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ABSTRACT: 
 
The Arctic area is in a state of rapid change. New fairways open up as the ice melts, which – in 
turn – presents both opportunities and threats to the neighboring states. As the Arctic is of both 
economical and strategic interest, these states include both great powers like the U.S. and Russia 
but also small powers like Norway and Denmark.  
 
The purpose of this thesis is to investigate how these states use their armed forces in claim of the 
Arctic and – more specifically – how Maritime Diplomacy is used in this situation. The thesis 
furthers attempts to address the question whether there are differences between the large states on 
the one hand, and the smaller ones on the other when using Maritime Diplomacy. 

 
The theoretical framework used in the thesis comes from several well known scholars and military 
theorists including Cable and Corbett which focus on maritime strategy. The analyses suggest that 
there are indeed significant differences between the studied states in terms of their use of Maritime 
Diplomacy.  
 
The thesis concludes that the four nations uses it’s maritime diplomacy tools in a coherent way. 
But there is a difference between great powers and smaller states since the smaller tend to use 
influence as a tool in greater extent. The thesis also shows that Russia as the only state that uses a 
coercive tool.  
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1 Inledning		

1.1 Bakgrund	
Arktis	har	under	de	senare	årtiondena	blivit	allt	mer	aktuellt	på	den	politiska	agendan	

världen	 över.	 Den	 globala	 uppvärmningen	 har	 medfört	 stor	 miljöpåverkan	 i	 området	

vilket	har	härlett	 till	 att	bland	annat	 temperaturen	stiger	vilket	gör	att	 isarna	smälter.	

Detta	har	i	sin	tur	uppdagats	av	både	militär	och	civil	sjöfart.	

	
För	 den	 civila	 sjöfarten	 är	 konsekvensen	 att	 nya	 transportvägar	 för	 handelsflottorna	

kunnat	 etableras	 under	 månader	 då	 isen	 tillåter	 det	 över	 Arktis	 vilket	 sett	 ur	 både	

ekonomiskt-	 och	 miljöperspektiv	 är	 positivt.	 Den	 så	 kallade	 Nordpassagen	 är	 den	

sträcka	 som	 löper	 i	princip	 längs	hela	Arktis	östra	del	 samt	vid	Rysslands	kust	och	är	

den	 som	 är	 mest	 välkänd	 samt	 omdiskuterad	 och	 öppnade	 2011.1	Denna	 förbindelse	

knyter	 samman	 Asiens	 och	 Europas	 handelsförbindelser	 och	 anses	 nationer	 emellan	

som	högst	angeläget	ekonomiskt	och	politiskt.		

	

Det	 är	 dock	 inte	 bara	 den	 civila	 sjöfarten	 som	 har	 vinning	 av	 detta	 utan	 även	

fiskeriverksamheten	i	de	länder	med	gränsande		kuster.	Naturtillgångar	såsom	olja	och	

gas	har	även	upptäckts	vilket	gör	området	Arktis	tillgängligt	till	ytterligare	intressenter	

världen	över.		

	

Eftersom	 området	 fortfarande	 politiskt	 sett	 är	 relativt	 nytt	 blir	 gränser	 och	 tydliga	

skiljelinjer	nationer	emellan	ett	bekymmer.	Detta	har	också	lett	till	konflikter	i	området	

under	senare	år.	Dessa	skall	dock	primärt	 inte	 tolkas	som	staters	 försök	 till	hävdande	

utav	Arktis	 utan	 om	upprätthållande	 av	 säkerheten	 för	 intressenter	 i	 området.	 Denna	

situation	skapar	i	sin	tur	behovet	av	att	tillämpa	mjuka	åtgärder	som	marin	diplomati	då	

en	militär	 eskalering	 i	 området	 snabbt	 skulle	 leda	 till	 oacceptabla	 effekter,	 något	 som	

också	understryks	av	det	Arktiska	rådet	som	har	som	uppgift	att	verka	som	ett	 forum	

där	bland	annat	miljö,	hållbar	utveckling	och	arktisk	forskning.2	

																																																								
1	http://www.nytimes.com/interactive/2011/10/18/business/the-northeast-passage-opens-up.html	
(hämtad	2016-04-13)	
2	http://www.arctic-council.org/index.php/en/about-us	(hämtad	2016-04-13)	
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1.2 Syfte	och	problemformulering	
En	intressant	fråga	som	uppstår	mot	denna	bakgrund	är	vilken	roll	verktyg	som	marin	

diplomati	 får	 när	 det	 som	 tidigare	 setts	 som	 tydliga	 gränser	 börjar	 suddas	 ut	 i	 ett	

område	av	stor	strategisk	betydelse	för	ett	antal	nationer.		I	ett	vidare	perspektiv	är	det	

intressant	 att	 se	 Arktis	 som	 exempel	 för	 en	 mängd	 olika	 nya	 diplomatiska	

förhållningssätt	stater	emellan:	vad	händer	när	fysiska	världen	de	facto	förändras	i	takt	

med	den	globala	uppvärmningen?	Hur	skall	militären	agera	när	den	fysiska	kartan	ritas	

om?	 Vilka	 möjligheter	 ger	 användandet	 av	 marin	 diplomati	 i	 ett	 område	 som	 ingen	

direkt	äger	men	som	under	de	senare	åren	blivit	så	aktuellt?	Finns	det	skillnader	i	hur	

stormakter	och	mindre	stater	nyttjar	detta	verktyg?	

1.2.1 Syfte	
Givet	dessa	frågeställningar	är	syftet	med	uppsatsen	att	beskriva	stormakterna	USA	och	

Rysslands	användning	av	marin	diplomati	i	Arktis	och	att	göra	jämförelser	mellan	dessa	

och	med	mindre	 stater	 som	Norges,	Danmarks	 användning	 av	detta	militärstrategiska	

verktyg.	Detta	leder	fram	till	följande	frågeställning:		

	

• Vad	 karaktäriserar	 de	 valda	 staternas	 strategi	 beträffande	 marin	 diplomati	 i	

Arktis?		

• Vilka	 likheter	 och	 olikheter	 finns	 mellan	 stormakter	 och	 icke	 stormakter	

avseende	nyttjandet	av	marin	diplomati	i	Arktis?		

1.3 Avgränsningar	
Följande	avgränsningar	har	gjorts:		

• Tidsperiod:	källmaterialet	omfattar	perioden	2006	till	2016.		

• Geografiskt:	området	avgränsas	till	området	allt	nord	om	breddgrad	603	

• Intressenter:	analysen	avgränsas	till	staterna	Norge,	Danmark,	USA	och	Ryssland	

	

Tidsperioden	avgränsas	i	syfte	att	få	ett	modernt	synsätt	och	en	aktuell	framställning	av	
läget.	
		
Den	 geografiska	 avgränsningen	 görs	 i	 syfte	 att	 området	 är	 relativt	 outforskat	 i	
ämnesvalet.	
	

																																																								
3	http://www.arctic-council.org/index.php/en/learn-more/maps	(hämtad	2016-04-19)	
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Intressenterna	avgränsas	i	syfte	att	se	ett	internationellt	perspektiv	samt	dess	centrala	
belägring	i	området.		
	
Överstatliga	organisationer	och	aktörer	samt	liknande	militärallianser	kommer	ej	att	

beröras	då	arbetet	syftar	till	belysa	de	enskilda	nationernas	policys.		

Vidare	kommer	analysen	att	avgränsas	till	den	politiska	och	militärstrategiska	nivån	och	

bortse	från	den	taktiska	och	operationella	nivån.	Detta	för	att	omfattningen	av	studien	

ska	hålla	sig	innanför	ramverket	för	formalia.	

	

Vidare	kommer	analysen	att	avgränsas	till	den	politiska	och	militärstrategiska	nivån	och	

bortse	från	den	taktiska	och	operationella	nivån.	Detta	för	att	omfattningen	av	studien	

ska	hålla	sig	innanför	ramverket	för	formalia.		

1.4 Tidigare	forskning		
Den	existerande	forskningen	inom	området	fokuserar	till	större	delen	på	miljöfaktorn	i	

området	 Arktis.	 Svensk	 forskning	 har	 i	 stora	 drag	 utgått	 från	 klimatförändringarna	 i	

Arktis	och	dess	påverkan	gentemot	egen	stat.		

	

FOI	 och	 Niklas	 Granholm	 med	 Peter	 Haldéns	 rapport;	 Arktis,	 Strategiska	 frågor	 i	 en	

region	i	förändring4	förklarar	den	svenska	synen	på	området	samt	dess	bakgrund.	De	tar	

även	 upp	den	 strategiska	 vinkeln	 vad	 det	 gäller	 samarbeten	 och	 eventuella	 konflikter	

stater	 emellan.	 Rapporten	 visar	 även	 på	 framtida	 problemområden	 då	 icke	 arktiska	

stater	 har	 visat	 stort	 intresse	 bland	 annat	 på	 grund	 av	 de	 nyfunna	 naturtillgångarna.	

Granholm	och	Haldén	behandlar	dock	inte	det	marin	diplomatiska	synsättet	explicit.	Det	

konstateras	 bara	 att	 regionen	 är	 intressant	 för	 de	 valda	 staterna,	 att	 den	 militära	

närvaron	har	ökat	och	att	nya	faktorer	har	skapat	säkerhetspolitiska	och	klimatpolitiska	

förändringar	i	och	med	att	Arktis	förändras	geografiskt.		

	

I	en	rapport	från	Naval	War	College	i	Newport	behandlas	USAs	militära	förmåga	i	Arktis	

2010	 och	 den	 upptrappning	 av	 flera	 arktiska	 staters	 förmåga	 till	 militär	 närvaro	 och	

incidentberedskap	 som	 skett	 i	 området.	 Frågeställningen	 blir	 om	 försvarsmakter	 bör	

lägga	 mer	 fokus	 på	 området.	 Det	 aktuella	 strategiska	 läget	 förklaras	 som	 att	 utökad	

																																																								
4	Haldén,	Peter	&	Granholm,	Niklas,	Arktis:	strategiska	frågor	i	en	region	i	förändring,	Totalförsvarets	
forskningsinstitut	(FOI),	Stockholm,	2008	
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marin	närvaro	skall	stärka	säkerheten	i	området.	Samarbete	mellan	partnerstater	skall	

fortsatt	 utvecklas	 för	 att	 erhålla	 en	 god	 kontroll	 av	 att	 arktiska	 rättigheter	 och	

skyldigheter	 upprätthålls.5	Rapporten	 inriktas	 främst	 på	det	 amerikanska	 synsättet	 på	

policyn	 i	Arktis.	 Liksom	Granholm	och	Haldén	konstaterar	 författarna	att	 intresset	 för	

Arktis	 har	 ökat	 och	 att	 detta	 borde	 medföra	 förändringar	 i	 USA:s	 strategier.	 Detta	

karaktäriseras	dock	i	ekonomiska	förutsättningar	och	inte	i	agerande.		

	

Arktiska	 rådet	 har	 även	 publicerat	 ett	 antal	 rapporter	 som	 behandlar	 miljön	 och	

bevarandet	 av	den	 istäckta	kontinenten.	Rådet	har	 tillsammans	med	medlemsstaterna	

även	etablerat	samarbeten	på	en	politisk	nivå	stater	emellan	hur	att	skydda	området	 i	

och	med	klimatförändringarnas	påverkan.	Analysgrupper	ur	det	arktiska	rådet	har	även	

utkommit	 med	 rapporter	 hur	 man	 skall	 förbättra	 sjösäkerhet	 då	 området	 kan	 vara	

vädermässigt	hårt	drabbat	och	på	vissa	ställen	otillgängligt.6	Arktiska	rådets	rapporter	

behandlar	endast	klimat,	miljö	och	forskningspolitik	i	området	och	sätter	upp	regelverk	

för	hur	detta	skall	hanteras.	Den	militära	aspekten	berörs	bara	indirekt	och	det	Arktiska	

rådet	tar	avstånd	till	all	form	av	krigföring.		

	

Sammanfattningsvis	 inriktas	befintliga	 studier	och	 rapporter	 till	 stor	del	på	det	ökade	

intresset	 i	 Arktis.	 De	 tar	 generellt	 sin	 utgångspunkt	 i	 militär	 och	 civil	 politik	 och	

framtagandet	 av	 frågor	 som	 berör	 området.	 Att	 nya	 resurser	 uppdagats	 i	 området	

skapar	 eventuella	 konflikter	 vilket	 i	 sin	 tur	 påverkar	 staternas	 arktiska	 strategier.	

Regelverk	 som	styr	hur	politiken	 skall	 föras	 förändras	och	utvecklas	har	 ståndpunkt	 i	

det	gemensamma	Arktiska	rådet	där	dialog	förs	överenskommelser.		

	

Genomgången	av	denna	forskning	uppvisar	luckor	om	hur	de	facto	strategierna	används	

i	området.	Att	strategier	används	råder	inga	tvivel	om,	men	de	diplomatiska	strategierna	

behandlas	inte	explicit.	Det	finns	därför	en	kunskapslucka	kring	hur	marindiplomatiska	

kan	anpassas	till	Arktis	som	område.	Det	är	denna	lucka	som	uppsatsen	avser	att	fylla.	

																																																								
5	Smith,	Reginald	R,	Övlt	USAF,	The	Arctic:	A	new	Partnership	Paradigm	or	the	Next	”Cold	war”?,	US	Naval	
War	College,	Newport.	2010,	passim	
6	http://www.arctic-council.org/index.php/en/our-work2/8-news-and-events/49-significant-products-
from-arctic-council-working-groups	(hämtat	den	2016-04-19)	
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1.5 Disposition		
I	 teoriavsnittet	 kommer	 begreppet	 marin	 diplomati	 att	 sättas	 in	 ett	 militärstrategisk	

kontext	 och	 en	 modell	 med	 olika	 funktioner	 hos	 marin	 diplomati	 kommer	 att	

presenteras.	 I	empiriavsnittet	kommer	ett	antal	rapporter	och	policydokument	från	de	

berörda	nationerna	att	presenteras	för	att	ge	en	inblick	i	deras	synsätt.	I	metodkapitlet	

kommer	 styrkor	 och	 svagheter	 med	 den	 valda	 approachen	 diskuteras	 och	 ett	

analysverktyg	 baserat	 på	 modellen	 presenteras.	 I	 de	 efterföljande	 avsnitten	 kommer	

källmaterialet	 analyseras	 och	 relateras	 till	 det	 uppsatta	 teoretiska	 ramverket:	 hur	

används	marin	diplomati	och	vilka	skillnader	kan	vi	hitta	mellan	USA	och	Ryssland	å	ena	

sidan	och	Norge	och	Danmark	å	den	andra?		

