 Krauss, 2005, sida 1 

8
 Young, R, Oran, Arctic Futures : the politics of transformation, I Arctic Security, 2011 , Cambridge University 

press 
9
 Bloomfield , Adrian , 2007, Canada and Denmark join rush to claim Arctic, The Telegraph, august 2007. Sida 1 

10
 Österud, Öyvind, 2002, Statsvetenskap – introduktion i politisk analys, Kristianstads Boktryckeri AB, 

Kristianstad 
11

 Österud , 2002, sida 312 
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Det ökade intresset för Arktis och den klart annorlunda konflikten leder fram till det som 

denna uppsats kommer att behandla. 

Det som är av intresse att studera är de fem centrala aktörernas mål med konflikten, målen är 

trots allt orsaken till hela situationen, att det överhuvudtaget existerar en konflikt. Det finns 

också ett stort intresse i att studera de tillvägagångssätt, alltså de medel som de olika staterna 

använder sig av för att nå målet. Allt detta är resultat av de olika staternas utrikespolitik. 

 

1.1 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilka mål de fem centrala aktörerna har för att få 

ökat utrikespolitisk inflytande över Arktisregionen samt att studera med vilka medel/metoder 

som länderna i sin utrikespolitik använder för att få större inflytande och kontroll gentemot de 

övriga fyra staterna. 

 

För att bäst kunna nå syftet med uppsatsen så har frågor besvarats. Besvarandet av frågorna 

kommer att svara på hela syftet. 

 

1. Vilka utrikespolitiska prioriterade mål har respektive länder i sin strävan att få ökat 

inflytande i regionen? 

2. Vilka utrikespolitiska metoder/medel används för att nå målen? 

 

1.2 Avgränsningar 

I studiet av utrikespolitiken hos de fem aktörerna kommer inte någon studie i 

skillnaden/förändring över tid att göras utan vikten kommer endast att ligga på de aktioner 

och beslut som tagits angående konflikten i fråga i nutid.  Valet av område har fallit på Arktis 

eftersom det är ett nytt område för konflikt, ett unikt område, till havs, geografiskt spridda 

aktörer och med inga sen tidigare klara gränser. Inom detta konfliktområde finns det en liten 

mängd tidigare forskning gjord. 

Med hänsyn till den tidsram som finns så kommer arbetet inte att handla om andra aktörer än 

endast de fem centrala; USA, Kanada, Norge, Danmark och Ryssland. De fem aktörerna är de 

som är involverade och gör klara anspråk. 
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I denna uppsats kommer inte miljöproblematik att behandlas trots att den orsakat 

förändringarna i området, påverkar det inte vem som äger vilken del av Arktis.  

1.3 Metod  

För att ge klarhet åt det valda forskningsproblemet så krävs en metod där man kan genomgå 

stora delar av textmaterial och se det viktiga i det.  

 

För denna studie så föll metodvalet på Kvalitativ textanalys. Denna metod valdes för att den 

lägger tyngden på att ta fram den väsentliga informationen genom noggrann läsning av 

texterna
12

. Dessutom lägger textanalysen vikt vid att läsa aktivt och att ställa frågor till texten 

som används
13

. Krav ställs på noggrannhet. Metoden faller som den mest effektiva för denna 

typ av studie eftersom materialet som besvarar syftet på denna uppsats är text. 

Textanalys innebär ett insamlande av textmaterial och ett arbetande med att försöka avgöra 

vad som är relevant för den studien man bedriver. Tillvägagångssättet innebär läsande och 

analyserande av böcker, tidskrifter och artiklar. Eftersom man använder sig av mycket 

material kan man göra olika saker för att underlätta arbetets gång. I denna studie innebär det 

att först läsa igenom materialet ytligt för att avgöra om det faller innanför den begränsning 

som bestämts innan arbetet börjat. Att läsa ytligt innebär att ett sökande efter relevans var 

enklare, vid sökandet av information om Arktis konflikten kom ofta miljöaspekten in, många 

artiklar handlade om de miljöproblem som finns i Arktis, detta behandlas inte i denna uppsats 

och kunde därför sorteras bort. 

För att underlätta bearbetandet av mycket material så skall Textanalysen vara av 

systematiserande slag. Det innebär att man klargör tankestrukturer, ordnar logiskt men också 

att man kan klassificera
14

. Innebörden av detta för analysen av konflikten i Arktis och det 

syftet som valts är att texten delas in i olika grupper för vad de behandlar, alltså vilken del av 

konflikten det berör och ifall det kan vara relevant vid besvarandet av de två frågorna som 

syftet delats upp i. Vid användandet av denna metod kategoriseras texterna utifrån det ämnet 

de berör, i mitt fall med fokus på de agerande som staterna har gjort i Arktis, uttalanden om 

målen med konflikten och vilka medel som staterna talar om, redovisar för och använder som 

underlag för sina anslag på Arktis.  Kategoriseringen ovan görs utifrån Zelikows RAM- 

modell som presenteras vidare under tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt.  

                                                 
12

 Essaison, Peter , Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Lena Wängnerud ,2012, Metodpraktikan : Konsten att 

studera samhälle, individ och marknad. Norstedts Juridik AB, sidan 210 
13

 Essaison, 2012, sidan 210 
14

 Essaison, 2012, sidan 211 
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Att under bearbetningen ofta gå tillbaka till de två frågorna är viktigt eftersom det hjälper till 

att avgöra huruvida materialet är relevant eller inte. Av vikt är också att fundera på vem det är 

som skrivit materialet och att visst material bör inte användas då det kan vara så att det inte 

stämmer. Att vara källkritisk är viktigt vid genomgång av materialet
15

. 

Textanalys är vid denna analys det naturliga valet eftersom det som skall genomgås endast är 

text och det går inte att besvara syftet för denna studie på något annat vis. Kvantitativ 

textanalys hade inte fungerat eftersom det som undersöks inte går att mäta, det är inga 

statistiska samband som skall undersökas
16

. 

Sammanställningen av textanalysens resultat och svaret på syftet ska slutligen tas upp stat för 

stat. Staterna ska redovisas var för sig med de mål de har i området samt med redovisning av 

aktionerna som vidtagits av de olika staterna. Detta för att underlätta för läsaren då det blir en 

klarar och en mer lättöversiktlig bild av var och en av aktörerna. 

1.3.1 material 

Materialet i uppsatsen är både böcker och artiklar som behandlar Arktis området och 

utrikespolitik. Materialet är en blandning av engelska och svenska för att ge en så bred samt 

djupgående förståelse för staternas mål som möjligt. För att ge en så rättvis och tids 

uppdaterad bild av situationen har böcker som är närmre nutid valts.  

För att kunna ge klarhet åt aktionerna som länderna gjort så ha böcker som behandlar 

utrikespolitik valts, flera böcker behandlar detta område. Användandet av flera böcker för att 

behandla samma ting är ett beslut som tagits för att kunna ge en så korrekt bild som möjligt av 

fenomenet.  

En av böckerna som används flitigt är James Kraskas, Arctic Security in an age of climate 

change, en bok som innehåller samlingar av politikers redogörelser av aktioner, där de 

förklarar varför de beslutat att handla som de gjort samt redogörelser av forskare och experter 

på konflikten om Arktis. Artiklar från olika vetenskapliga tidningar bidrar till slutsatserna i 

denna studie, bland annat tidningar som Foreign Affairs, Canadian military journal och The 

Global journal. 

Tidigare forskning i ämnet utrikespolitik är hämtad från andra källor än de ovannämnda, de 

mest grundläggande tankarna inom utrikespolitik klargörs i Österuds bok ” statsvetenskap-

introduktion i politisk analys” och används utav den anledningen. Påverkansfaktorer på 

                                                 
15

 Bergström, Göran & Boréus, Kristina 2012, Textens mening och makt, metodbok i samhällsvetenskaplig text-

och diskursanalys 
16

 Djurfeldt, Göran , Larsson Rolf & Stjärnhagen, Ola, 2011 statistik verktygslåda- samhällsvetenskaplig 

orsaksanalys med kvantitativa metoder 



8 

 

utformandet av utrikespolitik är även hämtad ur denna bok. Vidare används Philip Zelikow 

och Graham Allisons bok ”Essence of Decision” för att ge exempel på hur studerandet av 

utrikespolitik kan se ut, boken bidrar till teorier för hur utrikespolitik kan studeras. En av 

teorierna används i uppsatsen, den analyserar agerande och det är vad som är av intresse i 

denna studie.  

1.4 Disposition 

Nästa kapitel inleds med en genomgång av vad utrikespolitisk forskning är och hur tidigare 

forskning av utrikespolitik har bidrivits. En genomgång på hur forskning inom ämnesområdet 

kan bedrivas tas upp och påverkansfaktorer på utformningen av innehållet i utrikespolitik 

förklaras, detta för att ge en klarare bild av utrikespolitisk forskning. Därefter kommer en 

genomgång av teorier som kan användas vid ett analyserande av staters agerande för att landa 

i vilken teori som kommer att vara utgångspunkten för analysen av staternas agerande i 

Arktisområdet. 

I kapitel tre kommer sedan information om förändringarna som skett i Arktis området. 

Därefter följer resultatredovisningen av studien, sist kommer slutsatserna som kan dras av 

studien. 

 

2. Tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt 

2.1 Tidigare forskning 

Världen blir mer och mer integrerad vilket gör att stater i mycket större utsträckning måste i 

sin politik ta hänsyn till andra stater i världen. De måste interagera och samarbeta med 

varandra på ett helt nytt sätt
17

. Utrikespolitisk forskning är studiet av den utåt förda politiken 

av ett land. Staternas politik gentemot varandra. Detta kan innefatta både staters agerande, 

beslut och beteende
18

.  

 

Staters agerande handlar framförallt om hur de agerar i olika situationer, aktioner de vidtar 

och sätt de hanterar ting på. Beslut rör framförallt beslutprocesserna som finns i olika länder 

och hur de kan se olika ut beroende på vilka organisationer är inblandade. Beteende handlar 

                                                 
17

Scholte, Jan , Aart , 2010, Globalization a critical introduction, sida 186-187 
18

 Jönsson, 1992, sida 47 
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mycket om hur stater beter sig i interaktioner med andra stater exempelvis vilka normer som 

råder i ett land, eller hur deras företrädare beter sig i internationella lagstiftande sammanhang.  

 

2.1.2 Påverkansfaktorer på utrikespolitik 

Att utrikespolitiken rör viktiga frågor eftersom den handlar om statens intresse är en 

genomgående tanke utav de som studerar utrikespolitik. En stat för utåt den politik som 

gynnar staten ifråga mest
19

. Nationella intressen innebär att politiken förs mot ett bestämt mål, 

motiven bakom utrikespolitiken. Nationella intressen är något staten värnar om och anser 

viktigt, intressen som staten på något sätt tjänar på
20

. Eftersom nationella intressen varierar 

utifrån vad en stat värnar om så varierar också innehållet i utrikespolitiken. 

Hur innehållet i utrikespolitik kan skilja sig tar Österud upp i sin bok, Politisk analys. Han 

säger att utrikespolitiken som olika stater för ofta har formella drag som liknar varandra. 

Formella drag som liknar varandra inom de olika ländernas utrikespolitik är tillexempel 

sådana beslut som kommer till igenom internationell diplomati.  

Innehållet i politiken varierar inte endast utifrån de olika nationella intressena som staterna 

har utan det finns andra faktorer som påverkar också. Detta är för att stater i sig är olika, 

faktorer som maktpolitiska position, storlek, värden och erfarenheter varierar ofta
21

. Dessa 

olika faktorer påverkar innehållet på sådant sätt att de även kan tänkas påverka sättet ett land 

väljer att tillexempel agera på. 

 

Den första faktorn maktpolitisk position tycks påverka innehållet i utrikespolitik på så sätt att 

en supermakt har större chans att förändra världen på det sätt den önskar eftersom den på 

något vis besitter en position som gör att de har högt inflytande på andra länder
22

.  

 

Ett exempel på hur den andra faktorn, storlek, påverkar innehållet i utrikespolitiken är att små 

stater ofta tenderar att föra en utrikespolitik som förlitar sig på lagar och regler. Politiken 

strävar ofta efter fler samarbetslösningar. De för en politik som ska ge mindre utrymme för 

betydandet av makt
23

. Anledningar till att minska betydandet av makt är för att små länder ska 

kunna förlita sig på lagar och regler och kunna minska risken för att stora makter fattar egna 

                                                 
19

 Österud, 2002, sida 312 
20

 Österud,2002, sida 271 
21

 Österrud, 2002, sida 312 
22

 Österrud, 2002, sida 314 
23

 Österud,2002 , sida 314 
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beslut och får andra länders stöd, om lagar och regler är det som gäller minskar det risken för 

beslut om till exempel invasioner som kan påverka de små ofta svagare länderna på ett 

negativt sätt. 

 

Den tredje faktorn Värden, attityder och uppfattningar som finns, bidrar till att skapa ett 

samhälle med vissa normer. De utbredda attityderna slår ofta igenom i beslutsorganen
24

. Detta 

påverkar sedan hur stater ställer sig i konflikter och krig samt vilka medel de väljer att ta till 

för att nå dit de vill.  

 

Den fjärde faktorn Erfarenheter har ofta en påverkan på landet i sig, eftersom det ofta 

påverkar även befolkningar. Gamla gränssättande konflikter, inbördeskrig och liknande 

formar en stats sätt att definiera sina intressen och deras befolkning
25

.  

 

Olikheterna i förd utrikespolitik nämns även av Robert Kagan i ”Of Paradise and Power” där 

han konstaterar att starka och svaga länder tenderar att se världen på olika sätt och så även 

lösningar. Han pekar då bland annat på faktorn maktpolitisk position. Där han tar upp 

exempel på hur de olika starka länderna tenderar att använda olika medel som resultat av sin 

utrikespolitik.  

De starkare länderna vänder sig oftare till beslut av användning av militära medel medan 

utrikespolitiska problem av de svagare länderna ofta försöks lösas genom diplomati
26

. 

Ett exempel som Kagan vidrör i sin bok är skillnaden i förd utrikespolitik mellan USA och 

europeiska länder. Han skriver att Europeiska länder skulle kunna ha militärmakt i 

världsledande stil, eftersom de besitter en population på nästan 400 miljoner invånare, en 

väldigt teknologisk kunskap och dessutom tillsammans har en väldigt stark ekonomi
27

, dock 

är detta inte den vägen Europeiska länder valt. De europeiska länderna förlitar sig mer på 

medel som diplomati och juridik för att nå de mål som de har. USA menar Kagan på, tenderar 

att tillgripa militära medel snabbare
28

. 

Utöver analys av själva innehållet i utrikespolitiken finns det många studier som gjorts på hur 

beslutet i sig kom till. 

 

                                                 
24

 Österud,2002 , sida 314 
25

 österud, 2002, sida 312 
26

 Kagan, Robert, 2004, Of Paradise and Power, America and Europé in the new world order.Vintage books , 

division of Random House inc. New York, sidan 24 
27

 Kagan,2004, sidan 53 
28

 Kagan,2004, sidan 55-56 
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2.1.3 Utrikespolitiska beslut 

Inom studierna av de utrikespolitiska besluten som stater tar, så är ofta beslutsorganen ett 

fokus. Vid studien av besluten fokuserar man mer på den process som beslutet blir till 

genom
29

 . Man utgår i dessa analyser vanligen ifrån beslutsfattaren eller den grupp av 

personer som fattar besluten. HW.Bruck, Burton Sapin och Richard Snyder menar i sitt arbete 

Foreign Policy Decision (1954) att man bör utgå ifrån dessa personer eftersom deras 

perceptioner, motiv och kunskaper påverkar besluten som fattas
30

 .  

Vidare än det sätt som personerna ovan valt att studera utrikespolitik kan det studeras från 

andra perspektiv, man flyttar fokus från enskilda personer till andra faktorer som kan vara 

förklaringen till de beslut som tagits. Detta kallas för olika nivåer, i huvudsak finns det tre 

olika som används inom utrikespolitisk analys. Bruck , Sapin och Snyder utgår i sin analys 

från den nivå som kallas Individnivå. Olika människor har olika egenskaper och fattar olika 

beslut, därför menar de forskare som utgår ifrån denna nivå att besluten ser olika ut beroende 

på vilka det är som är involverade i fattandet av besluten
31

 . 

 

Den andra nivån som man kan studera beslutsfattande på är statsnivå. Det är egenskaper hos 

stater som antas vara förklaringen. En egenskap kan till exempel vara ideologiska strukturer 

som råder i landet. En sådan kan vara en orsak till konflikt då många länder är ute efter att 

”sprida” sitt budskap. Korståg i tidigare historier, där religiösa personer försökt sprida sin tro 

och lära till andra som tror felaktigt är ett exempel
32

 . En annan tanke som finns inom denna 

nivå är att statspolitiska systemet påverkar. Att demokratiska stater skulle vara mindre 

krigsbenägna och mer fredliga än auktoritära stater är ett sådant system tanke
33

. 

I studiet av utrikespolitik på statsnivå, finns det vissa traditionella tankar som dominerar. En 

sådan tanke är att demokrati och utrikespolitik inte går att förena
34

 . Studier har fokuserat på 

hur man kombinerar demokrati med den sekretess som utrikespolitiska beslut kräver när de 

ska tas.  

Det finns tre huvudargument om varför demokratiska processer är svåra att tillämpa i 

utrikespolitiska beslut. För det första bestämmer en stat sällan själv alla sina utrikespolitiska 

beslut eftersom den ofta måste samarbeta eller förhandla med andra stater, för att nå dit man 
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vill så krävs då sekretess. För det andra så är utrikesfrågor viktiga frågor eftersom de rör 

statens nationella intressen. Säkerhetsintressen kräver enighet och det gör det svårt att besluta 

enigt om det finns åsikter som strider helt emot. För det tredje sägs det att utrikesfrågor är 

långt ifrån en vanlig invånares intresse och kunskaper 
35

. 

 

Den tredje nivån att studera utrikespolitik på, kallad Systemnivå, handlar mer om externa 

påverkningar än vad de första två behandlar. Analyserandet på denna nivå tar hänsyn och 

fokuserar mer på de förhållandena som rör sig runt omkring staten, exempelvis kan det handla 

om maktbalans mellan länder men det kan också beröra internationella normer och lagar som 

länderna inte själva har bestämt. Det som studeras är det internationella systemet och dess 

påverkan på staten och hur det påverkar agerandet
36

. 

 

2.1.4 Utrikespolitiskt agerande 

Det som i denna uppsats skall behandlas är staternas agerande i Arktis, de mål de har med ett 

ökat inflytande och de medel som de använder sig av för att nå dit. Analysen utgår ifrån de 

agerande som gjorts av staterna för att identifiera målen med konflikten.  

 

Ett exempel på en konflikt där utrikespolitiken har analyserats är Kuba krisen. I boken 

”Essence of decision” använder Graham Allison och Philip Zelikow olika teorier för att 

förklara de händelseförlopp och orsaker till beslut som togs av de olika beslutsfattarna vid 

tidpunkten. I boken ska man bland annat söka svar på varför USA valde att svara med en 

ganska fredlig metod på hotet från Sovjet. En analys av staters beteende, beslut och aktion är 

det som görs utifrån tre olika perspektiv. 