	
Dispositionsföljden	kommer	se	ut	enligt	följande	figur:	
	
	

	
Fig.	1	Dispositionsföljd		
	
	 	

Inledning	
&	

problem	
Teori	 Metod	 Empiri	 Analys		 Resultat	&	

Diskussion	

Avslut	och	
Reilektion	
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2 Teori:	Marin	Diplomati	i	ett	militärstrategiskt	kontext	
I	 detta	 avsnitt	 kommer	 inledningsvis	 en	 kort	 definition	 av	 begreppet	marin	 diplomati	

presenteras.	Efter	detta	kommer	konceptet	sättas	in	i	en	större	strategisk	kontext	för	att	

förstå	 dess	 roll.	 För	 att	 ytterligare	 klargöra	 användandet	 av	marin	 diplomati	 kommer	

också	 relationen	 till	 det	 politiska	 projektet	 definieras	 då	 begreppen	 har	 ett	 nära	

förhållande.	Avslutningsvis	kommer	en	modell	presenteras	med	de	olika	 funktionerna	

som	marin	diplomati.	Denna	modell	 kommer	 att	 ligga	 till	 grund	 för	det	 analysverktyg	

som	återfinns	i	metodavsnittet.		

2.1 Vad	är	Marin	Diplomati?	
På	ett	övergripande	plan	kan	marin	diplomati	ses	som	en	typ	av	strategi	där	väpnat	våld	

ej	förekommer,	dvs	en	sorts	mjuk	makt	som	genom	förhandling	och	överenskommelser	

uppnår	ett	politiskt	mål.	Syftet	med	marin	diplomati	är	att	uppnå	den	egna	statens	vilja	

och	kan	handla	om	politiska	intressen	men	även	strategiska	ändamål.	7		

	

Som	vi	kommer	att	se	finns	det	flertalet	kategorier	under	rubriken	marin	diplomati	vilka	

utgör	 en	 våldstrappa.	 Att	 använda	marin	 diplomati	 i	 fredliga	 avsikter	 ses	 just	 som	 en	

överenskommelse	 stater	 emellan	 utan	 exempelvis	 hot	mot	 det	 politiska	 intresset.	 Att	

influera	 en	 annan	 stat	 till	 tycke	 och	 åsikter	 kan	 vara	 en	 annan.	 Ett	 hårdare	 sätt	 att	

bedriva	marin	diplomati	 ses	 som	ett	 tvingande	där	hot	 eller	 till	 och	med	hot	 om	våld	

framgår.	Marin	närvaro	av	militära	styrkor	kan	ses	som	ett	tvingande	sätt	att	börja	eller	

sluta	 med	 en	 vis	 typ	 av	 aktion.	 Att	 avskräcka	 en	 eventuell	 motståndare	 ses	 som	 en	

ytterligare	strategi	och	strävar	likväl	till	att	nå	framgång	vid	förhandling.8	

	

Marin	 diplomati	 definieras	 därmed	 som	 ett	 defensivt	 verktyg	 som	 inte	 tjänar	 till	 att	

använda	våld	utan	genom	 förhandling	på	olika	 sätt	nå	en	överenskommelse.	Eftersom	

att	marin	diplomatin	är	en	del	av	den	övergripande	marina	strategin	måste	dessa	sättas	i	

relation	 till	 varandra.	 Marin	 strategi	 kommer	 sedan	 att	 definieras	 utifrån	 centrala	

begrepp	som	spelar	roll	i	användandet	av	marin	diplomati	i	ett	större	perspektiv.		

																																																								
7	Stefan	Ring,	Krigsvetenskaplig	årsbok	2004,	Krigsvetenskapliga	institutionen,	Försvarshögskolan,	
Stockholm,	2005,	s.	90	
8	Ring,	(2004),	s.	90-91	
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2.2 Marin	strategi		
Tillämpning	av	marin	strategi	måste	ses	utifrån	aktuell	situation	för	en	stat	som	befinner	

sig	i	krig	eller	inte.	För	marina	handlingar	kommer	att	bestämma	med	vilken	metod	som	

den	 marina	 handlingen	 skall	 uppnås.	 Konsekvensen	 blir	 offensivt	 eller	 defensivt	

handlande.	I	en	krigssituation	menar	Corbett	att	en	strategisk	offensiv	handling	är	viljan	

att	 påverka	 fienden	 till	 fördel	 till	 egen	 stat.	 9 	Detta	 kan	 ses	 som	 hård	 makt	 och	

användandet	av	våld	för	att	slå	en	fiende.	Å	andra	sidan	kan	nyttjandet	av	tvångsmakt10	

hindra	 en	 fiende	 att	 uppnå	 sitt	 politiska	 mål	 i	 en	 defensiv	 handling.	 Den	 defensiva	

handlingen	 kan	 kännas	 igen	 genom	 en	 övertagsjämnföring	 där	 offensiv	 handling	

övervägs	och	förhoppningsvis	uteblir.11		

2.2.1 Command	of	the	Sea	
Command	of	the	Sea	är	det	huvudändamål	som	varje	sjömakt	vill	uppnå.	Command	of	the	

Sea	är	ett	omdiskuterat	begrepp	och	Corbett	beskriver	det	som	att	neka	motståndaren	

tillgång	 eller	 möjlighet	 att	 verka	 i	 området.	 Det	 finns	 dock	 för-och	 nackdelar	 med	

ändamålet.	Corbett	hävdar	att	Command	of	the	Sea	är	otroligt	 resurskrävande	och	kan	

på	många	sätt	vara	hämmande	för	det	poliska	målet.12	

2.2.2 Fleet	in	beeing	
Fleet	 in	beeing	 är	 en	 variant	 av	marin	 strategi.	 Strategin	 kan	 användas	 i	 både	 krigstid	

samt	fredstid.	Fleet	in	beeing	har	fördelar	om	aktören	har	en	mindre	flotta	än	den	aktör	

som	 riskerar	 bli	 anfallen.	 Denna	 strategi	 är	 skapad	 för	 att	 bestrida	 eventuell	

motståndares	Commando	of	the	sea.	 Syftet	 är	att	med	små	medel	 tvinga	motståndaren	

bort	från	ett	oönskat	läge	på	havet.	Ubåtsvapnet	är	ett	exempel	på	hur	man	kan	använda	

sig	av	Fleet	in	beeing	i	en	krigssituation	genom	att	meddela	motståndaren	att	vi	har	ubåt	

i	området	och	därmed	begränsa	hans	handligsfrihet.	På	så	sätt	kan	mindre	aktörer	möta	

större	aktörers	hot	om	Commando	of	the	Sea.13	

2.2.3 Marin	maktprojektion	
Marin	 maktprojektion	 är	 ett	 begrepp	 som	 kommer	 leda	 in	 oss	 på	 marin	 diplomati.	

Corbett	 menar	 att	 själva	 syftet	 med	 en	 flotta	 är	 att	 under	 inledningsskedet	 i	 en	

																																																								
9	Corbett,	Julian	Stafford,	Some	principles	of	maritime	strategy.,	London,	1911,	s.	31-32		
10	Till,	Geoffrey,	Seapower:	a	guide	for	the	twenty-first	century,	Frank	Cass,	London,	2004,	s.148	–	149.		
11	Corbett,	(1911),	s.	38-40	
12	Till,	(2004),	s.	149,	155-156	
13	Ibid.	s.180-	185	
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krigssituation	är	att	ta	över	ett	havsområde	från	en	fiende	för	att	sedan	avsluta	kriget	på	

land.14		

Marin	maktprojektion	kan	användas	på	olika	nivåer	strategisk,	operativ	och	taktisknivå	

och	 beror	 på	 situationen	 samt	 uppställda	 politiska	 mål.	 Den	 strategiska	

maktprojektionen	kan	utifrån	ett	politiskt	synsätt	innebära	att	man	med	marina	styrkor	

visar	upp	en	stor	slagkraft	eller	numerärt	övertag	internationellt.	Marin	maktprojektion	

syftar	till	att	uppnå	politiska	mål	och	är	ett	försök	till	avskräcka	en	fiende	att	anfalla15.	

Marin	maktprojektion	kan	även	få	avsevärd	effekt	under	fredstid.16		

	

2.3 Begreppet	Strategi	i	ett	marindiplomatisk	kontext	
För	 att	 bryta	 ned	 begreppet	 strategi	 i	 relation	 till	 nyttjandet	 av	 diplomati	 använder	

Stefan	Ring	det	i	Krigsvetenskaplig	årsbok	2004	termerna	Tvinga,	Besegra	och	Avskräcka.	

Ring	menar	att	det	som	vi	 idag	uppfattar	som	militärt	våld	handlar	om	kulor	och	krut	

och	det	som	ofta	 förbises	är	diplomatin.	Diplomatins	grundtanke	är	 förhandling,	alltså	

ett	 överenskommande	 eller	 upprättande/återtagande	 av	 en	 relation	 mellan	 två	

aktörer17.	Dock	kan	 relationen	mellan	militärt	 våld	 och	diplomati	 ibland	 vara	 aningen	

otydlig.	 Det	 finns	 mycket	 utrymme	 i	 en	 dialog	 inom	 diplomatin	 som	 att	 till	 exempel	

tillämpa	hot	om	militär	makt	för	att	påverka	eller	tvinga	fram	en	överenskommelse.	Ring	

menar	att	det	är	misstroendet	aktörer	emellan	som	ska	påverkas	och	förmå	fienden	att	

gå	med	på	de	egna	målsättningarna	för	att	nå	en	överenskommelse.18		

	

Mjuk	makt	och	diplomati,	se	figuren	nedan,	har	för	avsikt	att	utan	våld	nå	framgång.	Det	

politiska	 handlingsutrymmet	 kan	 då	 bli	 den	 mest	 optimala	 lösningen	 genom	

överenskommelser	och	influerande.		

	

Motsatsen,	 hård	 makt,	 definieras	 av	 Schelling	 som	 Brute	 force	 och	 Coercion	 och	 kan	

sammanfattas	 som	våldsmakt	och	 syftar	 till	 att	med	militära	 styrkor	 tillintetgöra	eller	

																																																								
14	Corbett,	(1911),	s.	15-18.&	Till,	(2004),	s.	47-49	
15	Ibid,	s.	189-196	
16	Ibid,	s.	194-	198	&	Mahan,	A.	T.	&	Westcott,	Allan,	Mahan	on	naval	warfare:	selections	from	the	writings	
of	Rear	Admiral	Alfred	T.	Mahan,	Dover	Publications,	Mineola,	New	York,	1999[1941]	s.	70-74	
17	Schelling,	Thomas,	Arms	and	influence	(New	york:	Yale	University	Press,	1966)	Citerad	av	Ring,	(2004),	
s.	89-91	
18	Ring,	(2004),	s.	89-90			
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besegra	 motståndaren.	 Detta	 behöver	 dock	 inte	 ses	 som	 fysiskt	 våld	 utan	 kan	 till	

exempel	 ske	 genom	 avskräckning	 eller	 ett	 tvingade	 att	 ge	 efter	 eller	 acceptera	 annan	

stats	vilja	och	målsättning.19	

	
	

	
	
Fig	3.	Figur	baserad	på	Stefan	Rings	beskrivning	av	hård	och	mjuk	makt20	
	

2.3.1 Influera	
Influera	 inbegriper	 en	 mängd	 tillvägagångssätt	 där	 nästan	 alla	 syftar	 till	 att	 påverka	

annan	stats	 synsätt.	Det	är	viktigt	att	poängtera	att	begreppet	 inte	heller	 syftar	 till	 att	

hota	 eller	 hot	 om	 våld.21 	James	 Cable	 beskriver	 i,	 Gunboat	 Diplomacy	 1919-1991,	

principen	 inom	marin	diplomati	 som	benämns	Purposeful,	där	syftet	är	att	påverka	en	

inställning	eller	en	policy	hos	en	annan	stat.	Purposeful	eller	syftesmedveten	som	arbetet	

vidare	 kommer	 benämnda	 principen	 vilar	 på	 marina	 styrkors	 närvaro.	 Marina	

																																																								
19	Schelling	(1966),	citerad	av	Ring	(2004)	s.	90-93	
20	Ring,	(2004),	s.	90-92,	95,	101-102	
21	Cable,	James,	Gunboat	diplomacy	1919-1991,	London,	The	Macmillan	Press	Ltd,	1994,	s.	33-35	
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styrkornas	 uppträdande	 är	 inte	 aggressivt	 eller	 hotande	 mot	 annan	 stat	 utan	 genom	

närvaro	påverkar	en	stats	beteende	eller	inställning.22	

	

Vetskapen	om	att	det	finns	annan	stats	marina	styrkor	i	närliggande	område	kommer	att	

påverka	omedvetet	och	influera	den	politiska	planen.	Detta	beskriver	Edward	Luttwak	

övergripande	som	en	del	av	Latent	Suasion	eller	latent	påverkan.23	Latent	påverkan	är	en	

av	två	principer	som	benämns	under	namnet	Naval	Suasion.	Naval	Suasion	översätts	till	

Marin	påverkan	och	beskrivs	som	marina	styrkors	influens	mot	annan	stat	på	en	politisk	

nivå	eller	taktiskt	beslut.24	

	

Latent	påverkan	bryts	vidare	ned	till	två	ytterligare	principer,	hot	eller	ett	stöd.	Luttwak	

skildrar	 Supportive	 mode	 eller	 stödjande	 förhållning	 och	 Deterrent	 mode	 som	 kan	

översättas	 till	 frånstötande	 förhållning25.	 Stödjande	 förhållning	 innebär	 att	 den	marina	

närvaron	skapar	ett	 lugn	och	ökar	tryggheten	i	ett	område.	Principen	är	att	visa	för	en	

annan	 stat	 att	 stöd	 finns	 tillgängligt	 och	 lämnar	 därmed	 en	 omedveten	 influens	 mot	

annan	part.26		

	
Co-operative	maritime	diplomacy	eller	 samarbetsvillig	 är	 ett	 begrepp	 som	 Christian	 Le	

Miére	beskriver	som	en	princip	att	influera	annan	stat	till	samarbete.27.	Genom	marina	

styrkors	 närvaro	 visars	 en	 stats	 tillgänglighet	 och	 flexibilitet	 upp	 och	 kan	 i	 vissa	 fall	

uppfattas	 som	 hot,	 principen	 syftar	 dock	 till	 motsatsen.	 Gemensamma	 övningar,	

humanitära	 operationer	 och	 katastrofhjälp	 är	 exempel	 på	 hur	 en	 stat	 kan	 bidra	 till	

samarbetet	och	bygga	förtroende.	Le	Miére	menar	att	syftet	med	principen	är	att	vinna	

hearts	and	minds	och	att	marina	 förband	och	 fartyg	 inte	skall	ses	som	krigsskepp	utan	

som	en	tillgänglig	resurs	för	stöd.28		

	

																																																								
22	Cable	(1994),	s.	34-34	
23	Luttwak,	Edward	N,	The	political	uses	of	Sea	power,	Baltimore,	The	John	Hopkins	University	Press,	1974,	
s.	7	
24	Luttwak,	(1974),	s.	10-12	
25	Ibid.	s.	12-13	
26	Ibid.	s.	7-8	
27	Le	Miére,	Christian,	Maritime	diplomacy	in	the	21st	century:	drivers	and	challenges,	Routledge,	Milton	
Park,	Abingdon,	Oxon,	2014,	s.	7-9	
28	Ibid.	s.	8	
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Begreppet	 influera	sammanfattas	därmed	som	ett	sätt	att	medvetet	eller	omedvetet	 få	

en	 stat	 till	 åsiktsförändring	 som	dels	 ska	 gynna	 egen	 stat	men	 även	motparten.	 Detta	

skall	ske	utan	våld	eller	hot	om	våld	och	bygger	på	samarbete	och	överenskommelser.		