 

Organizational Behaviour 

För sin förklaring av händelserna använder Zelikow och Graham en modell som heter 

Organizational Behaviour. Denna Modell utgår ifrån att beslut är ett resultat av olika 

organisationers arbete, eftersom ansvaret ofta är delat mellan olika organisationer som innehar 

olika funktioner.  Subjekten i analysen är aldrig en hel stat eller en person
37

. Vid en analys 

med denna modell tas hänsyn även till ”standard operating procedures”. Detta är regler för hur 
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saker och ting ska skötas men också standard sättet att göra saker på vid en viss situation
38

. 

Besluten som då fattas är ett resultat av ett framarbetat beslut av de organisationer som varit 

involverade i processen.  

 

Governmental Politics      

En andra Modell som används till förklarande i boken är Governmental Politics. Där är 

regeringens beteende förstått som ett resultat av interaktioner mellan olika preferenser
39

. 

Analysmodellen tar även hänsyn till de personer som befinner sig i toppen eftersom det är 

dessa som i slutänden tar beslutet, olika ledare tar olika beslut
40

. Det läggs också vikt vid att 

personliga intressen och preferenser är med och formar politiken
41

. 

 

Rational Actor Model 

Den sista modellen som används av Zelikow och Graham är Rational Actor Model, RAM, en 

modell som pekar på kalkylerande och rationalitet
42

. När RAM används för en analys utgår 

den ifrån ett visst antal punkter.  

Först och främst identifierar aktören det tänkta målet den har vid en situation. Målet är sedan 

det som driver aktören att handla och ta beslut. För att kunna välja det bästa tänkbara sättet att 

gå till väga så formar aktören olika alternativ. Alternativ om hur man bäst bör gå tillväga för 

att nå det utsatta målet. De olika alternativen övervägs sedan, detta för att ta hänsyn till de 

olika konsekvenserna som de kan tänkas resultera i. Det rationella för aktören är sedan att 

välja det alternativ där vinsten är större än kostnaden
43

. 

En full RAM analys innehåller hypotes om varför aktören gjorde som han gjorde, vad han 

gjorde samt vad han hade för mål
44

. 

Det som är intressant med just RAM är att studier av utrikespolitik har traditionellt innefattat 

tankar om maximerande av nytta, alltså att utrikespolitiken är ett uttryck för statens nationella 

intressen
45

. Delar av RAM används ofta vid analyser av utrikespolitik
46

.  

 

                                                 
38

 Zelikow,1999,sidan 143 
39

 Zelikow, 1999, sidan 255 
40

 zelikow,1999, sidan 255-256 
41

 Zelikow, 1999, sidan 305 
42

 Zelikow, 1999, sidan 5 
43

 Zelikow, 1999, sidan 18 
44

 Zelikow, 1999, sidan 49 
45

 Österud, 2002, sidan 312 
46

 Zelikow, 1999, sida 13 



14 

 

Tankarna att stater har vissa mål är en idé som ofta finns med vid analyser av utrikespolitik 

även iden om att de använder olika medel för att nå dit de vill. Utgångspunkten att man med 

utrikespolitiken har ett mål är en utgångspunkt som kommer att finnas i denna studie också. 

Sättet man väljer att gå tillväga för att nå sitt mål eller sättet man väljer att försöka lösa en 

konflikt på kallas för medel
47

. Det är också detta denna studie ska behandla med fokus på 

Arktis konflikten. Mål och medel i den utrikespolitik ska användas på ett nytt område för 

konflikt, ett innan ointressant område, för att visa vad de olika staterna har för mål med en 

konflikt över ett helt nytt område. Denna idé innebär att man landar i en traditionell, 

fortfarande användbar tanke om att stater är rationella aktörer som kalkylerar medel utifrån 

målet, detta innebär ett användande av tankarna ifrån Rational Actor Modellen.  

 

2.2 Teoretisk Utgångspunkt 

Arktis området är omtvistat, en konflikt råder mellan de fem huvudaktörerna om vem som 

äger vad. Konflikt anledningar varierar men gräns- , territorium och ekonomiska anledningar 

är vanliga konfliktutlösningar mellan stater på den internationella arenan
48

. De olika aktörerna 

har intressen för området som kolliderar med varandra.  

 

Utgångspunkten för analysen av utrikespolitik i denna studie kommer vara att nationella 

intressen är med och skapar utrikespolitiken. Flertalet exempel på hur utrikespolitisk analys 

kan se och har sett ut har tagits upp för att ge en bredare förståelse för utrikespolitisk analys. I 

denna studie kommer RAM idéerna att användas, det vill säga att det finns nyttomaximerande 

intressen i området, intressen som gynnar staten och därför är deras mål med ett ökat 

inflytande. Valet av RAM som teoribas beror på att det finns förutsättningar för att analysera 

aktörernas aktiviteter i Arktis. Organizational behaviour och Governmental politics har valts 

bort som teorigrund för denna uppsats på grund av svårighet att erhålla information som krävs 

för att nyttja dessa.  Exempel på sådan information är hur en befattningshavare har tänkt samt 

möjligheten till analys av alla organisationer som varit med i utformandet av ett beslut.  
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2.2.1 Utrikespolitiska mål 

Utrikespolitiska studier ser ofta nationella intressen som utrikespolitikens ”mål och medel”
49

. 

Detta innebär att det nationella intresset anses spela stor roll för staters beteende och att de 

kan innebära en viss form på utrikespolitiken
50

.  

Nationella intressen är sådant som gynnar staten, gynnsamhet är något som i Rational Actor 

Model och andra rationella perspektiv värderas högt. Utgångspunkten för RAM som här 

kommer att läggas vikt vid är att på något vis är allt man gör i utrikespolitiska sammanhang 

något som man som stat tjänar på
51

. Det beslut man tar är en strävan efter att maximera sin 

nytta. En stat har ett mål med det de gör som ska maximera det som staten värderar som 

nationellt intresse. 

För att skapa en klar struktur och skillnad mellan de olika målen som länderna har med ett 

ökat inflytande i Arktis området så har beslutet tagits att använda ett vanligt sätt att indela de 

olika utrikespolitiska målen på. De flesta utrikespolitiska målen går att indela i tre 

huvudkategorier där samtliga mål går att återfinna på något sätt.  

 

Den första kategorin är säkerhets mål. Säkerhets mål är huvudsakligen av två karaktärer. En 

stat strävar efter att överleva samt territoriell integritet
52

. Stater värnar om sin möjlighet att 

kunna bedriva en egen politik inom landet utan påtryck eller tvång från andra länder. Rätten 

att bestämma över sitt eget territorium, att vara suverän
53

. Målet beskrivs som känslan av 

trygghet och drivkraften mot målet, osäkerhet
54

. 

Denna kategori förknippas ofta traditionellt med försvarspolitik
55

. De vill säga Sättet man 

försvarar sitt land genom att reducera hot utifrån. Dock rör det idag även andra ting som har 

med säkerhet att göra. Politiska, samhälleliga, ekonomiska och ekologiska hot tillhör även 

statens säkerhetsfrågor
56

.  

 

Den andra kategorin av utrikespolitiska mål är välfärdsmål. Dessa mål har till syfte att öka en 

stats välfärd och rikedom. Ofta vill stater kunna garantera sina medborgare ett visst minimum 
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av materiell välfärd
57

 och en del av dessa mål syftar till att höja standarden hos sina 

medborgare
58

.   

 

Den tredje kategorin är ideologiska mål. Ideologiska mål är mest förknippade med stormakter 

där viljan ofta är att försöka sprida sitt eget värde system. Exempel på detta är viljan att sprida 

demokrati eller viljan som fanns att sprida kommunismen
59

. Att vilja sprida sitt budskap eller 

värderingar kan bland annat innebära att man försöker vara en förebild för andra länder så att 

andra länder strävar efter att vara liknande. Ifall en stat verkar framgångsrik och ha ett 

värdesystem som fungerar och verkar legitimt är det större risk att man kan få andra stater att 

göra det man själv vill
60

. 

 

Det nationella intresset påverkar vilket mål man som stat formulerar i sin utrikespolitik, och 

nationella intressen är subjektiva. Olika stater värderar olika frågor. Dock går det precis som 

ovan gjort att knyta nationella intressen till vissa huvudfrågor som ofta rör överlevnad, fysisk 

säkerhet, materiell välfärd och politisk stabilitet
61

.  

I konflikten över Arktis har de olika huvudaktörerna olika mål som de försöker nå, målen 

faller in under någon av kategorierna eller kanske till och med flera stycken. I studien ska det 

identifieras vad de olika staterna har för huvudsakliga mål och de olika kategorierna gör det 

lättare att identifiera vad de är mål.  

2.2.2 Utrikespolitiska medel 

För att nå de olika målen som staterna har behöver de ta sig dit på något vis. De använder sig 

av olika medel. Medel är alltså de sätt som staterna, i Arktis konflikten, använder sig av för att 

få sin territoriella rättighet och öka sitt inflytande i området
62

. 

 

Utrikespolitiska medel kan även förstås som de instrument stater använder sig av för att ta sig 

till det mål de har
63

. Inom Rational Actor Model väljer aktörerna det medel som ger de bästa 
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tänkbara konsekvenserna och väljer därför ett medel där kostnaden kommer att understiga den 

eventuella vinsten som kan tänkas komma utav aktionen
64

.  

 

Det finns många olika medel att använda inom utrikespolitiken men i denna utgångspunkt 

kommer endast de som kan tänkas återfinnas inom konflikter att tas upp. Detta eftersom de är 

de medlen som faktiskt är relevanta för studien.  