2.3.2 Tvinga	
Tvinga	yttrar	 sig	något	hårdare	men	 inbegriper	under	mjuk	makt	och	marindiplomati	

som	 en	 princip	 att	 ställa	 annan	 nation	 inför	 ett	 större	 handlingsalternativ.	 Detta	

handlingsalternativ	skall	gynna	den	egna	parten	utan	att	använda	 fysiskt	våld	och	kan	

ske	 genom	 exempelvis	 övertalning.	 En	marin	 styrkas	 närvaro	 kan	 därmed	 fortskynda	

eller	 tvinga	en	stat	 till	beslutsfattande	som	gynnar	den	egna	nationen.	Cable	beskriver	

Defenitive	force	eller	definitivt	som	ett	tvingade	till	att	lösa	ett	problem.29	Detta	kan	dock	

få	oanade	konsekvenser	och	att	 eventuell	hård	makt	används.	Den	motstående	parten	

blir	alltså	tvingad	till	att	handla	på	annan	nations	vilja.30		

	

Luttwak	 beskriver	 begreppet	 tvinga	 som	 en	 aktiv	 princip	 och	menar	 att	 syftet	 är	 att	

tvinga	 fram	 en	 reaktion	 hos	 annan	 stat.	 Tvingandet	 kan	 exempelvis	 göras	 genom	 att	

bevisa	 att	 marina	 styrkor	 snabbt	 kan	 demonstrera	 marin	 närvaro	 i	 ett	 område.	 Att	

bevisa	för	annan	stat	att	militärt	våld	kan	sättas	in	betyder	inte	nödvändigtvis	att	det	är	

ett	 hot	 eller	 en	 typ	 avskräckning	utan	kan	även	användas	mot	 allierade	 eller	neutrala	

stater.	 Målsättningen	 är	 att	 påverka	 det	 politiken	 hos	 annan	 stat	 och	 tvinga	 fram	 en	

reaktion.	Luttwak	beskriver	principen	som	Aktive	Suasion31	eller	aktiv	påverkan	för	att	

sedan	 ytterligare	 bryta	 ned	 principen	 i	 två,	 Coercive	 mode,	 betvinga32	och	 Supportive	

mode,	stödjande33	och	kommer	att	behandlas	vidare	i	avsnitten	nedan.		

	

Likt	 Luttwak	 menar	 Le	 Miére	 i	 principen	 om	 Persuasive	 maritime	 diplomacy,	 eller	

övertygande,	 att	 syftet	 är	 att	 påtvinga	 en	 annan	 stat	 ett	 ställningstagande.	 Detta	 sker	

genom	 uppvisande	 av	 maritim	 förmåga	 på	 ett	 sådant	 sätt	 att	 motparten	 tvingas	 till	

politiska	 beslut	 som	 gagnar	 den	 egna	 nationen.	 Det	 som	 skiljer	 denna	 princip	 från	

ovanstående	 är	 samarbete	 stater	 emellan	 inte	 är	 nödvändigt	 eller	 efterfrågat.	 Det	 är	

																																																								
29	Cable,	(1994),	s.	22-24	
30	Ibid.	s.	24	
31	Luttwak,	(1974),	s.	17	
32	Ibid.	s.	25	
33	Ibid.	s.	28-29	
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alltså	en	hårdare	typ	av	påverkan	som	dock	inte	syftar	till	hot	om	våld	eller	våld.	Att	visa	

flagg	 från	 marina	 styrkor	 skall	 alltså	 leda	 till	 ett	 ibland	 underförstått	 tvingade	 till	

beslut.34	

	

Sammanfattningsvis	 innebär	 begreppet	 tvingade	 i	marin	 diplomati	 att	 påverka	 annan	

stat	till	ett	beslut	som	skall	gagna	den	egna	nationen.	Detta	skall	ske	utan	hot	om	våld	

men	är	en	hårdare	typ	av	övertygelse.		

2.3.3 Tvångsmakt		
Inom	marin	diplomati	är	principen	tvångsmakt	ett	hårdare	sätt	att	få	vilja	igenom.		

Med	tvångsmakt	avses	generellt	ett	hot	om	våld	för	att	påverka	en	annan	stats	politiska	

ståndpunkter.		

	

Tvångsmakt	definieras	att	med	hot	om	våld	aktivt	påtvinga	ett	beslut.	Det	vill	 säga	att	

den	marina	närvaron	från	en	stat	har	avsikt	att	påverka	en	annan	stats	beslutsfattande	

genom	att	påvisa	förmågan	till	väpnat	angrepp.	Att	demonstrera	den	maritima	styrkan	

menar	Cable	 i	principen	om	Catalytic	Force35	eller	Katalytisk	makt	är	att	både	dolt	och	

öppet	påverka	en	situation	för	eventuell	eskalering	eller	deskalering	av	en	konflikt.		

	

Principen	tvångsmakt	syftar	att	få	motstående	part	att	göra	som	egen	stat	vill.	Att	genom	

hot	och	hot	om	våld	tvinga	fram	ett	beslut	som	gynnar	den	egna	staten	kan	dock	snabbt	

få	 konsekvenser.	 Luttwak	 menar	 är	 att	 en	 eventuell	 förlust	 av	 auktoritet	 eller	

suveränitet	från	en	tvingade	makt	kan	leda	till	en	eskalation	av	en	konflikt	och	i	värsta	

fall	krig.	Med	det	menat	måste	den	egna	staten	vara	beredd	att	använda	till	hård	makt	

om	principen	 tvångsmakt	skall	nyttjas.36	Principen	som	Luttwak	beskriver	nämns	som	

en	del	av	betvinga	och	närmare	bestämt	Positivt	betvingande37.		

Liksom	både	Cable	 och	 Luttwak	beskriver	 Le	Miére	 att	 hotet	 om	hård	makt	 ligger	 till	

grund	för	karaktären	tvångsmakt.	Detta	beskrivs	under	principen	av	Coercive	maritime	

diplomacy,	betvingade	marin	diplomati38,	 och	 har	 även	 en	 nära	 relation	 till	 karaktären	

																																																								
34	Le	Miére,	(2014).	s.	12-13	
35	Cable,	(1994),	s.	46-47	
36	Luttwak,	(1974),	s.	17,	25-26	
37	Ibid.	s.	25	
38	Le	Miére,	(2014),	s.	12-13	
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avskräckning.	Skillnaden	mellan	tvångsmakt	och	avskräckning	är	att	staten	är	beredd	att	

med	 våld	 få	 igenom	 sin	 vilja.	 Tvångsmakt	 har	 dock	 inte	 våldsanvändningen	 som	

ändamål	men	som	ståndpunkt	vid	eventuell	argumentation	eller	konfrontation.		

	

2.3.4 Avskräckning	
Avskräckning	 är	 en	 princip	 som	 beskrivs	 på	 olika	 sätt.	 I	marina	 sammanhang	 hävdar	

Cable	att	avskräckning	kan	ske	genom	ett	 tydligt	uppvisande	av	de	marina	styrkorna	 i	

ett	 område	 där	 det	 inte	 nödvändigtvis	 är	 en	 konflikt	 men	 där	 en	 motstående	 finns.	

Katalytisk	makt	 innebär	 liksom	 i	 tvångsmakt	 att	 en	 del	 av	 syftet	 är	 att	 avskräcka	 en	

annan	part	att	fatta	beslut	eller	inte	fatta	beslut.	Syfte	är	att	påverka	den	politiska	nivån	

ned	till	den	taktiska	nivån	beroende	på	avsikten	med	avskräckningen.39	Cable	menar	att	

avskräckning	 kan	 ske	 dolt	 eller	 öppet	 och	 är	 högst	 anpassningsbart.	 Vill	 staten	

exempelvis	signalera	en	marin	maktprojektion	i	ett	område	där	en	eventuell	konflikt	kan	

uppstå	 kan	 detta	 i	 värsta	 fall	 leda	 till	 en	 offensiv	 handling	 från	 motparten.	 Dold	

avskräckning	kan	även	minska	risken	för	att	en	eskalering	av	eventuell	konflikt.		

	

Luttwak	 definierar	 avskräckning	 som	 en	 aktiv	 påverkan	 på	 en	 stat	 som,	 liksom	

tvångsmakt,	syftar	till	att	skapa	reaktioner	hos	en	annan	stat40.	Den	tvingande	aktionen	

som	 avskräckning	 avser	 definierar	 Luttwak	 i	 Aktiv	 påverkan	 och	 närmare	 bestämt	 i	

underkategorin	 betvingande.	 Den	 betvingande	 kategorin	 definieras	 ytterligare	 som	

Positiv	och	Negativ	där	det	senare	implicerar	avskräckning	som	metod.			

Den	 Negativa	 principen	 bör	 nödvändigtvis	 inte	 ses	 som	 just	 negativ	 utan	 beskriver	

användandet	 om	hot	 och	 te	 sig	 som	 förvarningar	 om	våldsanvändningar	 eller	 som	 en	

signal	att	upphöra	eller	fortsätta	med	en	aktion.	Avskräckningen	eller	tvingandet	måste	

förstås	av	motparten	för	att	de	facto	ge	effekt	och	för	att	lyckas.	41	

	

Avskräckning	avser	enligt	Le	Miére	att	genom	marin	närvaro	påverka	en	motståndare.	

Ett	exempel	som	tas	upp	för	att	 illustrera	avskräckning	skedde	under	1853	när	endast	

ett	fåtal	amerikanska	fartyg	tillsammans	med	verbala	hot	om	våld	öppnade	två	hamnar	i	

																																																								
39	Cable,	(1994).	s.	46-47	
40	Luttwak	(1974),	s.	25	
41	Ibid.	s.	18,	25	
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Japan	för	handel42.	Det	var	vetskapen	om	att	den	marina	styrkan	hade	förmåga	att	med	

våld	 överta	 hamnarna	 som	 gjorde	 det	 möjligt	 att	 utan	 hård	 makt	 lyckas	 med	

avskräckningen	 och	 som	 senare	 resulterade	 i	 fortsatta	 diplomatiska	 förhandlingar.	 Le	

Miére	menar	då	att	avskräckning	bäst	sker	genom	maritim	maktdemonstration.	

	

Sammanfattningsvis	syftar	avskräckning	till	viljan	att	påverka	en	annan	stat	genom	dolt	

eller	öppet	hotande.	Hotet	behöver	dock	inte	ligga	till	grund	för	att	avskräckningen	skall	

lyckas	 utan	 kan	 ske	 genom	 maktdemonstration.	 Avskräckningen	 avser	 att	 få	 en	

motståndare	att	ge	efter	eller	att	avstå	från	en	aktion	och	anses	som	en	passiv	princip.	

Det	krävs	att	bägge	parter	förstår	att	avskräckningen	kan	leda	till	våld	och	den	stat	som	

bedriver	 en	 avskräckande	 manöver	 måste	 vara	 beredd	 att	 backa	 upp	 en	 eventuell	

konflikt	med	våld.		

2.4 Sammanfattning	och	Modell	
Mot	bakgrund	 av	de	 teorier	 som	beskrivits	 i	 kapitlet	 kan	marin	diplomati	 definieras	 i	

termer	 av	 en	 modell	 med	 fyra	 olika	 principer:	 Influera,	 Tvinga,	 Tvångsmakt	 och	

Avskräckning.	Denna	modell	kommer	att	ligga	till	grund	för	det	analytiska	verktyg	som	

presenteras	i	metodkapitlet.	

	

	
Fig.	4,	Sammanfattande	modell	av	teorier	

																																																								
42	Le	Miére,	(2014),	s.	13-14	
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3 Metod	
Kapitlet	 kommer	 att	 behandla	 uppsatsens	 val	 av	metod.	 Den	 valda	metoden	 kommer	

ligga	 till	 grund	 för	 hur	 analysramverk	 och	 operationaliseringen	 är	 utformat	 och	 som	

avslut	i	detta	avsnitt	kommer	metodvalet	tydliggöras.		

3.1 Metodval	

Metoden	 i	 arbetet	 är	 en	 kvalitativ	 innehållsanalys	 där	 valda	 staters	 Arktiska	

styrdokument	granskas.43	En	kvalitativ	innehållsanalys	syftar	till	att	med	få	källor	eller	

ingångsvärden	få	fram	mycket	data	eller	information	och	även	saker	som	kan	ligga	dolt	i	

texten.44		

	

Den	kvalitativa	metoden	bygger	på	att	noga	bearbeta	texter	och	ta	fram	kvintessensen	

av	vad	författaren	skriver	och	menar.	Genom	att	göra	detta	kan	värdeord	tas	fram	och	

breder	möjlighet	för	framtagande	av	variabler	som	kan	jämföras	mot	empirin.45		

	

Esaiasson	et	al.	skriver	om	kvalitativ	analys	som	frågor	ställs	till	texten.	Frågorna	syftar	

till	 att	 ta	 redan	 på	 hur	 argumentationen,	 alltså	 poängen,	 i	 texten	 förs	 fram	 samt	 hur	

dessa	argument	underbyggs.46	I	undersökningen	kommer	”frågorna	till	texten”	vara	det	

analysverktyg	som	beskrivs	i	utförligare	i	operationaliseringen,	vilka	är	framtagna	med	

utgångspunkt	i	teorin.	Vidare	skall	frågorna	som	ställs	till	texten	vara	formulerade	så	att	

dessa	 utgör	 rimliga	 indikatorer	 på	 det	 fenomen	 som	 undersöks.47	Om	 frågorna	 inte	

utgör	 rimliga	 indikatorer	 så	 kan	 undersökningens	 validitet	 skadas	 då	 det	 som	 avses	

undersökas	inte	undersöks.	