 

Ett vanligt förekommande instrument som stater ofta använder sig av under konflikter eller 

under andra former av interaktioner med andra stater är diplomati.  

2.2.2.1. Diplomati 

Diplomati innebär enligt Jönsson m.fl. Kommunikation mellan staters regeringar och 

diplomater, alltså en dialog mellan de olika parterna
65

. Förhandlingarna är tillfällen för 

staterna att få uttrycka sina synpunkter och de siktar mot största möjliga genomslag av sina 

egna synpunkter. Staterna involverade börjar ofta med högre krav än vad de förväntar sig att 

få igenom, denna utgångspunkt kallas maximiposition
66

. Avståndet mellan deras 

maximipositioner är ofta stort. Parterna har även oftast en så kallad minimiposition där de inte 

har mer att ge efter. Avstånden mellan parternas minimiposition gör ofta att det finns en 

möjlighet att lägga till nya saker och villkor
67

. Vilket innebär att staterna kan komma till en 

kompromiss, de vill inte nöja sig med sina minimipositioner utan kan börja förhandla för att 

komma fram till en så bra lösning som möjligt. 

Med nya organ som tillexempel FN ökar vikten av diplomati eftersom man årligen håller 

internationella konferenser och möten där ett 100-tal länder är med och deltar
68

. Här kommer 

även juridik in. Lagar och regler faller under diplomati eftersom de är fredliga och ofta 

används för att bevisa något som de involverande kan godkänna och samtycka till. 

Sammanfattningsvis kan man säga att diplomatin är det traditionella sättet att nå lösningar när 

man inte vill eller kan tillgripa militära medel
69

.    
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När det kommer till militära medel så är användandet av militären dyrt och rationellt sett ur 

RAM används bara militära medel eller man förklarar krig endast i de fall som man vet att 

kostnaderna kommer att överstigas av vinsterna
70

. 

2.2.2.2. Militära medel 

Militär våldsanvändning är som tidigare nämnt ett kostsamt medel att använda. 1990 mättes 

världens nationers spenderande på rustningar av militärer och det uppgick då till 950 miljarder 

dollar
71

.  

Användning av militära medel kan ha varierande målsättningar men de handlar framför allt 

om relativt anspråkslösa användande som att patrullera sina områden, vakta sina gränser men 

även till råvarutillförsel, men också till mer omfattande ting som man kanske mestadels 

förknippar militären med
72

. Användandet av militärer i syften som att förändra ett lands 

politiska kurs eller störta en regim, men även intressen i andra länder kan påverka beslutet av 

användandet av militären
73

.  

 

Ett tredje medel som kan användas i utrikespolitiska samanhang för att nå det mål man som 

en stat har är ekonomiska medel. 

2.2.2.3 Ekonomiska medel 

Ekonomi och politik är ofta samanfallande eftersom politiska beslut kan påverka länders 

ekonomi, ekonomiska relationer med andra länder likaså kan ekonomiska åtgärder ge effekt 

på politiska relationer
74

.  

När man talar om utrikespolitiska ekonomiska medel ska man göra skillnad mellan tre olika 

typer. Första typen av ekonomiska medel är ekonomiska medel som sätts in medvetet för att 

nå sina politiska mål. Detta innebär att man använder ekonomi som belöning och bestraffning. 

Bestraffningen kallas ofta ekonomiska sanktioner och innebär antingen att man inte köper 

varor från en aktör eller att man inte säljer varor till aktören
75

. Belöning kan vara ekonomiska 

bistånd, att man ger ekonomiskt stöd till ett land som man vill hjälpa i rätt riktning.  
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Den andra typen av ekonomiska medel använt i utrikespolitiska samanhang är åtgärder som är 

till för att påverka både ekonomiska och politiska förhållanden
76

. Detta kan också innebära 

formen av ekonomiskt stöd. Man kan sedan använda det som påtryckningsmedel för att driva 

landet åt den riktning man anser är rätt
77

. Man gör klart för landet vad som krävs för att 

behålla, återfå eller få de ekonomiska bistånden, landen som ofta är i desperat behov av att få 

ekonomiska bistånd tenderar att försöka göra det som krävs
78

. 

Den tredje ekonomiska vägen att välja är ekonomiska åtgärder vidtagna i endast ekonomiska 

syften (som kan få politiska sidoeffekter)
79

. Exempel på detta är lågpris importen som sker i 

vissa länder där produkter från andra länder är billigare än det egna landets, detta kan 

innebära strängare skyddstullar eller andra stränga importregleringar
80

.  

 

Ett fjärde utrikespolitiskt medel som kan tänkas återfinnas i kris, konflikt eller krigssituationer 

är medlet propaganda. 

2.2.2.4. Propaganda 

Politisk propaganda innebär precis som diplomati att man försöker övertyga någon att 

förändra sin inställning, attityd eller sitt beteende
81

. Propaganda innebär precis som 

diplomatin en kommunikation, dock skiljer sig propaganda ifrån diplomatin på i huvudsak två 

saker. För det första är den enkelriktad, den går endast från en sida av aktörerna.  Andra 

skillnaden är att den kommunikationen som bedrivs är i huvudsak riktad direkt till folket 

snarare än regeringar
82

.  

 

2.3 Sammanfattning 

För att identifiera de nationella, nyttomaximerande intressena som staterna har med ett ökat 

inflytande i Arktis så kommer de tre olika kategorierna av mål att användas. 

4 olika kategorier av medel relevanta för konflikter kommer att användas vid indelningen av 

de medel som aktörerna använder sig av. Utifrån de klara kategoriseringarna av mål och 

medel blir det möjligt att uppfylla uppsatsen syfte. Klarheten av hur de olika typerna av mål 
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och medel ser ut gör det lättare att identifiera vart de olika staternas agerande och mål 

placeras. 

 

3. Arktisområdet 

Arktisområdet är det konflikten mellan de fem staterna USA, Kanada, Ryssland, Norge och 

Danmark handlar om. De fem aktörerna brukar i samband med tal om konflikten kallas för ” 

the five arctic states”
83

. De har på senare tid visat intresse för området som de tidigare inte 

brytt sig om.  

Anledningen till att det inte funnits något intresse av Arktis, Nordpolen, är att området har 

varit täckt av och helt bestått av is. Isen har gjort att det varit en omöjlighet att ta sig fram 

ordentligt i området och gjort att området varit oanvändbart
84

. 

 

Dock har det skett stora förändringar kring attityderna till att lägga beslag på delar av Arktis 

yta de senaste åren. Global uppvärmning som är ett ständigt omtalat problem påverkar isen i 

alla världens hav. Speciellt har tydliga påverkningar börjat uppmätas i Arktis. Isen smälter allt 

mer och 2005 uppnådde polarisen den minsta storleken isen haft sedan den började mätas
85

. 

Förändringarna i isen fortsätter att uppmätas. 2007 gjorde Intergovernmental Panel on 

Climate Change förutsägelser kring påverkningarna som global uppvärmning har på jorden, 

de gick ut med att under de närmsta 50 åren skulle Arktisområdets temperatur höjas med 3-4 

grader Celsius, vilket är två gånger den normala temperaturen
86

. Tillsammans med andra 

förutsägelser konstaterade de att den största effekten skulle vara på Arktis områdets is
87

. Isen 

förväntas försvinna under flera månader om året inom ett par decennier.  

 

Att isen försvinner innebär en ökad tillgänglighet till området. En tillgänglighet som inte 

tidigare funnits, betydelsen av detta är möjlighet till utforskandet av ett helt nytt ställe. I 

Arktis fall har detta inneburit en plats överst på de fem staternas önskelista.  
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Önskan om tillgång till stora delar av områden kan bero på många saker och i Arktis fall är 

det flera anledningar som kan locka eventuella beslagtaganden.  

Vid minskande av isen och ökande av öppet hav ökar staternas förmåga att ta sig fram på 

området. Mindre is ger nya vägar för vattenburna fordon att ta sig fram på. Nya handelsrutter 

som kan förkorta tider och liknande blir ett önskvärt resultat eftersom nordpolen utan isen är 

den kortaste sträckan mellan många aktörer som förhandlar
88

. Den nya kortare handelsvägen 

skulle spara 5000 sjömil, en veckas tid ute på båten och också pengar eftersom mindre bränsle 

kommer att behövas för den nya vägen
89

.  

De nya sätten att ta sig fram är inte endast positiva utan väcker också en säkerhetsoro 

eftersom det ökar tillgängligheten till egna gränser och områden för andra stater från håll som 

de tidigare inte behövt ha i åtanke
90

. Detta har lett till ökad militär aktivitet i området
91

. 

 

Utan isens ständiga närvaro ökar möjligheten att kunna fiska i området. Fisket i området 

förväntas vara av stort värde eftersom det tidigare knappast kunnat utnyttjas pågrund utav den 

tjocka problematiska isen
92

. Fullt utnyttjande av fiske möjligheter betyder stora ekonomiska 

fördelar och även ökande av export och import. 

Resurser är ofta en anledning till att stater hamnar i konflikter, konflikter rörande resurser är 

en konflikttyp som ständigt ökar
93

.  

 

I denna konflikt är det inte endast resursen fiske som det rör sig utan det finns fler förväntade 

fördelar att glädja sig över i området. 

 

Experter på Arktis området har uttalat sig om vad som kan förväntas finnas i området och det 

är riktiga glädjebudskap de bringar. Under den sakta men säkert minskande isen förväntas det 

finnas höga mängder av mineraler och naturgaser
94

.  