	

En	fördel	med	den	kvalitativa	metoden	är	att	den	tillåter	användandet	av	olika	typer	av	

material	 för	 undersökningen.	Då	den	 genomförda	undersökningen	 innehåller	material	

från	olika	 länder	som	producerats	vid	olika	tidpunkter	är	en	kvalitativ	 innehållsanalys	

därför	lämplig	för	undersökningen.	För	att	detta	skall	kunna	göras	med	god	reliabilitet	

																																																								
43	Esaiasson,	Peter,	Gilljam,	Mikael,	Oscarsson,	Henrik	&	Wängnerud,	Lena	(rev.),Metodpraktikan:	konsten	
att	studera	samhälle,	individ	och	marknad,	4.,	[rev.]	uppl.,	Norstedts	juridik,	Stockholm,	2012,	s.	210	
44	Denscombe,	Martyn.	Forskningshandboken:	För	småskaliga	forskningsprojekt	inom	samhällsvetenskapen,	
2.	Uppl.	Lund:	Studentlitteratur,	2009,	s.	307-308,	321&	Esaiasson	et	al.	(2012),	s.	210-211		
45	Esaiasson	et	al.	(2012),	s.	215	
46	Ibid,	s.	210	
47	Esaiasson	et	al.	(2012),	s.	216	
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och	 för	 att	 undvika	 en	 subjektiv	 påverkan	 krävs	 dock	 noggrann	 och	 upprepad	

genomläsning	av	texterna.48		

	

Analysverktyget	som	används	och	presenteras	i	operationaliseringen	är	presenterat	för	

att	 tydliggöra	 hur	 undersökningen	har	 genomförts	 för	 att	 på	 så	 vis	 stärka	 uppsatsens	

validitet	och	reliabilitet.	Validiteten	stärks	genom	att	 läsaren	får	en	överblick	över	vad	

som	 kommer	 att	 undersökas	 och	 hur	 detta	 görs.	 Samtidigt	 stärks	 reliabiliteten	 då	

undersökningen	 kan	 reproduceras	 genom	 att	 använda	 samma	 analysverktyg	 som	

presenteras	i	denna	uppsats.	

	

Metoden	 har	 valts	 med	 hänsyn	 till	 frågeställningen	 och	 syftar	 till	 att	 beskriva	 och	

jämföra	empirin.	Esaiasson	menar	att	metoden	Att	jämföra	för	att	beskriva	avser	att	med	

ett	 variabeltänk	 fånga	 in	 aspekter	 som	 sedan	kan	 stoppas	 in	 i	 en	 analysapparat.49	Det	

som	teoriavsnitten	avslutas	med	är	intressanta	begrepp	för	empirin	och	karaktäriseras	

genom	 variabler 50 .	 Dessa	 variabler	 kommer	 senare	 i	 operationalisering	 utgöra	

variabelvärden	som	senare	i	resultatet	kommer	att	redovisas.		

3.2 Datainsamling		

Den	empiri	som	används	i	arbetet	grundar	sig	i	utgåvor	från	de	valda	ländernas	officiella	

strategier.	 Det	 är	 dokument	 som	 är	 utgivna	 av	 respektive	 regering	 och	 benämns	 i	

arbetet	 som	 styrdokument.	 Dessa	 data	 ses	 som	 sekundärdata	 vilket	 ses	 som	material	

som	inte	är	hämtat	ur	den	egna	studien.51Detta	gör	det	självständigt	och	enkelt	att	nå	en	

hög	 validitet	 i	 underlaget	 genom	att	 det	 strategiska	 urvalet	 av	 empirin	 är	 till	 stor	 del	

ifrån	staternas	officiella	skrivelser	och	rapporter.52	Det	behövs	alltså	inte	undersökas	en	

större	mängd	källor	för	att	de	facto	nå	det	explicita	data	som	behövs	för	arbetet.		

För	 att	 nå	 en	modern	 aspekt	 på	 arbetet	 kommer	 underordnade	 rapporter	 verka	 som	

data	i	de	fall	material	bedömts	som	för	utdaterad	för	att	på	ett	fullständigt	sätt	beskriva	

																																																								
48	Esaiasson	et	al.	(2012),	s.	210	
49	Ibid.	s	.135-136	
50	Ibid.	s.	136-137	
51http://www.mdh.se/student/minastudier/examensarbete/omraden/metoddoktorn/soka-
information/primara-och-sekundara-data-1.27203	(hämtad	2016-05-26)	
52	Denscombe,	(2009),	s.	61-62	
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vald	 strategi.	 Genom	 att	 användning	 av	 sekundära	 källor	 kan	 man	 också	 minimera	

eventuell	fel	eller	slarv	som	kan	ske	under	datainsamlingen.53	

3.3 Datakvalitet			

För	att	erhålla	hög	källkritik	kommer	respektive	källa	att	kritiseras	utifrån	Denscombe	

fyra	 principer	 Autencitet,	 Trovärdighet,	 Representativitet	 och	 Innebörd54.	 Denscombe	

menar	 att	 källkritik	 är	 viktigt	 i	 syfte	 att	 kunna	 verifiera	 trovärdigheten	 vidare	 i	

resultatet.	Utan	verifiering	kan	alltså	inte	en	forskning	inte	anses	trovärdig.55	

Denscombe	menar	även	att	statliga	verk	eller	officiella	dokument	finns	i	stort	utbud	via	

internet	 och	 gör	 det	 lättillgängligt	 för	 forskaren	 att	 ta	 vara	 på.	 Dock	 finns	 risken	 att	

specifika	 dokument	 som	 behövs	 för	 att	 forskningen	 är	 begränsade	 eller	 till	 och	 med	

konfidentiella	vilket	kan	leda	till	utebliven	data.56	

	

Då	 uppsatsen	 tjänar	 till	 att	 se	 hur	 det	 strategiska	 verktyget	marin	 diplomati	 officiellt	

används	i	respektive	land	kommer	större	delen	av	källorna	hämtas	ifrån	vederbörande	

stats	 uttalade	 strategi.	 Strategidokumenten	 som	 kommer	 att	 avvändas	 är	 officiella	

dokument	vilket	 gör	dem	 lättgripbara	och	Autenticiteten	 anses	 som	hög	då	det	 är	den	

faktiska	staten	som	utgivet	dessa.	En	exempelvis	förfalskning	kan	därmed	bortses.	

	

Trovärdigheten	 av	 dokumenten	 anses	 likväl	 som	 god	 i	 och	 med	 att	 syftet	 med	

dokumenten	är	att	tydliggöra	vad	respektive	stat	står	i	aktuellt	ämne	eller	område.		

Det	som	dock	bör	kritiseras	är	utgivningsåret	på	strategierna	då	 forskningen	avser	en	

modern	 tid.	 De	 dokument	 som	 anses	 vara	 föråldrade	 kommer	 därmed	 att	 vägas	 upp	

med	rapporter	för	att	återfå	en	god	trovärdighet.		

	

De	 valda	 länderna	 har	 även	 en	 ingående	 officiell	 Arktis	 strategi	 eller	 policy	 som	

ytterligare	specificeras	ut	ur	strategin	och	en	närmare	tillförlitlighet	till	Representativitet	

kan	 tydas.	 Innehållet	 i	 de	 arktiska	 strategierna	 specificeras	 explicit	 och	 utgör	 den	

basfakta	som	kommer	att	behandlas	vidare	i	forskningen.		

	
																																																								
53	Esaiasson	et	al.	(2012),	s.	63-64	
54	Denscombe,	(2009),	s.	301-302	
55	Ibid.	s.	378	
56	Ibid.	s.	299	
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Eftersom	 att	 dokumenten	 är	 officiellt	 skrivna	 och	 uppfattas	 som	 generella	 kan	

Innebörden	kritiseras.	 Det	 förekommer	 på	 flertalet	 ställen	 implicita	 andemeningar	 av	

vad	som	faktiskt	menas	vilket	kommer	göra	att	forskarens	förståelse	kommer	att	avgöra	

vad	som	de	facto	menas.		

3.4 Operationalisering		

Avsnittet	behandlar	hur	teori	och	metod	använts	för	studien.	

	

Teoriavsnittet	behandlar	förhållningssättet	från	politiskt	projekt	till	principer	för	marin	

diplomati.	 Ur	 teoriavsnittet	 beskrivs	 principerna	 för	 marin	 diplomati	 som	 karaktärer	

och	kommer	används	i	ett	analysverktyg	som	tillämpas	på	empirin.		

Analysverktyget	kommer	utifrån	ett	variabelschema	reda	ut	användandet	av	respektive	

karaktär	för	varje	stat.		

Schema	 för	 karaktärerna	utgörs	 av	 identitet	 och	 stödjande	påstående	utifrån	 figur	 4	 i	

teorin.	
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3.5 Karaktärschema		

För	 att	 tydliggöra	 karaktärerna	 av	 marin	 diplomati	 omfattas	 detta	 av	 två	 rubriker,	

Identitet	 och	 Stödjande	 påstående.	 Identiteten	 är	 direkt	 tagen	 ur	 teorin	 och	 det	

stödjande	påståendet	är	en	kortare	sammanfattning	av	innebörden.	

	

Karaktär	 Identitet	 Stödjande	påståenden	

Influera	 • Syftesmedveten	

• Latent	 påverkan-	

Stödjande	förhållning	

• Samarbetsvillig		

• Omedvetet/	

omedvetande	

påverkan	

• Dolt	 eller	 öppen	

påverkan	

Tvinga	 • Definitiv	

• Latent	 påverkan-	Aktiv	

påverkan	

• Övertygande	

• Utan	 hot	 tvinga	 till	

beslut	

• Framkalla	reaktion	

• Inte	 nödvändigt	 med	

samarbete	

Tvångsmakt	 • Katalytisk	Makt	

• Betvingade	–	positiv	

• Betvingande	

• Med	 hot	 tvinga	 till	

beslut	

• Med	 hot	 om	 våld	

tvinga	till	egen	vilja	

• Beredd	 med	 hård	

makt	

Avskräcka	 • Katalytisk	Makt	

• Betvingande	Negativ	

• Betvingande	

• Dold	 eller	 öppen	

påverkan	

• Framkalla	beslut	

• Passiv	strategi	

Fig.	5	Karaktärsschema		
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3.6 Variabelschema		

Variabelschemat	består	av	förkortningar	av	utsträckningen	av	som	analyseras	i	empirin.	

Innebörden	av	förkortningarna	redovisas	i	sidoordnad	rubrik.		

	

Fig.	6	Variabelschema	
	

3.7 Analysverktyg	

Karaktär	 Danmark	 Norge	 Ryssland	 USA	

Influera	 	 	 	 	

Tvinga	 	 	 	 	

Tvångsmakt	 	 	 	 	

Avskräcka	 	 	 	 	

Fig.	7	Analysverktyg	

Variabel	 Förkortas	som	 Innebörd	

Förekommer	explicit	 FE	 Begrepp	 återkommer	
regelbundet,	 begrepp	 klart	
utmärkande		

Förekommer	ofta	 FO	 Begrepp	 klart	 utmärkande,	
begrepp	 förekommer	
flertalet	gång	

Förekommer		 F	 Begrepp	 förekommer	
enstaka	gånger		

Förekommer	implicit	 FI	 Begrepp	 förekommer	 genom	
uttolkning		

Förekommer	ej	 FEJ	 Begrepp	 används	 ej	 eller	
uttrycks	som	opponent.	



Krigsvetenskap	 	 	
	 2016-06-01	
Flkd	Carl	Lüning	 	
	 	 	

24	

3.7.1 Kritik	mot	metod	
Den	valda	metoden	är	öppen	 för	 egna	 tolkningar	av	 texten	och	 tidigare	 forskning	kan	

skapa	 vridningar	 eller	 ett	 undanvikande	 av	 eventuella	 empiriska	 problem	 författaren	

stöter	 på.	57	För	 att	 undvika	 detta	 är	 det	 viktigt	 att	 alla	 texter	 läses	 med	 samma	

utgångspunkter	 och	 att	 analysverktyget	 används	 på	 samma	 sätt	 i	 allt	 undersökt	

material.	Annars	 skulle	detta	eventuellt	utröna	 i	 felaktiga	 slutsatser	och	egen	 tolkning	

och	inte	i	det	som	studien	bär	mot	vilket	skulle	skada	undersökningens	validitet.		

	
	 	

																																																								
57	Denscombe,	(2009),	s.	368-369	
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4 Empiri	
Avsnittet	kommer	att	behandla	undersökningsmaterialet	från	respektive	stat.	Materialet	

består	 av	 styrdokument	 och	 policys	 utgivna	 av	 departement	 samt	 institut.	

Styrdokumenten	 behandlar	 respektive	 stats	 Arktisstrategier.	 Empirin	 delas	 upp	 i	 tre	

huvudrubriker,	 Arktiska	 mål	 och	 intressen,	 Prioriteringar	 samt	 Handling	 &	 medel.	

Avslutningsvis	 sammanfattas	 kapitlet	 med	 en	 matris	 över	 ländernas	 sätt	 att	 hantera	

strategiverktyget	marin	diplomati.	

	

Rubriken	 Arktiska	 mål	 och	 intressen	 beskriver	 frågorna,	 vad	 är	 landets	 intresse	 och	

målsättningar	i	Arktis	och	varför?		

	

Rubriken	Prioriteringar	tjänar	frågan	om	vad	landets	prioriteringar	är	i	området.		

	

Rubriken	Handling	&	medel	beskriver	 frågorna	 vad	 görs	 för	 att	 nå	målsättningar	 och	

prioriteringar	samt	med	vilka	resurser?	

4.1 Arktiska	mål	och	intressen		

4.1.1 Norge	
Den	norska	regeringen	utkom	med	sin	strategi	om	området	kring	Arktis	redan	2006	och	

behandlar	den	politiska	policyn	 för	 regionen.58	I	 sammanfattningen	 i	 dokumentet	 från	

2009	uttrycks	tydligt	att	Arktis	är	det	mest	strategisk	prioriterade	området	kommande	

år	och	att	Norges	intressen	har	en	stor	påverkan.59		

	

Den	norska	strategin	har	som	övergripande	mål	att:	

• Utöva	auktoritet	i	området	på	ett	trovärdigt,	konstant	och	förutsägbart	vis60	

• Stärka	 internationella	 relationer	 och	 samarbeten	 med	 Ryssland	 och	 övriga	

arktiska	stater61	

																																																								
58	Norweigan	Ministery	of	Foreign	Affairs,	The	Norwegian	Government’s	High	North	Strategy,	Oslo,	2006,	
s.7	
59	Norweigan	Ministery	of	Foreign	Affairs,	New	Building	Blocks	in	the	North	–	The	next	Step	in	the	
Government’s	High	North	Strategy,	Oslo,	2009,	s.	7	
60Norweigian	Ministery	of	Foreign	Affairs,	The	High	North	–	Visions	and	Strategies,	Oslo,	2011,	s.	37-41	
61Norweigian	Ministery	of	Foreign	Affairs,	(2011),	s.	31	
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4.1.2 Danmark		
Den	danska	regeringen	behandlar	Arktis	inom	flertalet	politiska	sakområden	och	Arktis	

är	 högt	 prioriterat	 eftersom	 danskt	 territorium	 är	 geografiskt	 centralt	 placerat.	