I närheten av området har man också hittat spår av olja, men spår av olja är enligt experter på 

området Arktis inte det enda man kan förvänta sig att hitta i området. Olja ska finnas i 
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området, det är inte endast själva existensen av oljan som är speciellt.  Det speciella är den 

eventuella mängden av naturresurser som forskarna tror ska finnas i området. Forskarna tror 

att det finns ungefär 25 % av världens oupptäckta olja gömd i området. Värdet på 

naturresurserna i området förväntas uppgå till flera hundra biljoner dollar
95

.  

Konflikten är som tidigare nämnts en sådan konflikt som rör territorium, även fast de minskat 

i existens så har man i Arktis fall just en sådan konflikt. Konflikten kan eventuellt gå att sätta 

in i fler kategorier, men det är intressant att se vilka medel de olika länderna använder sig av 

för att få rättigheterna till området och vilka mål som kan tänkas finnas bakom ett ökat 

inflytande i Arktis 

 

3.1 Lagar som finns inblandade 

 

United nations Convention on the law of sea är en samling lagar som reglerar rättigheter till 

haven samt hur de får lov och användas och inte. De flesta aktörerna stödjer sig mot denna 

lag.  

Under artikel 3 går det att utläsa “Every State has the right to establish the breadth of its 

territorial sea up to a limit not exceeding 12 nautical miles, measured from baselines 

determined in accordance with this Convention”
96

. 

Innebörden av lagen är att varje stat har rätt till ungefär 22 kilometer ut i havet från sina 

kustgränser och detta bestäms utifrån konventionen. Konventionen innebär vidare att man inte 

får inkräkta på dessa områden. Detta eftersom lagarna reglerar suveräniteten inom det utmätta 

området detta inkluderar rättigheter till luften ovanför. Law of the sea gäller främst de som 

skrivit under konventionen och på så sätt godkänt villkoren.
97

  

 

Reglerat i Law of sea finns också den ekonomiska zonen. Ett område där kuststaten har” 

sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the 

natural resources, whether living or non-living, of the waters superjacent to the seabed and of 

the seabed and its subsoil, and with regard to other activities for the economic exploitation 

and exploration of the zone, such as the production of energy from the water, currents and 

winds”
98

.  
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Den ekonomiska zonen sträcker sig cirka 370,4 km från samma område där man drar gränsen 

för de 22 km där man som stat äger absolut rätt. Inom den ekonomiska zonen har andra stater 

rätt att passera men inte rätt att söka efter resurser
99

.  

 

3.2 Ryssland 

3.2.1 Rysslands mål i Arktis 

Den ryska kustgränsen är en av de längsta utav de fem huvudaktörernas. Utöver de 22 

kilometer som Ryssland har rätt till genom Förenta Nationernas ”Convention on the Law Of 

the Sea” samt den ekonomiska zonen som de äger rättigheterna till, försöker de nu att utvidga 

sitt område utanför dessa. Ryssland ratificerade Law Of Sea 1997
100

.  

 

Ryssland är den mest aktiva aktören i konflikten och har vidtagit flera aktioner för att stärka 

sina anslag på Arktis. Rysslands aktiva roll är lätt att förstå när man ser till det faktum att 

Ryssland är ett av de länder som har potentiellt mest att tjäna på i området ju mer isen 

smälter
101

. 

Ryssland har länge varit ett land som producerat mycket olja och naturgas från land-baserade 

resurser, men när isen smälter ökar tillgången till att utforska havets potential
102

. År 2008 

uppskattades det av U.S Geological Survey att nästan 60 % av den Oupptäckta oljan förväntas 

ligga inom Rysslands ekonomiska zon, lite utav denna procentdel förväntas ligga i 

närliggande områden
103

. Tillgång till denna del med ensamrätt skulle ge Ryssland en rejält 

stärkt ekonomisk position på den internationella arenan eftersom de får tillgång till olja av ett 

extremt högt värde
104

.  

 

En annan del som tjänar Ryssland om de får ett ökat inflytande över området är det faktum att 

isen innan stängt in Ryssland till viss del från bland annat handel med resten av världen. Isen 

har skiljt Ryssland från väst men mindre is kan ge Ryssland mer möjlighet att röra sig i 
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området i norr. Handelsmöjligheter öppnar sig med kortare vägar som sparar in på kostnader 

för bränsle och därmed också ger Ryssland en ekonomisk vinning
105

. 

Dock tillkommer det inte endast fördelar för Rysslands del när det kommer till ett mer 

tillgängligt område i Arktis utan det höjer också säkerhetsfrågornas betydelse. 

Ryssland har ett långt område längs kusten och det kräver skydd. Ryssland har en ubåts flotta 

i ett närliggande område som måste bevakas och med ökat inflytande tillkommer också 

uppgiften att skydda handelsvägarna
106

. Ryssland är dock på god väg att uppfylla samtliga 

uppgifter eftersom Ryssland har investerat mycket i en flotta som har utvecklade isbrytare. 

Deras flotta i norr är mycket stark och ökad investering fortsätter
107

. Rysslands behov att öka 

flottan har med olika ting att göra, men framförallt innebär ett försvinnande av isen att 

Ryssland måste bevaka sina gränser ytterligare eftersom deras kustlinje ligger längs halva 

latitud cirkeln
108

. En klar säkerhetsfråga för Ryssland.   

 

Det Ryska säkerhetsrådet uttryckte i september 2008, öppet några av nationens grundläggande 

intressen i Arktis området i framtiden. Det första intresset var uttryckligen att kunna använda 

den ryska delen av Arktis strategiskt till en socioekonomisk utveckling av landet, men 

intresset av att använda ”Nothern Sea Route” som en nationell integrerad transport och 

kommunikations möjlighet för Rysslands Arktis togs också upp som en vision
109

. De vill få 

denna fördel själva
110

.  

 

I området Arktis finns tre möjliga vägar att ta nu när det sker förändringar i området. Ena 

vägen är Nothern Sea Route den andra vägen är Northwest Passage och den sista vägen 

Northeast Passage
111

.  

 

De främsta målen som Ryssland har med ökat inflytande i området rör i första hand 

Välfärdsmål. Detta eftersom Ryssland strävar efter att öka sin ekonomiska välfärd och 

rikedom detta för att kunna utveckla landet. Dock nuddar deras mål i området även 

säkerhetsmål, isen försvinner och Ryssland vill kunna åtnjuta territoriell integritet, med 

mindre is innebär det lättare åtkomst till det Ryska området och därav innebär det också krav 

                                                 
105

 Antrim, 2011, sida 115 
106

 Antrim, 2011, sida 121 
107

 Antrim, 2011, sida 117 
108

 Zysk, 2011, sida 85 
109

 Antrim, 2011, sida 120 
110

 Kraska, 2011, sida 259 
111

Huebert, Rob, 2011, Canada and the Newly Emerging International Arctic Security regime, i James kraska , 

arctic security in an age of climate change, 2011, cambridge university press, sida 202 



25 

 

på ökat skydd av både kusterna, handelsvägarna och den ryska ubåtsflottan. Alla målen är 

nyttomaximerande för att Ryssland i slutänden tjänar på detta som nation ifall de kan uppnås. 

Ekonomiska fördelar och egna territoriella fördelar pekar på ett främjande av den nationella 

nyttan av att själva endast tjäna på ett godkänt anslag på Arktis. Inga delar är direkt 

missgynnande.  

 

3.2.2 Ryska medel  

För att nå sina uppsatta mål i Arktis har Ryssland vidtagit olika aktioner.  

En av Ryssland mest kända utforskare Artur Chilingarov, ledde en expedition 2007 där den 

ryska flaggan placerades på havsbotten under själva nordpolen
112

. Aktionen syftade till en 

upptäckt, alltså att området tillfaller Ryssland för att de upptäckt det.  

 

Ett annat argument till att Ryssland menar på att stora delar av Arktis området skulle tillhöra 

Ryssland är att en undervattensbergskedja som finns i området, kallad Lomonosov Ridge, 

skulle vara en förlängning av det Ryska fastlandet. Bergskedjan ska enligt Ryssland ha ett 

fäste vid Sibirien. En förlängning av fastlandet, som det av Ryssland påstås att det är, skulle 

innebära en enorm förflyttning av deras ekonomiska zon och även deras egna havsgränser
113

. 

Bergskedjan sträcker sig hela 1,800 kilometer igenom Nordpolen och över Arktiska havet
114

.  

 

Utöver de lugna aktionerna som Ryssland vidtagit har den internationella arenan också 

uttryckt en viss oro. Sen 2007 har Ryssland ökat sin närvaro av militärer i Arktis området. De 

nya aktiviteterna i området har innehållit både flygplans övervakning och även en påtaglig 

ökning av flottans närvaro i olika delar av områdena runt omkring Arktis har skett
115

. 

Militären är synbar. 

 

Sammanfattningsvis kan man igenom de olika ryska aktionerna urskilja vilka typer av 

utrikespolitiska medel de använder för att nå sina mål. De första två aktionerna där Ryssland 

använder sig av ett understöd av internationella lagar som reglerar anspråk är av fredliga slag. 

De utgör inte något direkt hot mot de andra länderna. De går på så vis att indela under 

Diplomatiska medel, det är ett argument på varför Ryssland äger rättigheter till stora delar av 
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Arktis och det involverar inte militärer som är ett av kraven för att aktionerna ska ses vara av 

diplomatiska slag.  

Dock när man tittar på de sista aktionerna som involverar militären så är det just den militära 

medel kategorin som de faller under. Ryssland må ha använt sina militärer men det har inte 

heller varit i något direkt hotande avsikt. Ryssland har bevakat och patrullerat sina områden. 

En närvaro av militärer kan ju fungera som en skrämsel taktik, ett bevisande av att det inte 

finns någon direkt tillit till de andra involverade aktörerna utan att Ryssland finns beredda på 

plats med sina militärer ifall någon gör ett övertramp. 