Grönland	 och	 Färöarna	 ligger	 i	 förhållande	 till	Danmark	 långt	 bort	men	 är	 strategiskt	

belägna	 i	 den	 arktiska	 regionen	 vilket	 gör	 Danmark	 till	 en	 nyckelspelare	 i	 Arktiska	

frågor.62	

	

Danmark	har	fyra	strategiska	målsättningar	i	Arktis:63	

• A	peaceful,	secure	and	safe	Artic	

• With	self-sustaining	growth	and	development	

• With	respect	for	the	Arctic’s	fragile	climate,	environment	and	nature	

• In	close	cooperation	with	our	international	partners	

	

Ett	 säkert	 och	 fredligt	 Arktis	 ska	 genom	 internationell	 lag	 och	 etablerade	 forum	 för	

samarbeten	skall	utgöra	en	bas	för	konfliktlösning.	Danmark	skall	genom	internationellt	

samarbete	 fortsatt	 utveckla	 lösningar	 för	 att	 framtida	 utmaningar	 inte	 skall	 bilda	

intressekonflikter.64	

	
Marin	säkerhet	beskrivs	som	fundamental	då	det	arktiska	klimatet	anses	som	extremt.	

Särskilda	 åtgärder	 bör	 vidtas	 för	 civil	 sjöfart	 genom	 utbildning	 i	 sjösäkerhet,	 sjö-

övervakningssamarbete	och	av	Search	and	Rescue	övningar.65	

	

Den	danska	Försvarsmakten	har	den	viktiga	uppgiften	att	 i	Arktis	utöva	auktoritet	och	

suveränitet.	Genom	samarbete	och	övningar	ska	Försvarsmakten	inge	respekt	och	bygga	

förtroende.66		

	

	

																																																								
62	Danish	Ministry	of	Foreign	Affairs,	Kingdom	of	Denmark	–	Strategy	for	the	Arctic	2011-2020,	
Köpenhamn,	2011,	s.	117,	9	
63	Ibid.	s.	11	
64	Ibid.	s.	13-15	
65	Ibid.	s.	16-17	
66	Ibid.	s.	13	
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4.1.3 USA	
USA	har	sedan	2013	en	strategi	för	Arktis.	Strategin	inleds	enligt	följande:	

”Through	this	National	Strategy	for	the	Arctic	Region,	we	seek	to	guide,	prioritize,	and	

synchronize	 efforts	 to	 protect	 U.S.	 national	 and	 homland	 security	 interests,	 promote	

responsible	stewardship,	and	foster	international	cooperation.”67	

	

USAs	 säkerhetspolitiska	 målsättningar	 är	 enligt	 följande:	 ”The	 goal	 of	 the	 National	

Strategy	for	the	Arctic	Region	is	an	Arctic	region	that	is	stable	and	free	of	conflict,	where	

nations	 act	 responsibly	 in	 a	 spirit	 of	 trust	 and	 cooperation,	 and	where	 economic	 and	

energy	 resources	 are	developed	 in	 a	 sustainable	manner	 that	 also	 respects	 the	 fragile	

environment	and	the	interests	and	cultures	of	indigenous	peoples.”68	

	

USAs	 intressen	 i	 Arktis	 återkommer	 i	 den	 senare	 rapporten	 men	 är	 hänvisat	 från	

tidigare	direktiv	i	Aktis	från	2009.69	Intressena	sammanfattas	enligt	följande:		

”This	 policy	 states	 that	 national	 security	 interests	 include	 such	 matters	 as	 missile	

defense	 and	 early	 warning;	 deployment	 of	 sea	 and	 air	 systems	 for	 strategic	 sealift,	

strategic	 deterrence,	 maritime	 presence,	 and	 maritime	 security	 operations;	 and	

ensuring	freedom	of	the	seas.	Preserving	freedom	of	the	seas,	which	includes	all	of	the	

rights,	 freedoms,	 and	 uses	 of	 the	 seas	 and	 adjacent	 airspace,	 including	 freedom	 of	

navigation	 and	 overflight,	 in	 the	 Arctic	 supports	 the	 nation’s	 ability	 to	 exercise	 these	

rights,	 freedoms,	 and	 uses	 of	 the	 sea	 and	 airspace	 throughout	 the	 world,	 including	

through	strategic	straits.”	70	

	

Utifrån	 denna	 sammanfattning	 utbryts	 två	 målsättningar	 vidare	 för	 den	 Arktiska	

regionen	som	berör	marin	diplomati:71	

• Ensure	security,	support	saftey,	and	promote	defense	cooperation	

• Prepare	for	a	wide	range	of	challenges	and	contigencies		

	

																																																								
67	U.S.	Department	of	State,	National	Strategy	for	the	Arctic	Region,	Washington	D.C.	2013,	s.	5	
68	U.S.	Department	of	Defence,	Arctic	Strategy,	Washington	D.C.	2013,	s.	2-3	
69	U.S	Department	of	State	2009	National	Security	Presidential	Direktive	66	–	Homeland	Security	
Presidential	Directive	25,	Washington	D.C.	2009,	s.	2-3	
70	U.S.	Department	of	Defence,	(2013),	s.	3	
71	Ibid.	s.	4-5	
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För	att	säkerställa	att	fortsatt	fred	och	marin	säkerhet	upprätthålls	betonas	vikten	av	ett	

samarbete	 mellan	 allierade	 partners	 utökas	 och	 stärks.	 Försvarsallianser	 och	

samarbeten	skall	utgöra	grunden	för	att	förhindra	att	konflikter	uppstår.	USA	vill	i	första	

hand	hitta	diplomatiska	lösningar	i	syfte	att	undvika	eventuella	militära	kriser.Strategin	

beskriver	 även	 hur	 andra	 politikområden	 ska	 utvecklas	 för	 att	 upprätthålla	 en	 stabil	

region.72		

	

Framtida	 utmaningar	 inom	 säkerhets-	 och	 försvarspolitik	 beskrivs	 som	 troligt	 och	

staten	skall	vara	beredd	att	möta	dessa..73	

	

4.1.4 Ryssland		

Ryssland	är	en	aktiv	aktör	i	den	arktiska	regionen.	Intresset	för	Arktis	har	sedan	länge	

varit	 högt	 då	 landet	 har	 en	 med	 lång	 kuststräcka	 till	 regionen.	 Rysslands	 intressen	

består	i	huvudsak	av	utvinningen	av	de	rikliga	naturtillgångarna	såsom	olja	och	gas.	Den	

militära	 strategin	 ses	 även	 som	 högst	 aktuell	 då	 flera	 militärbaser	 för	 bland	 annat	

strategiska	atomubåtar	finns	belägna	nära	området.74	

	

De	fem	ryska	strategiska	intressen	sammanfattas	enligt	följande75:	

• Utnyttjandet	 av	 Arktis	 som	 en	 strategisk	 bas	 för	 utveckling	 av	 resurser	 såsom	

olja,	gas	och	andra	ekonomiska	tillgångar	

• Bevara	Arktis	som	en	zon	för	fred	och	samarbete	

• Bevara	unika	det	arktiska	ekosystemet	

• Användandet	 av	 den	 norra	 sjövägen	 genom	 Arktis	 samt	 dess	

kommunikationssystem	

	

	

	

																																																								
72	U.S.	Department	of	Defence,	(2013),	s.	5-6	
73	Ibid.	s.	6	
74	Heininen,	Lassi,	Sergunin,	Alexander,	Gleb,	Yarovoy,	Russian	Strategies	in	the	Artic:	Avoiding	a	new	Cold	
War,	Valdai	Discussion	Club,	Moskva,	2014,	s.	9-12	
75	The	Russian	Government,	Den	ryska	arktiska	strategin:	Основы	государственной	политики	
Российской	Федерации	в	Арктике	на	период	до	2020	года	и	дальнейшую	перспективу,	Moskva,	
2008.	s.	1 
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Målsättningarna	för	den	ryska	strategin	listas	i	dessa	punkter76:	

• Utbyggnad	av	resursbaser	för	den	socioekonomiska	utvecklingen	av	olja,	gas	och	

övriga	strategiska	råvaror	

• Militär	säkerhet,	försvar	och	skydd	av	statsgränsen		

• Bevara	 och	 skydda	 den	 arktiska	 miljön	 i	 förhållande	 till	 den	 aktuella	

klimatförändringen		

• Forskning	 och	 kunskapsuppbyggnad	 i	 Arktis	 samt	 information	 och	 aktivitet	

tekniska	 hjälpmedels	 upprättande	 för	 att	 eventuellt	 möta	 utmaningar	 inom	

säkerhetspolitik	och	försvarspolitik	

• Internationellt	 samarbete,	 garantera	 ömsesidigt	 fördelaktighet	 i	 bilaterala	 och	

multilaterala	system	mellan	de	arktiska	staterna	

	

Sedan	2008	har	dock	utveckling	av	intressena	och	målsättningarna	förändrats	i	och	med	

den	ökade	aktivitet	i	Arktis.	En	ny	sammanfattande	strategi	utgavs	2013	och	behandlar	

övergripande	mål	 fram	 till	 2020.	 Fortfarande	 ligger	 intresset	 i	 forskning	 av	 området,	

utveckling	 av	 socioekonomiska	 resurser	 och	militärsäkerhet.	 Dock	 har	man	nu	 i	 faser	

stoppat	in	tillvägagångssätt	där	den	ryska	kustbevakningen	skall	implementeras.	Vidare	

skall	 ytterligare	 samarbete	 med	 de	 arktiska	 länder	 inledas	 och	 dialogen	 med	 det	

Arktiska	rådet	förbättras.77	

	

Den	militära	närvaron	och	 försvarspolitiken	 i	Arktis	har	även	utvecklats	 i	och	med	att	

nya	militära	resurser	har	tillkommit.	Målsättningar	är	att	nya	brigader	och	förband	skall	

lokaliseras	närmare	Arktis	för	att	öka	den	marina	säkerheten	i	området.	Ryskt	strategisk	

flyg	 har	 likväl	 flyttats	 till	 kuststräckorna	 längs	 Arktis	 för	 att	 utöka	 den	 militära	

närvaron.78	

	

Rysslands	 försvarssamarbeten	 och	 internationella	 relationer	 har	 minskat	 med	

anledning	av	Rysslands	aktioner	i	Ukraina.	Dessa	har	påverkat	förtroende	för	Ryssland	

																																																								
76	The	Russian	Government	(2008),	s.	2-3	
77	The	Russian	Government,	Den	ryska	säkerhetsstrategin	fram	till	2020-	СТРАТЕГИЯ	национальной	
безопасности	Российской	Федерации	до	2020	года,	Moskva,	2009,	s.	10-11 
78	Staun,	Jörgen,	Russia’s	Strategy	in	the	Arctic,	The	Royal	Danish	Defence	College,	Institute	for	Strategy,	
Köpenhamn,	2015,	s.	20,	24-26	
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negativt	 och	 detta	 har	 bidragit	 till	 att	 de	 arktiska	 länderna	 minskat	 sin	 vilja	 att	

samarbete	med	Ryssland.79		

	

4.2 Prioriteringar	

4.2.1 Norge		
De	norska	prioriteringarna	i	Arktis	sammanfattas	i	femton	punkter,	1-15,	dock	kommer	

ändas	de	som	avser	militär	strategi	eller	marin	diplomati	att	beröras.		

	

”The	Government	will	 ensure	 that	Norway	 exercises	 its	 sovereignty	 and	 authority	 in	 the	

High	Noth	in	credible,	consisten	predictable	maner”.80	

Prioritering	 2	 redogör	 för	 hur	 att	 den	 Norska	 försvarsmaktens	 fokus	 har	 skiftat	 och	

etablerats	 längre	norrut.	Den	Norska	 regeringen	stärker	även	den	operativa	 förmågan	

till	utövning	av	suveränitet	och	auktoritet.		

	

”The	 Government	 will	 improve	 monitoring,	 emergency	 response	 and	 maritime	 safety	

systems	in	the	northen	sea	aeas.”	81	

Prioritering	4	beskriver	utökningen	av	havsövervakningen	i	området	för	både	civil	och	

militära	ändamål.	Norge	skall	ligga	på	framkant	vad	gäller	förberedelser	och	förmåga	att	

ingripa	 ifall	 nödsituationer	 uppstår.	 Utökad	 närvaro	 och	 kapacitet	 i	 området	 är	

prioriterat.		

	
”The	Government	will	stregthen	and	further	develop	cooperation	with	Russia.”82	

Prioritering	 5	 syftar	 till	 fortsatt	 samarbete	 med	 Ryssland	 för	 att	 stärka	 och	 utveckla	

gemensamma	 intressen	 i	 Arktis.	 Diplomatisk	 närvaro	 och	 diplomatiska	

överenskommelser	ligger	till	grund	för	samarbetet	såväl	civilt	som	militärt.		

	

”The	 Government	 will	 strengthen	 and	 further	 develop	 cooperation	 with	 the	 other	 Artic	

countries	 and	 intensify	 dialogue	 with	 other	 partners	 who	 shere	 our	 interests	 in	 the	

region.”83	

																																																								
79	Anthony,	Ian,	Russia’s	Evolving	Artic	Strategy	–	Drivers,	Challenges	and	New	Opportunities,	Stockholm	
International	Peace	Research	Institute,	SIPRI,	Sockholm,	2014,	s.	12-14	
80Norwegian	Ministery		of	Foreign	Affairs,	(2009),	s.	27	
81	Norwegian	Ministery		of	Foreign	Affairs,	(2009),	s.	29	
82	Ibid.	s.	31	
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Prioritering	6	syftar	 till	att	bjuda	 in	övriga	arktiska	stater	och	genom	diplomati	 för	att	

inleda	 eller	 utöka	 dialogen	 om	 gemensamma	 intressena.	 Den	 norska	 regeringen	 ser	

fortfarande	sig	själv	som	nyckelaktören	i	sammanhanget.	Samtal	i	det	Arktiska	rådet	om	

det	norska	synsättet	skall	främja	utveckling	av	regionen.		

	

”The	Government	will	 continue	 to	promote	 implementation	of	 the	Law	of	 the	Sea	and	 to	

further	develop	standards	and	legislation	in	relevant	areas.”84	

Prioritering	 8	 omfattar	 implementeringen	 av	 sjörätt	 och	 lagverk	 i	 området.	 Ett	

gemensamt	lagverk	skall	gälla	för	samtliga	stater	som	uppträder	i	Arktis	och	den	norska	

regeringen	arbetar	aktivt	för	lagar	upprätthålls.		

4.2.2 Danmark	
De	 danska	 prioriteringarna	 inbegriper	 inte	 en	 följande	 ordning	 utan	 ett	 generellt	

synsätt.	Prioriteringarna	är:	

• Maritim	säkerhet,	fred	och	militär	närvaro85	

• Resursåterhållsamhet	för	säkerhet	och	bevarandet	av	klimat	och	miljö86	

• Forskning	om	Arktis	resurser,	miljö	och	klimat	skall	ligga	på	global	framkant87		

• Nära	 samarbete	med	 internationella	 partners	 gällande	 forskning,	 säkerhet	 och	

egna	intressen	ska	utvecklas88	

	

De	strategiska	intressena	för	Danmark	utgörs	även	av	samarbete	med	NATO	där	militära	

styrkor	 skall	 finnas	 beredda	 att	 ingripa	 vid	 eventuell	 konflikt.	 Samarbetet	 utgör	 att	

intressen	i	Arktis	ytterligare	kan	skyddas.89	

	

4.2.3 USA		

Den	arktiska	strategin	i	USA	beskrivs	utifrån	tre	ansträngningsgrader.	Prioriteringarna	

är	därför	rangordnade	efter	dessa.		

• Advance	United	States	Security	Interests	

																																																																																																																																																																													
83	Norwegian	Ministery		of	Foreign	Affairs,	(2009),	s.	32	
84	Ibid.	s.	33-34	
85	Danish	Ministry	of	Foreign	Affairs,	(2011),	s.	13	
86	Ibid.	s.	43-44	
87	Ibid.	s.	23-24	
88	Ibid.	s.	49-51	
89	Danish	Ministry	of	Defense,	Danish	Defence	agreement	2013-2017,	Köpenhamn,	2012,	s.	1-2	
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Den	 högsta	 prioriteringen	 är	 att	 försvara	 det	 amerikanska	 folket,	 suveräniteten	 och	

rättigheterna.	 Vidare	 följer	 naturresurser	 och	 intressen	 som	 prioriterade	 faktorer.	

Genom	att	utveckla,	identifiera	och	upprätthåll	kapacitet	av	de	ovannämnda	prioriterad	

intressen	kan	stabilitet	 i	 regionen	upprätthållas.	För	att	ytterligare	värna	om	säkerhet	

och	 stabilitet	 ses	 en	 kombination	 av	 oberoende	 åtgärder,	 bilaterala	 initiativ	 och	

multilateralt	samarbeten	som	framgångsfaktorer.	90	

	

• Pursue	Responsible	Artic	Region	Stewardship	

	

Ett	 aktivt	 engagemang	krävs	 för	 att	 på	 ett	 ansvarsfullt	 sätt	 bevara	områdets	 resurser.	

Detta	 sker	 genomolika	 	 tillämpningar	 av	 vetenskap	 samt	 traditionell	 kunskap	 om	den	

faktiska	miljön.	Det	ställer	ytterliga	krav	på	försiktighetsåtgärder	när	aktiviteten	ökar	i	

takt	med	att	klimatet	 förändras.	Genom	mer	 forskning	och	 tillsammans	med	de	övriga	

arktiska	 staterna	 skall	 utmaningarna	mötas	 för	 att	 upprätthålla	 det	 klimat	 som	 finns	

idag.	91	

	

• Strengten	International	Cooperation	

	

USA	 avser	 öka	 satsningarna	 på	 nya	 arrangemang	 för	 att	 samarbeta	 i	 frågor	 som	 rör	

gemensam	intressen,	orosmoment	eller	aldrig	tidigare	skådade	utmaningar.	Detta	syftar	

till	att	utforma	gemensamma	rättsliga	ramverk	för	området.	92	

	

4.2.4 Ryssland		
Den	 strategiska	 politiken	 i	 Arktis	 prioriteras	 i	 förhållande	 till	 målsättningarna	 och	

utgörs	av	följande	punkter:93	

	

																																																								
90	U.S.	Department	of	State,	(2013),	s.	6	
91	U.S.	Department	of	State,	(2013),	s.	7	
92	Ibid.	s.	8-9	
93	The	Russian	Government,	(2008),	s.	2	
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• Ett	 aktiv	 ryskt	 engagemang	 gentemot	 de	 arktiska	 staterna	 i	 syfte	 att	 uppnå	

nationella	 maritima	 gränser	 på	 grunder	 som,	 internationell	 rätt,	 ömsesidig	

överenskommelse	och	med	hänsyn	tagen	till	ryska	intressen.		

• Stärka	 insatser	 för	 marin	 säkerhet	 genom	 ett	 gemensamt	 arktiskt	 system	 för	

sjöräddning	och	föroreningskontroll		

• Utökat	 samarbete	 med	 regionala	 aktörer	 samt	 det	 Arktiska	 rådet	 vad	 avser	

ekonomiska,	 vetenskapliga,	 tekniska	 och	 kulturella	 aspekter.	 Utökade	

överenskommelser	 gällande	 gränsöverskridande	 samarbete	 och	 bevarandet	 av	

naturtillgångar.		

• Utökad	användning	av	den	nordliga	passagen	för	internationell	sjöfart.		

• Utveckling	 av	 resursbaser	 med	 hjälp	 av	 moderniserad	 teknik	 för	 fortsatt	

ekonomisk	tillväxt.		

	

Prioriteringarna	 liksom	 målsättningarna	 har	 förändrats	 under	 de	 senaste	 åren.	

Samarbete,	generellt	står	fortfarande	kvar	som	prioritering	dock	har	fokusen	flyttas	från	

de	arktiska	staterna.	Samarbete	med	Kina	och	områden	kring	östra	delen	av	Arktis	ges	

nu	högre	prioritet.94	

	

Ökningen	av	militära	styrkor	ses	som	prioriterat	då	området	har	förändrats	i	takt	med	

klimatförändringarna.	Förändringarna	har	gjort	området	mer	tillgängligt	för	basering	av	

förband	och	transporter	vidare	in	i	atlanten.95	

	

Påtryckningar	 som	 uppfattas	 från	 NATO	 och	 västerländerna	 har	 bidragit	 till	 att	 den	

Arktiska	 strategin	har	 förändrats.	 Försöket	 till	 att	 underminera	Ryssland	har	 gjort	 att	

prioriteringen	om	säkerhet	har	förändrats	och	en	utökning	av	militär	närvaro	har	skett.	

Ett	tydligt	bevis	på	att	detta	är	att	militära	förmågor	anpassas	till	det	arktiska	klimatet	

liksom	att	försvarsindustrin	lokaliserar	sig	allt	längre	norrut.96	

	

																																																								
94	Russias’s	Evolving	Artic	Strategy,	(2014),	s.	16-17	
95	Russian	Strategies	in	the	the	Arctic,	(2014)	s.	15		
96	Russian	Strategies	in	the	the	Arctic,	(2014),	s.	15-16	
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4.3 Handling	&	medel		

4.3.1 Norge		
Den	norska	strategin	 för	Arktis	utgår	 från	 femton	punkter	där	underrubrikerna	består	

av	resultatet	av	målsättningen	och	framtidsutsikter.		

	

För	att	hävda	norsk	suveränitet	och	auktoritet	i	Arktis	skiftas	fokus	för	försvarsmakten.	

Högkvarter	 flyttar	 längre	 norrut	 för	 att	 få	 en	 utökad	 tillgänglighet	 i	 området.	

Kustbevakningen	 får	 en	 allt	 större	 roll	 för	 att	 bidra	 till	 den	marina	 närvaron	 i	 Arktis	

vilket	medför	både	materiella	och	strukturella	förändringar.	

Övervakningskapacitet	 uppgraderas	 för	 att	 erhålla	 en	 så	 god	 lägesbild	 av	 aktiviteter	 i	

området	som	möjligt.	97	

	

Nya	 fartyg	 köps	 in	 och	 helikoptrar	 ombaseras	 till	 området	 för	 att	 öka	 den	 marina	

förmågan.	Förbanden	skall	de	utgöra	en	del	av	det	försvarssamarbete	mellan	de	arktiska	

länderna,	 försvarssamarbeten	 skall	 kunna	 operationer	 såsom	 sjöräddning,	 sanering	

efter	naturkatastrofer	och	gränskontroll.98	

	

Ökad	tillgänglighet	för	krishantering	i	Arktis	hanteras	genom	att	center	har	etablerats	i	

området.	Samarbete	för	övervakning	och	information	arktiska	länder	emellan	skapar	en	

god	 lägesbild	 för	 både	 militär	 och	 civil	 sjöfart.	 En	 dialog	 med	 Arktiska	 Rådet	 om	

fördjupat	samarbete	skall	förebygga	eventuella	katastrofer.99		

	
Samarbetet	med	Ryssland	om	arktiska	frågor	sker	genom	utökade	diplomatiska	samtal.	

Överenskommelser	 om	 gränsöverskridande	 forskning	 och	 industri	 gynnar	 ett	 fortsatt	

samarbete.	 Gemensamma	 övningar	 med	 militära	 styrkor	 från	 de	 bägge	 staterna	

fortsätter	och	utvecklas.100		

	

Norge	har	 stärkt	 sitt	 inflyttande	 i	Arktis	 genom	att	 vara	 en	nyckelaktör	 i	 det	Arktiska	

rådet	vilket	har	ökat	intresset	i	från	länder	som	Tyskland,	Frankrike	och	Stor	Britannien	

																																																								
97	Norwegian	Ministery		of	Foreign	Affairs,	(2011),	s.	28	
98	Norwegian	Ministery		of	Foreign	Affairs,	(2011),	s.	27-28	
99	Ibid.	s.	29	
100	Ibid.	s.	31	
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i	diskussioner.	Samarbete	med	Island	som	central	nation	gör	att	 forskningsplattformar	

finns	närmare	till	hands	och	utbyte	mellan	forskare	har	inletts.	101	

	

Arbete	med	lagramverk	för	sjöfart	har	gjort	att	samarbete	med	USA	ökat.	Tillämpningen	

av	sjölagar	 fortskrider	och	syftar	 till	en	ökad	respekt	 till	 rättigheter	och	skyldigheter	 i	

området.	Ett	 aktivt	 engagemang	att	 implementera	 sjölagar	 i	 regionen	gör	att	 sjöfarten	

kan	på	ett	säkert	färdas	i	regionen.	102	

4.3.2 Danmark	
• A	peaceful,	secure	and	safe	Artic	

• With	self-sustaining	growth	and	development	

• With	respect	for	the	Arctic’s	fragile	climate,	environment	and	nature	

• In	close	cooperation	with	our	international	partners	

	

Danmark	 avser	 att	 nyttja	 diverse	 olika	 tillvägagångsätt	 för	 att	 uppnå	 de	 arktiska	

målsättningarna.		

Ett	tryggt	och	säkert	Arktis	sker	genom	övervakning	och	utövandet	av	suveränitet.	Den	

danska	 försvarsmakten	 har	 därför	 uppgiften	 att	 genom	 marin	 närvaro	 och	

underrättelser	utöva	sin	auktoritet.		

Ett	särskilt	arktiskt	förband	kallat	”Arctic	Response	Force”	har	instiftats	och	till	uppgift	

att	endast	verka	i	den	arktiska	miljön.	103	

	

Strukturer	 från	 tidigare	 åtskilda	högkvarter	har	 slagits	 ihop	och	bildat	 ett	 gemensamt	

arktiskt	 högkvarter.	 Detta	 har	 skapat	 utökad	 operationsförmåga	 i	 regionen	 och	 har	

stärkt	kapaciteten	 för	marin	närvaro.	Marina	övningar	 i	Arktis	ökar	vilket	 leder	 till	 en	

ökad	färdighet	för	olika	krisscenarion.104	

	

																																																								
101	Norwegian	Ministery		of	Foreign	Affairs,	(2011),	s.	32	
102	Ibid.	s.	35	
103	Danish	Ministry	of	Foreign	Affairs,	(2011),	s.	20	
104	Ibid.	s.	20-21	
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Samarbete	mellan	de	arktiska	staterna	genom	fredliga	diplomatiska	överenskommelser	

skall	 leda	 till	 att	 gränsöverskridande	kränkningar	uteblir.	Den	 internationella	 sjölagen	

skall	gälla	och	Danmark	ser	alvarligt	på	överträdelser.	105	

	

För	att	öka	säkerheten	för	sjöfarten	i	Arktis	har	Danmark	satt	upp	kontroller	för	fartyg	

som	skall	passera	genom	regioner	nära	 territoriet.	Sjömätningar	och	uppdateringar	av	

sjökort	görs	kontinuerligt	för	att	bidra	till	säkerheten	till	sjöss.	106	

	

4.3.3 USA	
För	 att	 uppnå	 de	 strategiska	 målsättningarna	 har	 USA	 tagit	 fram	 följande	

handlingsvägar:	

	

Att	genom	samverkan	med	myndigheter,	 lokal	befolkning,	privata	organisationer	samt	

den	 offentliga	 sektorn	 kommer	 utveckling	 och	 underhåll	 ligga	 till	 grund	 för	 ett	

amerikanskt	 ansvarstagande	 i	 det	 Arktiska	 området.	 Ansvaret	 handlar	 om	 att	 ha	

kapacitet	att	gemensamt	kunna	hantera	naturkatastrofer	och	liknade	kriser.	107	

	

Förbättra	 den	 Arktiska	 medvetenheten	 genom	 att	 se	 över	 de	 aktiviteter	 som	 kan	

påverka	 egen	 säkerhet	 och	 miljön.	 Resursutvinning	 ingår	 likväl	 under	 kategorin	 och	

kommer	att	anpassas	med	medvetenhet.108	

	

Rätten	 till	 fri	 sjöfart	 i	Arktis	är	en	viktig	punkt	som	skall	 säkerställas	genom	att	utöka	

det	 nationella	 försvaret,	 rättsväsendet	 och	marin	 säkerhet	 i	 området.	 Kapaciteten	 till	

sjöräddning	skall	likväl	utökas	i	området.	109	

	

Utövandet	av	auktoritet	och	suveränitet	kommer	endast	att	ske	mot	aktörer	med	avsikt	

att	hota	staten.	USA	lägger	vikt	i	att	vara	beredd	att	upptäcka,	förebygga	och	motverka	