 

Användandet av diplomatiska medel visar på RAM:s tanke om nyttomaximerande avsikter, att 

gå emot lagarna som Ryssland skrivit under och godkänt skulle innebära friktion med de 

övriga länderna samt ett avsaknande av acceptans från de övriga för Rysslands påstådda 

rättigheter. Respekterandet och stödjandet mot lagarna gynnar Rysslands intresse och vid 

eventuella godkännande av deras lagstöd, tvingar det de andra länderna att acceptera utfallet.  

Att inte respektera lagarna missgynnar Ryssland mer än vad det skulle gynnar landet.  

Valet att använda militära medel är även det nyttomaximerande, bevaka och skydda kostar 

men eventuella vinster i området och i säkerhetsavseenden överstiger kostnaderna för 

militären. 

 

3.3 Kanada  

3.3.1 Kanadas mål i Arktis 

Kanada försöker liksom Ryssland att utöka sina rättigheter att sträcka sig längre än den 

ekonomiska zonen och den lagliga havs del. Kanada ratificerade Law Of Sea 2003
116

. 

 

Kanada har historiskt sätt sig själva som ägare till stora delar av Arktis området och inte 

tidigare lagt fram några former av bevis för att så är fallet. Bevisen har inte förts fram för att 

det varit en självklarhet att de största delarna av Arktis tillhör Kanada
117

. 

För Kanadas del så handlar de flesta diskussionerna kring Arktis om Suveränitet. Suveränitets 

problem lägger Kanada som orsak till alla problem i området, det grundläggande bekymret, 

innan andra problem kan omtalas.  Kanada pratar om det ”kanadensiska norr” och hotet som 
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nu uppstår när andra länder börjar röra sig mer i norr
118

. Kanada har inga problem med land 

som de har i området, undantag Hans Island, utan de problem med suveränitet som finns är de 

som gäller havsfrågor.   

Frågorna om Suveräniteten rör också säkerheten i Arktis. Utveckling av militärer är något 

som pågår i området och trenden visar att detta ökar. Närvaro av militär och fordon som klarar 

strid i is områden finns i Arktis
119

.  

 

Närvaron av militären utgör enligt Kanada en oro, och det Kanada har uttryckt oro för att 

deras suveränitet bryts av USA, den bryts genom användning av ”the Northwest passage”. 

Northwest passage är enligt Kanada deras egen handelsrutt och ska inte tillåtas att användas 

av andra länder eftersom de då bryter mot lagar. Rättighet till att som ensam stat färdas på 

vägen är en enorm fördel, både ekonomisk och tidsmässigt. Ekonomiskt talat när man räknar 

in olika avgifter och bränslekostnader skulle genvägen spara staten flera biljoner om året
120

. 

Konflikten om vem som äger rättigheten till denna fördelaktiga handelsväg skapar friktion 

eftersom USA och EU påstår att handelsvägen är en internationell rättighet och inte tillhör 

endast en stat
121

.  

 

Ytterligare hot mot ”kanadensiska norr” anser Kanada bedrivs från Danmarks håll när de 

liksom Kanada vill ha beslag på Hans Island som ligger mellan Grönland och Kanada
122

. Ön 

är väldigt lite men med hänsyn till de grundläggande rättigheterna det innebär med land 

längre ut i havet enligt Law Of the Sea så kan den ha enorm betydelse i form av mer 

havsegendomar.  

 

De främsta målen som är identifierbara är säkerhetsmål. Kanada förknippar alla problem i 

Arktis med suveränitets problem och diskussioner. Kanada nämner att de känner en oro nu när 

rörligheten ökar. Kanada vill ha egna rättigheter till territorium utan att andra länder ska få 

vistas där, speciellt när diskussionerna kommer till Northwest Passage. Kanada försöker 

utvidga sina rättigheter som behandlas under Law Of Sea, ifall de skulle godkännas som ägare 

till Hans Island skulle den ekonomiska zonen öka, även den lagliga havsdelen som ingen 

annan får korsa. Det finns även spår av välfärdsmål i Kanadas situation. Kanada vill trots 
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invändningar från USA och EU njuta av handelsfördelarna som kommer med en egen 

passage. 

 

3.3.2 Kanadensiska Medel  

Oron som Kanada känner för sin säkerhet har visats i de aktioner som de vidtagit i området. 

Arktis området har flyttats upp till ett av de viktigaste ämnen av departementet för försvar
123

. 

Nya båtar har investerats i till den kanadensiska flottan, båtar som är byggda för klimatet i 

norr. Även en jättestor isbrytare ska snart finnas i området. Det kanadensiska försvaret har 

även investerat i flygplan som ska cirkulera i områden som Kanada vill ha kontroll över. En 

process har också startats som avser att placera ut sensorer i Notherwest Passage som ger 

utslag vid förbipasserande.
124

 Den kanadensiska premiär ministern har också öppet talat om 

de nya investeringarna i olika fordon som är is anpassade. Han nämnde vid sitt uttalande även 

att det skulle finnas ett träningscenter för militärerna vid kallt väder placerat vid ”Northwest 

Passage”
125

. 

 

Kanada försöker vidare att erkännas som rättfulla ägare av Hans Island och på så sätt få en 

utvidgning av sina lagliga rättigheter till sjödelar, vilket gör det olagligt för andra stater att gå 

inom dessa gränser i havet.  

Sammanfattningsvis kan man säga att de huvudsakliga medel som Kanada använder sig av är 

av två olika slag. Det första medlet som används är militära medel. Liksom Ryssland så har 

inte Kanada använt sina militära krafter på något hotfullt sätt utan har sina trupper i området 

först och främst för övervaknings skull. De har investerat i försvaret för att de ska klara det 

nya området eftersom de anser att de föreligger ett hot mot suveräniteten. Den nya isbrytaren 

beräknas ha kostat 720 miljoner dollar. Även tekniska investeringar som sensorer är av 

fredligt slag det handlar först och främst av övervakning. Utöver de militära medlen så 

använder sig Kanada av diplomatiska medel. Juridiska stöd som skulle infinna sig vid 

godkännande som ägare av Hans Island är något de använder som medel för att få ökat 

inflytande. Kustgränserna skulle förflyttas vid ett sådant godkännande.  

 

Intresset att nyttomaximera går att se i Kanadas fall, egen handelsväg, skydda sitt territorium 

och utökad rättighet med Hans Island att utforska havet runt omkring visar på stor nytta i form 
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av rikedomar, övertag i handel samt förmågan att skydda sina gränser. Kanada skulle förlora 

på att inte använda sig av diplomatiska medel, som skulle kunna ge dem ensamrätt till delar 

av området samt att inte använda sig av militära medel skulle inte ge dem känslan av säkerhet 

för sin suveränitet. 

 

3.4 Danmark 

3.4.1 Danmarks mål i Arktis 

Danmark har liksom Ryssland och Kanada skrivit under och även ratificerat Law Of the Sea. 

Ratificerandet av lagen skedde i Danmarks fall 2004
126

. Detta innebär att Danmark liksom de 

föregående staterna kan använda lagarna som understöd vid argumenterande för dess lagliga 

rättigheter. 

Danmarks främsta länk till Arktis är genom Grönland. Grönland fick dock lokalt självstyre 

1979 men Köpenhamn har fortfarande flera ansvarsområden där Grönland lyder under, 

exempel på sådana områden är försvars- och utrikespolitiska frågor och problem
127

. I Arktis 

konflikten har Danmark lagt mycket resurser på att utveckla ett fungerande försvar för 

Grönland, betoningen har legat på att behålla suveräniteten och kunna övervaka Grönlands 

gränser
128

.  

Danmarks försvarsminister publicerade tillsammans med regeringen av Grönland ett 

strategidokument som innehöll Danmark och Grönlands Arktiska intressen. Dokumentet hette 

”Arktis i en brydningstid”
129

. Betoningen låg på de nya ekonomi-politiska möjligheterna som 

finns i regionen med olja och gas som källor och även på att försvara fisket.   

 

För Grönland innebär smältandet av isen stora möjligheter att komma åt områden som innan 

inte varit tillgängliga. I områdena förväntas det ligga olja, mineraler men även stora 

fiskerikedomar. Tillgängligheten till Northwest passage förväntas ge ett nytt öppnande i 

handelsvägar och volym för Grönland. Smältandet av isen på nordpolen förväntas öppna 

genvägar i det Grönländska havet men också längs den östra kusten för Grönland. Mindre is 

och lättare tillgänglighet ger också en ökad möjlighet i turist avseenden, pågår redan men 

förväntas då öka i omfattning. Den ekonomiska zonen som Danmark har vill de utvidga så 
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deras rättigheter till alla de ovannämnda fördelarna kan vara absoluta. Detta försöker 

Danmark att åstadkomma genom att påstå att Lomonosov Ridge, bergskedjan, är en 

förlängning av Grönland.
130

  

 

Danmark är som tidigare nämnt med i en territoriell konflikt över Hans Island. Ägandet av ön 

skulle inte bara innebära mer vatten att utforska utan även en överblick över vem som 

kommer in på Northwest Passage från det nordöstra hållet
131

. Dock ska det läggas vikt vid att 

det vattnet som omger Hans Island sägs vara fyllt av resurser
132

. 

 

Danmarks mål går att placera i kategorin för Säkerhetsmål, investeringar i försvar som 

patrullerar Grönlands gränser och hav har varit en viktig del av Danmarks förda utrikespolitik 

i Arktis konflikten. Den framtida framgängligheten innebär att områdena kring Grönland blir 

lättåtkomliga och de förväntade fördelarna patrulleras utav Danmark. Ökande av territorium 

innebär ett säkrande av Grönlands och Danmarks områden och tillgångar. Det går även att 

placera Danmarks mål i kategorin för välfärdsmål, eftersom ett försvinnande av isen skulle ge 

ekonomiska fördelar både i handelsmöjligheter, fiske och även olja. Lomonosov Ridge, om 

tillhörande Danmark, skulle innebära väldigt stora ensamrätter tvärs över hela Nordpolen. 