																																																								
105	Danish	Ministry	of	Foreign	Affairs,	(2011),	s.	14-15	
106	Ibid.	s.	16	
107	U.S.	Department	of	State,	(2013),	s.	6	
108	Ibid.	s.	6-7	
109	Ibid.	s.	7	
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fientliga	 aktioner.	 För	 att	 vara	 beredd	 kommer	 amerikanska	 styrkor	 att	 anpassa	 sin	

förmåga	till	det	arktiska	klimatet	och	genomföra	övningar	i	området.110	

	

För	att	utöka	den	marina	närvaron	läggs	fokus	mer	till	den	amerikanska	rymdförsvars	

kommandot.	Detta	skall	bidra	till	att	lägesbilden	över	det	arktiska	området	hela	tiden	är	

aktuell.	Den	marina	närvaron	skall	ses	som	ett	skydd	för	de	amerikanska	intressena	och	

de	maritima	handelsvägarna..111	

	

Marinen	 i	 USA	 kommer	 att	 agera	 som	 huvudspelare	 för	 den	 marina	 närvaron	 dock	

kommer	samarbete	med	departement	aktuella	för	området	ligga	till	grund	för	struktur	

av	marin	projektion.	Strukturen	syftar	till	att	få	ytterligare	tillgång	till	insamling	av	data,	

sensordata	och	analyser	som	annars	stannar	hos	respektive	departement.112		

	

Upprätthållandet	av	överenskommelser	mellan	allierade	och	partners	kommer	att	bygga	

ett	 fortsatt	 förtroende	 för	 aktiviteter	 i	 Arktis.	 Dessa	 överenskommelser	 är	 till	 större	

delen	 byggda	 på	militära	 avtal	 och	 avser	möta	 de	 säkerhetspolitiska	 utmaningar	 som	

kan	 uppstå.	 Informationsdelning	 ses	 som	 en	 viktig	 del	 i	 ett	 fortsatt	 förtroende	 i	

partnerskapen.113	

	

Den	amerikanska	kustbevakningen	har	fått	ett	större	ansvar	som	skall	tillsammans	med	

marinen	bygga	strategiska	partnerskap	och	uppmuntra	initiativ	i	Arktis.	Utbyten	mellan	

departement	men	även	andra	stater	skall	göra	att	 forskning	och	 teknologi	 tas	 fram	på	

det	mest	optimala	sätt	för	att	erhålla	en	hög	säkerhet	i	området.114	

	

4.3.4 Ryssland	
För	att	nå	de	uppsatta	strategiska	målen	fokuserar	Ryssland	främst	på	de	svårigheterna	

med	marin	säkerhet.		

																																																								
110	U.S.	Department	of	Defense,	(2013),	s.	8	
111	Ibid.	s.	9	
112	U.S.	Department	of	Defense,	(2013),	s.	9	
113	Ibid.	s.	10	
114	Ibid.	s.	10-11	
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För	 att	 förbättra	 den	 marina	 säkerheten	 arbetas	 det	 aktivt	 med	 kartläggning	 av	

hydrografiska,	 geofysiska	 och	 kartografiska	 områden	 vid	 den	 ryska	 arktiska	

kuststräckan.115	

	

Den	nordliga	passagen	prioriteras	där	den	marina	säkerheten	skall	byggas	ut	genom	att	

utveckla	system	för	säker	sjöfart	och	förmågan	till	isbrytning.	Infrastruktur	längs	kusten	

byggs	 för	 trafik-	 och	 styrsystem.	 Räddnings-	 och	 hjälpfartyg	 baseras	 även	 längs	

Rysslands	arktiska	region.116	

	

Den	 militära	 närvaron	 utökas	 och	 ses	 som	 en	 hög	 prioritet	 i	 det	 arktiska	 området.	

Militära	förband,	enheter	och	kustbevakning	utvecklas	och	grupperas	i	nära	anslutning	

till	 Arktis.	 Tull	 och	 gränskontroll	 skall	 stärka	 den	 militära	 säkerheten	 och	 den	

försvarspolitiska	 situationen.	 För	 att	 ta	 bort	 eventuella	 hot	mot	Ryssland	utökas	 även	

samarbetet	mellan	organ	som	säkerhetstjänst,	gränskontroll	och	marina	styrkor.117	

	

Samarbete	mellan	 staters	 gränskontroller	 och	 kustbevakningar	 skall	 förbättras	 för	 att	

eliminera	överträdelser	av	lagstiftningar.	Dessa	lagstiftningar	berör	tjuvfiske,	terrorism,	

smuggling,	illegal	invandring	samt	skydd	av	vattenresurser	och	biologiska	resurser.	118	

	

Ryssland	 anser	 att	 den	 militära	 närvaron	 är	 viktigt	 för	 att	 säkra	 de	 strategiska	

resurserna	 som	 erhålls	 i	 Arktis.	 Den	 militära	 närvaron	 skall	 uttryckligen	 erhålla	 en	

förmåga	ett	till	väpnad	strid	mot	angrepp	mot	staten	eller	dess	intressen.119	

	

Det	 tidigare	 problemet	med	 överträdelser	 av	 gränser	 i	 Arktis	 har	 även	 utvecklats	 till	

överenskommelser	mellan	 stater	 positivt	 och	 samarbetet	med	 gränsöverskridning	 ser	

löpande	genom	dialog	med	det	Arktiska	Rådet.120	

	
	 	

																																																								
115	The	Russian	Government,	(2008),	s.	2	
116	The	Russian	Government,	(2008),	s.	2	
117	Ibid.	s.	3	
118	Ibid.	s.	3	
119	Ibid.	s.	2	
120	Ibid.	s.	13	
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5 Analys	
Avsnittet	 kommer	 att	 undersöka	 empirin	 utifrån	de	 begrepp	 som	 i	 teorin	 utgjorde	 de	

fyra	 principerna	 av	 marin	 diplomati.	 Detta	 sker	 genom	 en	 systematisk	 analys	 av	

respektive	 lands	 styrdokument.	 Avsnittet	 avslutas	 med	 en	 sammanfattning	 av	

variabelvärdena	i	det	analysverktyg	som	presenterats	i	metodkapitlet.	

5.1 Danmark		

5.1.1 Influera		
Trots	 att	Danmark	officiellt	 anger	 sig	vara	en	 stormakt	 i	 de	arktiska	 regionerna	 söker	

den	 danska	 regeringen	 likt	 Norge	 samarbete	 och	 relationsuppbyggnad	 för	 att	 nå	 de	

politiska	målen.	Vidare	skall	 samarbete	med	övriga	Arktiska	 länder	bygga	säkerhet	på	

grund	 av	 den	 utökade	 aktiviteten	 i	 Arktis.	 Samarbetet	 skall	 ha	 som	uppgift	 att	 få	 god	

sjölägesbild	i	området	genom	bland	annat	övervakning.	

	

Egen	 stats	 suveränitet	 vid	områden	ägda	av	Danmark	 skall	på	ett	 tydligt	och	markant	

sätt	påvisas	av	egna	marina	styrkor	genom	uppvisandet	av	närvaro.	Därför	skapades	ett	

speciellt	 förband	2012	som	kallas	Artic	Command.	För	att	enkelt	kunna	påvisa	närvaro	

har	man	ett	högkvarter	på	Grönland	och	styrkan	har	som	uppgift	att	visa	militär	närvaro	

och	hävda	eget	territorium.	

	

Variabelvärde:	FE	

5.1.2 Tvinga	
De	nya	strategierna	för	de	arktiska	regionerna	vill	öka	marin	närvaro	kring	tillhörande	

Grönland	och	Färöarna	i	syfte	att	tydligt	hävda	Danmarks	suveränitet.		

	
En	maktprojektion	 från	annan	stat	kan	därmed	 få	 tvingande	konsekvenser	både	på	en	

politisk	 nivå	 och	 på	 en	militär	 strategisk	 nivå.	 Som	 exempel	 har	 den	 danska	marinen	

årliga	övningar	i	området	för	att	upprätthålla	och	öva	kompetens	i	det	arktiska	klimatet.	

Detta	är	ett	sätt	att	påvisa	hur	redo	och	effektiva	de	danska	styrkorna	är	men	även	visa	

övriga	stater	Danmarks	vilja.		

	
Variabelvärde:	FI	
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5.1.3 Tvångsmakt		
Eftersom	 att	 begreppet	 tvångsmakt	 grundar	 sig	 på	 hot	 om	 våld	 mot	 annan	 stat	 och	

Danmark	 inte	 avser	ha	 en	offensiv	 agenda	blir	det	därmed	 svårt	 att	 hävda	att	den	att	

Danmark	kan	bedriva	någon	form	av	tvångsmakt.		

	
Variabelvärde:	FEJ	
	

5.1.4 Avskräckning		
Då	 den	 danska	 marinen	 har	 styrkor	 närvarande	 och	 stationerade	 i	 området	 kring	

Grönland,	 visar	 staten	medvetet	 upp	 att	man	 är	 beredd	 att	 verka	mot	 en	 situation	då	

kränkande	 aktioner	 sker.	 I	 strategin	 är	 uppgifter	 ställda	 till	 den	 danska	marinen	 där	

närvaro	 och	 skydd	 av	 suveränitet	 är	 de	 yttersta	 åtagandena	 och	 görs	 då	 bland	 annat	

genom	marin	maktprojektion.		

	
Variabelvärde:	FI	
	

5.2 Norge	

5.2.1 Influera		
I	 rapporten	om	den	nya	norska	 strategin	 om	Arktis	 beskrivs	 intressekonflikter.	Dessa	

intressekonflikter	har	 sedan	kalla	 kriget	handlat	 om	skillnader	 i	 lagverk	mellan	 stater	

som	 både	 civilt	 och	 militärt	 opererar	 i	 Arktis.	 Strategin	 vill	 hantera	 dessa	 konflikter	

genom	överenskommelser	och	 samarbete.	Enligt	 strategin	 syftar	 samarbetet	 att	 skapa	

en	 grund	 för	 gemensamt	 regelverk	 för	 rättigheter	 och	 skyldigheter	 i	 området.	 Genom	

detta	får	det	norska	försvaret	tillsammans	med	kustbevakningen	en	viktig	roll	att	dessa	

skyldigheter	 och	 rättigheter	 upprätthålls.	 Det	 är	 av	 yttersta	 vikt	 att	 den	 norska	

suveräniteten	och	auktoriteten	upprätthålls	i	det	Arktiska	området	och	enligt	strategin	

skall	detta	lösas	genom	sjöövervakning	och	underrättelser.	Detta	kan	då	ses	som	ett	sätt	

att	maktprojicera	med	marina	styrkor	genom	att	visa	närvaro.		

	

Variabelvärde:	FO	

5.2.2 Tvinga		
Norge	 har	 inget	 uttalat	 hot	 riktat	 mot	 sig	 och	 hotar	 heller	 inte	 någon	 annan	 stat.	 På	

grund	av	den	ökade	aktiviteten	i	Arktis	har	dock	den	norska	regeringen	tvingats	till	att	

utöka	 den	marina	 närvaron	 i	 området.	 Sedan	2012	har	Norge	 stationerat	militär-	 och	
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kustbevakningspersonal	närmare	statsgränserna	i	de	nordliga	delarna	av	Norge	för	att	

snabbt	kunna	agera	i	fallet	att	något	oförutsägbart	sker	eller	brott	mot	uppsatt	regelverk	

skulle	 inträffa.	Norge	har	även	 införskaffat	nya	 fartyg	och	helikoptrar	som	etablerats	 i	

Arktis	 och	 har	 förmåga	 att	 verka	 i	 klimatet	 och	 har	 till	 uppgift	 att	 demonstrera	makt	

genom	marin	närvaro.	

	

Dessa	åtgärder	kan	av	en	eventuell	motståndare	med	liknande	intressen	upplevas	som	

ett	hot	och	motståndaren	tvingas	att	öka	sin	egna	marin	närvaro.	Detta	kan	lätt	leda	till	

en	eskalation.	

	

Variabelvärde:	FI	

5.2.3 Tvångsmakt	
Utöver	 den	 tvångsmakt	 som	 gäller	 egen	 stats	 säkerhet	 och	 kränkande	 av	 gränser	 har	

Norge	ingen	intention	att	med	hot	om	våld	tvinga	annan	stat	till	egen	vilja.	Eftersom	att	

samarbete	var	Norges	nyckelord	 för	 att	 skapa	 säkerhet	 i	 området	visar	de	 strategiska	

prioriteringarna	eller	principerna	ingen	antydan	till	att	man	med	hot	om	våld	eller	med	

våld	avser	tvinga	någon	stat	till	att	anpassa	sig	till	norsk	politisk	vilja.		

	

Variabelvärde:	FEJ	

5.2.4 Avskräckning		
Maktdemonstration	 och	 ökad	marin	 närvaro	 kan	 skapa	 ett	 yttrande	 av	 avskräckning.	

Omplaceringen	av	högkvarter	närmare	den	arktiska	gränsen	visar	även	en	vilja	att	öka	

kapacitet	i	området.	Norska	ubåtar	kan	verka	avskräckande	och	få	en	motståndare	eller	

annan	 aktör	 till	 att	 ändra	 ett	 beslut.	 En	 ökning	 av	 antalet	 övningar	 och	 gemensamma	

operationer	i	området	kan	verka	avskräckande.	

	

Variabelvärde:	FI	
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5.3 Ryssland	

5.3.1 Influera		
Ryssland	har	som	stormakt	en	hög	kapacitet	att	 influera	andra	stater	 i	området.	Detta	

sker	 genom	 fokuserade	 och	 samordnade	 yttranden	 av	 ryska	 intressen.	 Det	 ökade	

samarbetet	med	det	Arktiska	Rådet	ökar	Rysslands	möjligheter	att	influera.	

	

Ryssland	 samarbetar	 även	 med	 andra	 arktisaktörer	 såsom	 Kina	 och	 Japan	 och	 kan	

genom	dessa	samarbeten	hävda	sina	intressen	indirekt.		

	

Variabelvärde:	FO	

5.3.2 Tvinga		
Den	 ökade	 marina	 närvaron	 i	 Arktis	 ses	 som	 ett	 sätt	 att	 demonstrera	 rysk	 militär	

förmåga	 i	 området.	 De	 ökade	 militära	 förmågorna	 inbegriper	 främst	 nytillförseln	 av	

moderna	 atomubåtar	 som	 uppträder	 allt	 oftare	 i	 regionen	 liksom	 de	 flygningarna	 av	

strategiska	 bombplan	 över	 Arktis.	 Den	 ökade	militära	 närvaron	 har	 lett	 till	 att	 övriga	

arktiska	stater	tvingas	till	egna	försvarspolitiska	förändringar.	