Utvidgande av både laglig ensamrätt till hav och även den ekonomiska zonen skulle vara stor 

i det fallet. Det avsedda ekonomiska vinnandet som skulle komma av ökat inflytande i 

området är även något som försvarsministern öppet lagt vikt vid i det publicerade dokumentet. 

 

3.4.2Danska Medel 

När det kommer till de medel som Danskarna använder sig av är de aningen annorlunda än de 

hittills granskade länderna. Danmark har publicerat flera dokument där de diskuterar 

situationen i Arktis. Ett exempel på ett sådant dokument är bland annat ”Hold hovedet kold”, 

publicerat av den danska institutionen för militära studier
133

. Danmark lägger stor vikt vid att 

det inte ska ske en enorm militarisering av Arktis
134

, alltså att det inte ska bli ett militärt 

område där det är en överhängande risk för konfrontation mellan de olika staternas militärer. 

Dock har även Danmark viss militär närvaro i området. Den Danska flottan med 
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specialbyggda båtar för expeditioner i det kalla norr de har även luftburna styrkor som kan 

verka i området. Den Danska militären används främst för operationer i det Grönländska 

området och främst av bevakningsskäl, bevakning av Grönlands suveränitet och 

territorium
135

. När det kommer till bevakningen av Grönland har det också etablerats en 

överenskommelse mellan USA och Danmark som innebär att det finns militära baser på det 

Grönländska området där den amerikanska flottan och flygvapnet finns och hjälper till att 

bevaka gränserna. De får befinna sig i just de områden som överenskommelsen avser
136

. 

Danmark använder sig av militära medel, först och främst rör användandet suveränitet och 

territorium som de finner vikt i att övervaka
137

. Det militära är mindre än föregående staters 

och betonandet av att det inte ska ske en upprustning och att alla involverade militärer ska ha 

klara uppgifter skiljer sig från de andra
138

.  

Andra medel som Danmark använder för att få ökat inflytande i området är diplomatiska. De 

är av diplomatisk karaktär eftersom de inte är våldsamma samt att de är för att övertyga de 

andra om Danmarks rättigheter. Att förlita sig på lagarna är ett agerande som skulle kunna 

gynna Danmark och ge landet enorma fördelar. De har ett förhandlingsläge där de använder 

sig av stöd från lagar. Danmark har lagt stor tyngd åt respekterandet av internationella lagar. 

Utöver de sjömil de äger och deras ekonomiska zon försöker de utvidga det ytterligare genom 

att göra anslag på äganderätten på Hans Island, men även på den långa 

undervattensbergskedjan Lomonosov Ridge. Försök på att bevisa att det är Danmark är den 

rätte ägaren av de olika landområdena, bevis som ska läggas fram till FN
139

.  

 

3.5 Norge 

3.5.1 Norges mål i Arktis 

Norge har som Ryssland ett stort intresse i Norr eftersom de har mycket att vinna på ett ökat 

inflytande i Arktis. Norge har precis som de stater som behandlats innan skrivit under Law Of 

the Sea, de ratificerade dokumentet redan 1996
140

.  

I det Norska dokumentet skrivet av utrikesministern Jonas Gahr Störe så benämns det höga 

norr vara Norges första prioritet i utrikespolitiken
141

. I dokumentet tar Norges utrikesminister 
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upp framtida visioner och förhoppningar som Norges regering har på området och ökat 

inflytande där. En viktig fördel som Störe tar upp är den nya växande möjligheten med 

Arktiska sjörutter, han nämner fördelar detta kan bringa för Norges del. Norges genvägar 

skulle resultera i sparande av pengar och så medföra lägre priser vilket Störe ser som en 

möjlighet för Norge att stärka sin position på den asiatiska marknaden
142

. Det geopolitiska 

intresset är även högt för det blir lättare för Norge att komma åt resurserna som finns. Gas och 

olja nämns flertalet gånger som en bra orsak till ökat inflytande men också en anledning för 

Norge och Ryssland att samarbeta i Arktis
143

. Norges intressen som rör ekonomi har blivit 

bredare på senare år, det har gått från att röra olja till även mineraler, naturgaser och 

framförallt fiske. I Arktis områden nära Norge finns mycket gas och en egen rättighet till detta 

skulle vara av stor betydelse för Norge.
144

 

 

Norges höga prioritering av Arktis området går att se på deras militär verksamhet. De har ett 

högt antal militärer i området som patrullerar och bevakar de eventuella Norska tillgångarna. 

Att patrullera innebär även att de kontrollerar fisket och fiskebåtarna skyddar olja och gas 

tillgångar men också att de patrullerar gränser. Svalbard och områdena runt omkring är en 

region i Norr som länge varit ett omdiskuterat område, med vem som äger vilka gränser, ett 

överenskommande är långt ifrån nära
145

. Detta gör att det finns en suveränitetsfråga och ett 

behov av att kontrollera de gränser man anser man har rättigheter till fram tills det finns en 

lösning på det problemet. Norge gör på så sätt flera anslag på områden i Norr
146

.  

De militära investeringarna har på de senaste åren ökat, de flesta materiella investeringarna 

som Norge har gjort har varit i områden i norr och i utrustning till dem som bedriver Norges 

militära aktiviteter i Arktis
147

. 

Norges mål i området är framförallt av välfärdsmål karaktären. Norge har i likhet med 

Ryssland mycket att tjäna på ett ökat inflytande i Arktis och detta tas klart upp i 

Utrikesministerns dokument om Höga Norr där visioner och mål behandlas. Målen som kan 

tjäna Norge ekonomiskt är viktiga och så även de kortare handelsvägarna som kan komma av 

ökat inflytande eller ett vidhållande vid att handelsvägarna är internationella rättigheter och 

inte tillfaller ett land. De kortare handelsvägarna är även de mål som har med välfärd att göra.  
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Det är också klara mål vad det gäller säkerheten i området. Säkerhetsmål är något Norge har 

starka behov av att uppnå. De vill beskydda de rättigheter de själva tycker att de har i bland 

annat Svalbard områdena men också längs sin långa kustlinje. De beskyddar sina ekonomiska 

intressen men även sina territorier och sin suveränitet
148

. Ett ökat inflytande över området 

skulle innebära mer område att patrullera men också att de som är på deras områden måste 

följa lagarna, endast Norge skulle få utnyttja resurserna där. Att skydda sina ekonomiska 

intressen faller in under kategorin för säkerhetsmål och det är framförallt det Norge gör.   

3.5.2 Norska Medel 

Det dominerande medlet som Norge använder sig utav är militära medel. En klar investering 

har skett i militären som befinner sig i området åt Norges vägnar. Isbrytare, robot båtar 

utrustade med torpeder och helikoptrar är nya inköp till den Norska militären i Norr
149

. En 

stark närvaro utav militären märks när Norge patrullerar sina områden och även beskyddar 

sina resurser som anses vara en viktig uppgift när det handlar om Norges förmåga i Arktis 

området
150

.  

Norge som de föregående staterna gör lagliga anslag på utökande av sin ekonomiska gräns 

och sitt lagliga havsområde. Svalbard är ett långt pågående territoriellt diskussions ämne men 

även ingången i ”Barents Sea” i Arktiska området är en pågående diskussion mellan Ryssland 

och Norge
151

. Norge har gjort tidigare anspråk på utökat område av sin ekonomiska zon och 

lyckades tillsammans med andra länder i området nå en överenskommelse. Ytterligare lagliga 

anspråk har gjorts av Norge och 2009 fick de enligt FN och Law Of the Sea de rättigheterna 

beviljade
152

. Trots stark närvaro av militär gör Norge än så länge inget hetsande mot de övriga 

staterna utan försöker i sitt utökande av område och inflytande över det Arktiska området att 

gå igenom internationella lagar och speciellt Law Of the Sea som de flesta länder i konflikten 

signerat och ratificerat
153

. Detta gör att Norge även använder sig utav diplomatiska medel, de 

använder sig utav lagliga anspråk och överenskommande med andra länder i en diskussion 

med dem. Situationen där länderna kom överens om ett ökande av havsbädd är det första i 

historien där stater enats om havsbädd utanför den ekonomiska zonen
154

. Detta gjordes genom 

diplomati. 
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3.6 USA 

3.6.1 USA:s mål i Arktis 

USA är den enda staten inblandad i konflikten över Arktis området som inte ratificerat Law 

Of the Sea som de andra involverade staterna så noggrant tar hänsyn till. USA lyder inte 

under denna samling av lagar, och kan varken dra nytta av dess fördelar eller dömas för att 

inte följa dess restriktioner
155

. Detta betyder att USA inte binds på samma sätt som de andra 

staterna till att respektera vart de andras havsgränser går eller andra gränser som regleras i den 

samlingen av lagar, men ett brytande av ett sådant regelverk som de andra följer skulle 

innebära konsekvenser. Konsekvenser där alla länder som skrivit under lagsamlingen skulle 

anse att ett fel har begåtts. Det kan delvis vara en av förklaringarna till att USA valt att 

respektera och vara införstådd med nästan alla delar av konventionen
156

. Den amerikanska 

arktiska politiken speglar några viktiga intressen som USA har i områden. I ”Presidential 

Decision Directive 26 från 1994 US policy on Arctic and Antarctic regions ” uttryckte 

presidenten att USA:s intressen låg i att öka sin närvaro i området eftersom närvaron av 

människor ökar därmed ökar även behovet av en amerikansk närvaro. Den amerikanska 

närvaron sägs framförallt behövas för att skydda sina Arktiska intressen och sin havs styrka 

genom hela regionen
157

.  