	

Det	är	av	yttersta	vikt	att	den	ryska	suveräniteten	upprätthålls	och	detta	beskrivs	som	

tillämpandet	 av	 utökade	 gränskontroller	 och	militär	 säkerhet.	 Samarbetet	mellan	 den	

ryska	 kustbevakningen,	 tullen	 och	 marinen	 skall	 täcka	 de	 områden	 där	 eventuella	

intressekonflikter	 kan	 uppstå.	 I	 det	 fall	 att	 rysk	 suveränitet	 kränks	 medger	 rysk	

lagstiftning	att	våld	kan	sättas	in.	

	

Variabelvärde:	FI	

5.3.3 Tvångsmakt	
I	 och	med	 att	 intresset	 för	 Arktis	 ökat	 globalt	 och	 Ryssland	 ses	 som	 en	 av	 de	 största	

aktörerna	 finns	det	en	underton	av	hot	 från	Ryssland.	Dessa	hot	har	 tvingat	att	övriga	

arktisstater	 att	 vidta	åtgärder	 för	 att	undvika	en	 eskalering	vid	 intressekonflikter.	Det	

ökade	 ryska	 luftförsvaret	 i	 regionen	 påverkar	 andra	 staters	 flygvägar	 och	 passage	 av	

Arktis.		
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Den	ökade	militära	närvaron	av	strategiskt	bombflyg	från	Ryssland	har	även	bidragit	till	

att	den	militära	säkerheten	för	övriga	arktiska	länder	påverkas.		

	

Ett	 tydligt	 uttalande	 om	 tvångsmakt	 återfinns	 inte	 i	 styrdokumenten.	 I	 strategin	

behandlar	militär	säkerhet	och	hur	den	kommer	att	nyttjas	samt	att	militärt	våld	sätts	in	

i	händelse	av	kränkning	av	ryskt	territorium.		

	

Variabelvärde:	F	

5.3.4 Avskräckning		
Ett	 fortsatt	 utbyggande	 av	 den	 ryska	 ubåtsflottan	 i	 regionen	 ökar	 förmågan	 till	

avskräckning	 och	 maktdemonstration.	 Ubåtarna	 är	 utrustade	 med	 strategiska	

långdistansmissiler	som	kan	nå	mål	i	samtliga	arktisstater.	

	

Ryssland	visar	alltmer	upp	sin	kapacitet	i	regionen	och	mäter	sin	förmåga	i	förhållande	

till	övriga	arktisstater.	Avskräckning	i	form	av	större	militärövningar	i	närheten	av	den	

norska	gränsen	ökar.		

	
Variabelvärde:	FI	
	

5.4 USA	

5.4.1 Influera		
Den	amerikanska	strategin	i	Arktis	utgår	ifrån	ett	samarbetsperspektiv.	Den	egna	staten	

vill	endast	värna	om	egna	intressen	och	suveränitet.	Ett	aktivt	engagemang	från	militära	

styrkor	beskrivs	 som	att	det	 skall	 ske	genom	gemensamma	operationer	och	övningar.	

Arktis	skall	prioriteras,	dock	saknas	resurser	och	kapital	för	att	nå	målsättningarna.		

	

USA	som	stormakt	anses	ha	en	relativt	begränsad	närvaro	den	arktiska	regionen	militärt	

sett.	 Det	 är	 genom	 kustbevakningen	 som	 den	 marina	 närvaron	 skall	 bidra	 till	 de	

uppsatta	 målen	 om	 säkerhet	 till	 sjöss.	 Säkerheten	 skall	 dock	 kompletteras	 av	 den	

privata	 sektorn	 för	 att	 bygga	 upp	 den	 en	 lägesbild	 som	 skall	 bidra	 till	 den	 marina	

närvaron.		
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Genom	 det	 Arktiska	 rådet	 skall	 stöttning	 ske	 för	 att	 bidraga	 till	 både	 utveckling	 av	

forskning	i	miljö	och	klimatfrågor	samt	till	stabilitet	i	området.	Ett	fortsatt	samarbete	ses	

som	 ett	 sätt	 för	 att	 få	 tillgång	 till	 resurserna	 i	 regionen	 och	 att	 de	 amerikanska	

intressena	skyddas.		

	

Variabelvärde:	F	

5.4.2 Tvinga	
USA	som	stormakt	försöker	inte	tvinga	annan	stat	till	ändrad	politisk	inriktning	utan	ser	

samarbete	 mellan	 de	 arktiska	 staterna	 som	 ett	 sätt	 att	 skapa	 stabilitet	 i	 området.	

Stabiliteten	handlar	om	lösandet	av	utmaningar	om	ekonomiska	tillgångar	och	resurser	

och	 skall	 upprätthållas	 genom	överenskommelser	med	det	Arktiska	 rådet	 samt	övriga	

arktiska	stater.	Det	är	endast	vid	hot	mot	egen	stat	som	begreppet	tvinga	kan	tillämpas	

och	enligt	den	arktiska	strategin	skall	USA	vara	beredd	att	ingripa.		

	

Variabelvärde:	F	

5.4.3 Tvångsmakt	
Den	 amerikanska	 strategin	 innehåller	 inget	 som	 kan	 liknas	med	 tvångsmakt	 i	 Arktis.	

Skydd	 av	 intressen	 skall	 präglas	 av	marin	 närvaro	men	det	 är	 endast	 vid	 angrep	mot	

nationen	 som	 åtgärder	 kommer	 att	 vidtas.	 Hot	 mot	 annan	 nation	 förekommer	 inte	

eftersom	 att	 strategin	 menar	 att	 eventuella	 konflikter	 skall	 lösas	 med	 diplomatiska	

överenskommelser.		

	

Variabelvärde:	FEJ	

5.4.4 Avskräckning		
Begreppet	 används	 enstaka	 gånger	 i	 den	 arktiska	 strategin	 och	 hänvisar	 till	 en	 äldre	

strategisk	 målsättning.	 För	 att	 säkra	 de	 nationella	 intressena	 skall	 strategisk	

avskräckning	och	marin	närvaro	utgöra	sätt	för	att	nå	målen.		

	

Med	ett	aktivt	ubåtsvapen	i	Arktis	bör	dock	avskräckning	ses	som	en	realitet	utan	att	det	

är	 direkt	 uttalat	 i	 strategin.	 Tillsammans	 med	 NATO	 övas	 regelbundna	 militära	

scenarion	och	ses	som	ett	sätt	projicera	makt	och	marin	avskräckning.	
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Variabelvärde:	Fi		

	

5.5 Sammanfattning	av	analys	
Nedanstående	 tabell	 visar	 en	 sammanfattning	 av	 analysen	där	 de	 variabelvärden	 som	

fastställts	för	respektive	land	och	karaktär	införts..	

Karaktär	 Danmark	 Norge	 Ryssland	 USA	

Influera	 FE	 FE	 FO	 F	

Tvinga	 FI	 FI	 FI	 FI	

Tvångsmakt	 FEJ	 FEJ	 FI	 FEJ	

Avskräckning	 FI	 FI	 FI	 FI	

Fig.	8	Ifyllt	analysverktyg	
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6 Resultat	och	svar	på	frågeställning		
Syftet	 med	 uppsatsen	 att	 beskriva	 stormakterna	 USA	 och	 Rysslands	 användning	 av	

marin	diplomati	 i	Arktis	och	att	göra	 jämförelser	mellan	dessa	och	med	mindre	stater	

som	Norges,	Danmarks	användning	av	detta	militärstrategiska	verktyg.	Detta	leder	fram	

till	följande	frågeställning:		

	

Vad	 karaktäriserar	 de	 valda	 staternas	 strategi	 beträffande	 marin	 diplomati	 i	

Arktis?		

	

Styrdokumenten	 från	 respektive	 stat	 beskriver	 målsättningar	 och	 prioriteringar	 för	

intressen	 i	 Arktis.	 Intressena	 kan	 sammanfattas	 som	 nyttjandet	 av	 resurser	 som	

handelsvägar,	naturtillgångar	och	forskning.	Arktis	uppfattas	av	samtliga	länder	som	ett	

aktuellt	 ämne	 inom	 säkerhets-	 och	 försvarspolitiken	 därav	 erhåller	 samtliga	 stater	 en	

Arktis	strategi.		

	

Det	marina	diplomatiska	verktyget	Influera	används	i	större	utsträckning	av	alla	stater	

men	 på	 olika	 sätt.	 I	 det	 norska,	 danska	 och	 ryska	 strategierna	 förekommer	 verktyget	

influera	ofta	och	används	frekvent.	USA	använder	verktyget	dock	inte	lika	tydligt	som	de	

övriga	länderna.		

	

Det	 hårdare	marin	 diplomatiska	 verktyget	 Tvinga	har	 länderna	 en	 gemensam	 syn	 på	

tillämpningen.	 Det	 är	 främst	 skydd	 av	 det	 egna	 territoriet	 som	 ligger	 till	 grund	 för	

användandet.		

	

Tvångsmakt	som	det	hårdaste	verktyget	av	marin	diplomati	används	endast	av	en	stat,	

Ryssland.	 Ryssland	 är	 den	 nation	 som	 i	 styrdokumenten	 yttrar	 hot	 om	 våld	 för	

hävdandet	av	eget	territorium.	Det	är	dock	implicit	förekommande	vilket	ses	som	att	det	

nödvändigtvis	 inte	 tillämpas.	De	övriga	 länderna	 tar	 avstånd	 från	Tvångsmakt	 och	 ser	

diplomatiska	överenskommelser	som	lösning.		

	



Krigsvetenskap	 	 	
	 2016-06-01	
Flkd	Carl	Lüning	 	
	 	 	

47	

Avskräckning	som	det	sista	marin	diplomatiska	verktyget	 tillämpas	av	samtliga	 länder.	

Avskräckning	 görs	 genom	 aktiva	 styrkedemonstrationer	med	 eller	 utan	 allianser	 eller	

samarbeten.	Verktyget	används	både	dolt	och	öppet	men	skiljer	mellan	staterna.		

	

	

Vilka	 likheter	 och	 olikheter	 finns	 mellan	 stormakter	 och	 icke	 stormakter	

avseende	nyttjandet	av	marin	diplomati	i	Arktis?		

Likheterna	 mellan	 stormakter	 och	 icke	 stormakter	 finns	 i	 verktygen	 Tvinga	 och	

Avskräckning	 där	 går	 det	 att	 konstatera	 att	 länderna	 har	 en	 samsyn	 hur	 att	 nyttja	

verktygen.		

	

Skillnaden	mellan	 stormakter	 och	 icke	 stormakter	 återfinns	 endast	 i	 hur	 de	 utnyttjar	

verktyget	 influera.	 Det	 kan	 konstateras	 att	 icke	 stormakter	 lägger	 tyngdpunkt	 på	

verktyget	influera.	Stormakterna	använder	sig	av	verktyget	influera	men	bara	som	ett	av	

flera	verktyg.	Det	vill	säga	att	influera	värderas	inte	högre	än	något	annat	verktyg.		

	

Det	 kan	konstateras	 att	 det	 enda	 som	skiljer	 länderna	 åt	 är	Rysslands	 användande	av	

tvångsmakt	även	om	verktygen	tillämpas	på	olika	sätt.		
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7 Avslutning	

7.1 Reflektion	
	
Arbetets	syfte	fångades	av	nyfikenhet	om	marin	diplomati.	Ämnet	känns	högt	relevant	i	

krigsvetenskaplig	 kontext	 då	 det	 inbegriper	 militär	 nytta	 och	 användning.	 Termen	

Marin	diplomati	har	tidigare	slängts	med	utan	direkt	kunskap	dess	innebörd	vilket	har	

legat	 till	 grund	 för	 arbetet.	 Utmaningar	 har	 varit	 vilken	 typ	 av	 litteratur	 som	 skall	

användas	 för	 att	 forma	 den	mest	 optimala	 beskrivningen	 av	 begreppet	 samt	 i	 vilken	

kontext	 det	 skall	 användas.	 Valet	 av	 området	 kändes	 rimligt	 då	 det	 beskrivs	 som	 ett	

aktuellt	ämne	i	den	säkerhetspolitiska	debatten	samt	att	området	ligger	i	förhållandevis	

nära	anslutning	till	Sverige.		

Valet	av	 länderna	motiverades	genom	att	se	utanför	Sveriges	gränser	och	 för	att	 få	ett	

internationellt	perspektiv	av	synsätt	till	Arktis.		

Avslutningsvis	gynnas	studien	av	att	forskning	om	marin	diplomati	och	området	Arktis	

finns	tillgängligt	och	i	stor	utsträckning.		

	

7.2 Studiens	betydande	för	yrkesutövning	
	
Det	aktuella	läget	i	Arktis	har	en	betydande	roll	för	den	svenska	säkerhetspolitiken.	När	

den	militära	 närvaron	 från	 länder	 verksamma	 i	 området	 utökas	 får	 det	 konsekvenser	

som	påverkar	den	svenska	säkerhetspolitiken	och	i	förlängningen	försvarspolitiken.	Att	

erhålla	 en	 god	 underrättelsebild	 och	 aktuell	 omvärldsuppfattning	 bör	 den	 framtida	

officeren	 söka	aktivt	 efter.	Marin	diplomati	 är	något	 som	den	 svenska	 försvarsmakten	

utövar	och	explicit	den	svenska	marinen.	Att	erhålla	kunskap	om	sätt	att	nyttja	marin	

diplomati	ses	därmed	som	centralt	av	två	skäl,	veta	när	man	blir	utsatt	för	det	samt	när	

och	hur	man	själv	utövar	det.	Marin	diplomati	och	dess	ingående	delar	kommer	att	vara	

något	som	kommer	att	användas	i	den	framtida	rollen	som	officer.		

7.3 Förslag	till	fortsatt	forskning	
Syftet	med	 studien	 var	 att	 se	 till	 de	 fyra	 ländernas	 tillvägagångssätt	 för	 utövandet	 av	

marin	 diplomati	 i	 Arktis.	 Det	 som	 ytterligare	 blir	 intressant	 är	 hur	 de	 övriga	 arktiska	

länderna	ser	på	begreppet	och	hur	de	tillämpar	det.		
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Den	 tidsaspekt	 som	 används	 anses	 vara	 i	modern	 tid	 vilket	 ger	 utrymme	 för	 fortsatt	

forskning	skall	se	in	i	framtiden	och	vad	som	kommer	att	hända	i	området.		

Arbetet	har	även	präglats	av	en	av	flera	typer	av	marin	strategi	vilket	leder	till	att	den	

fortsatta	forskningen	kan	se	till	marin	strategi	på	ytterligare	principer	av	begreppet.		
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