Andra intressen som USA har i området tas upp och det rör bland annat – säkrande av 

naturresurser och ekonomisk utveckling, - nationell säkerhet som krävs i regionen
158

.  

USA har flertal intressen i området och ett som de bedriver är ett militärt sådant, att kunna 

hantera det nya öppnandet av tillgängligheten i havet innebär en satsning på militärer 

anpassade för det nya klimatet. Området är enligt experter perfekt att ha ballistiska missiler 

som försvar i
159

. Andra operationer som bedrivs i området är flygburna och bevakning av 

luften bedrivs som ett samarbete mellan Kanada och USA
160

. USA har uttryckt att de kommer 

att fortsätta att bedriva operationer i området och att militären kommer att finnas på plats. De 

kommer att finnas där för avskräckande mening, det handlar om den Amerikanska säkerheten 
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som ska skyddas med öppnandet av havet
161

. Något som verkligen läggs vikt vid i 

amerikanska utrikespolitiska inställningar kring Arktis området är friheten att navigera på 

haven. Alltså att alla de havsrutter som finns på området ska kunna vara tillgängligt för de 

som vill 
162

.  

Ett skyddande av de haven som tillhör USA ska bedrivas eftersom det kan finnas olja, 

mineraler och gas tillgångar längs havsbädden. Experter har sagt att det ska finnas relativt 

stora tillgångar inom den amerikanska ekonomiska zonen.
163

  

Målen med ökat inflytande i Arktis området gäller för USA:s del först och främst 

säkerhetsmål. Av säkerhetsskäl vill USA ha ett ökat inflytande i området. De mesta 

investeringarna är för att USA ska kunna övervaka och beskydda de som de anser är deras 

gränser. De har öppet statuerat att de är på plats synliga och att de är där för att avskräcka 

samt att de inte tänker flytta på sig. Stora investeringar har gjorts för att detta ska kunna vara 

en möjlighet samt pågår ett samarbete med Danmark som gör det möjligt för USA:s 

sjötrupper att röra sig ännu mer i området eftersom de även enligt avtal har tillgång till vissa 

områden i Danmarks område. Målen går även att placera i välfärdsmål, detta för att det finns 

poängteringar gjorda i öppna tal att det bör vara internationella vatten, inte ett av de fem 

ländernas ensamrätt att ha tillgång till vattengenvägarna, alla bör få färdas där. Det rör 

ekonomiska fördelar som bränslesparande och tids sparande vilket påverkar priser på varor 

och sådant 
164

.  Naturresurserna nämns i offentliga dokument samt att eftersökande av resurser 

bedrivs öppet. Experternas uttalande ger USA goda framtidsutsikter. 

3.6.2 USA: S medel 

De främsta medel som USA använder sig av är militära medel, de har militären på plats, det 

är öppet och de uttalar sig öppet om att militären finns på plats. USA använder sig också utav 

diplomatiska medel eftersom uttalande handlar om hur de alla bör samsas och att områdena 

som konflikten vidrör är gemensamma områden och inte bör tillfalla endast ett land. Detta är i 

deras intresse att göra eftersom samtliga involverade länder, utom USA, har ratificerat Law 

Of the Sea, respekterande av lagarna är mer i USA:s intresse än att bryta dem. Brytandet av 

lagarna skulle kunna innebära att de övriga fyra länderna varken accepterar USA:s rättigheter 

eller att de alla skulle vända sig emot USA tillsammans.  
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4. Sammanfattning av resultat 

 

Resultatet av denna forskning visar att de flesta inblandade huvudaktörerna har gemensamma 

intressen i området och att det är vissa delar av området som lockar mer än andra. 

Sammantaget är det två mål som dominerar i de fem ländernas förda utrikespolitik. Det tredje 

målet ideologiska mål, återfanns inte, vilket inte var överraskande eftersom det målet 

fokuserar på spridning av sina värdesystem och normer något som egentligen inte är möjligt i 

Arktis. 

RAM modellens punkter att länder agerar kalkylerat och rationellt utifrån det som är mest 

nyttomaximerande för staten i fråga och att valet för statens agerande faller på det alternativet 

där den eventuella kostnaden överstigs av den eventuella vinsten går tydligt att se i konflikten 

om Arktis och ländernas agerande. Det går att se en genomgående trend där samtliga länder är 

intresserade av de ekonomiska fördelarna som skulle komma med ökat inflytande. Samtliga 

länder är intresserade av de ”dolda” skatterna som finns begravda i området och som kommer 

att bli mer lättåtkomliga med ökad smältning av isen. Det handlar om mycket tillgångar och 

stora rikedomar och då också fördelar. De ekonomiska vinningarna kan ses extra stora om ett 

fastställande om äganderätten av Lomonosov Ridge faller, det skulle ge Danmark eller 

Ryssland rättigheter som sträcker sig över hela nordpolen. Nya havsgränser och luftgränser 

skulle behöva fastställas. Rysslands potentiella rikedom är bedömt en av de största enligt 

forskarna och välfärden som skulle komma med det är ett faktum.   

Detsamma visas med ett ökat intresse av den handelsväg som skulle korta vägarna mellan de 

olika delarna av jordklotets sidor, vilket skulle göra att kostnaderna skulle sänkas och man 

skulle tjäna tid. Nyttan för landet som får ensamrätt till handelsvägarna skulle ge en klar 

fördel på handelsmarknaden, insparande av kostnader och möjligheten att på så sätt sänka 

priser på varor och få ett övertag på marknaden. 

Samtliga länder involverade i konflikten har välfärdsmål och är intresserade av att maximera 

sin nytta.  

 

Det man också kan se med öppnandet av vägarna och tillgängligheten är att många av 

länderna även har säkerhetsmål i området med sitt ökande inflytande. Ett öppnande av 

området innebär att flera utav länderna är oroliga för hoten som detta innebär. Bland annat att 

länder kommer dit snabbare samt att man måste ta hänsyn till eventuella hotbilder som man 

inte behövt ha i åtanke förut. Ryssland har längst kustlinje, och öppnandet av ytan innebär ett 
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större område att patrullera. Kanada lägger störst vikt vid säkerhets- och suveränitetsfrågor 

och anser redan att USA bryter dessa genom användandet av handelsvägen.  

 

De utrikespolitiska medlen som de involverade fem huvudaktörerna använder sig av visar 

också en genomgående likhet. Gemensamt hade de inte bara de medlen som användes utan 

även de som inte användes, propaganda och ekonomiska medel. Trots att inledande tanke var 

att det skulle kunna tänkas vara medel som samtliga använt sig av återfanns de inte istället 

visade studien att endast två av medlen användes. Gemensamt var det faktum att de flesta av 

de involverade länderna måste ta hänsyn till att de skrivit under ”Law Of the Sea” vilket 

reglerar de åtgärder de kan vidta samt vad de kan föras fram som underlag för att deras 

anspråk skall ha inflytande över de andra involverade och på det viset reglera de andras 

möjligheter till anspråk, inflytande och rättigheter. Samtliga länder använde sig därför av 

diplomatiska medel och försöker att ge sina anslag stöd och mening i de andras ögon genom 

att hålla sig till de lagar som nästintill alla har undertecknat och ratificerat. USA försöker även 

att göra lugna anslag genom att använda sig av diplomati och ”allas rätt till gemensamma 

vägar”. Respekterandet av lagarna är i USA:s intresse eftersom konsekvenserna av att inte 

följa dessa som de andra aktörerna följer, skulle kunna öka fientligheten mot USA. Tydligt är 

att alla försöker stödja sig mot lagarna, fördelarna med detta är större än att ignorera lagarna. 

Fördelarna innebär inte bara eventuella lagar som reglerar de andras rättigheter och 

skyldigheter utan även sparande av liv, materiel och kostnader som skulle kunna komma ifall 

en väpnad konflikt bryter ut.  

Samtidigt som de använder sig av diplomatiska medel kan man också se det andra 

gemensamma valet av medel; Militära medel.  

Länderna har sina militärer i området, några mer diskreta än andra men samtliga länder gör 

inga större försök att dölja sina militärer i området. Danmark är det enda landet som öppet vill 

undvika en militarisering av området, men samtidigt har de inlett ett samarbete med USA:s 

militärmakt. Samarbetet är till deras nytta, både USA och Danmark är i konflikt med Kanada 

och ett samarbete gör dem starkare.  

De flesta av länderna har även ökat sina trupper och utrustning. Mer pengar spenderas på de 

militära utrustningarna som krävs av det klimat som finns i området. De vaktar sina gränser 

och har också översikt över det arktiska området. Med så många militärer på plats, förflyttar 

sig inte någon oupptäckt. Ingen kan göra något som de inte har rätt till. Med så hög militär 

närvaro står det klart att länderna är medvetna om vad de vill åt och vad de oroar sig för.  
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Målet med att ha militär på plats är att säkra sitt territorium och de framtida rikedomar som 

väntar. Militären kostar lite jämfört med vinsterna av ensamrätt till utforskning och 

behållandet av suveränitet, vilket ligger i alla länders intresse. 

 

4.1 förslag till vidare forskning 
Konflikten om Arktis är en relativt ny konflikt och man skulle kunna se på fallet utifrån andra 

perspektiv än det som här valdes. Exempelvis skulle man kunna använda de andra modellerna 

som Zelikow och Graham använde vid sitt analyserande av en konflikt. 

Vid efterforskningar om ämnet kom ofta miljöaspekten in och intressant skulle vara att se vad 

de olika aktörerna gör för att ta hänsyn till miljöproblem.  
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