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ABSTRACT: 

Russia and the US are two great powers who have strategic interest in the Arctic. Research indicates 

increased military activities in the Arctic and a security dilemma is up to topic in the region. To 

understand whether military or territorial disputes can become future threats in the Arctic, states' 

strategic interest in the Arctic needs to be investigated from a war science perspective.  

 

To gain an understanding of the states' strategic use of military means in a marine environment, 

naval diplomacy will be used in the investigation to offer an understanding on how naval forces 

can utilize different Defence, Coercive, Symbolic or Supportive strategic value. By examining 

current Russian and US Arctic policy documents, and how the strategic values of naval diplomacy 

are described, can give an indication of how Russia’s and the US increased military in the Arctic 

can be understood.  

 

The conclusions of the examination involve Russia's marine strategy as for infrastructure for 

readiness, possibility for all year around presence of naval forces regardless of season and delimiting 

of other powers ability of interaction in specific areas. The US marine strategy can be understood 

from aspects of a periodic presence and surveillance purposes, both with collaborative partners and 

to coerce other powers. 
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1. Inledning 

Arktis är ett område i förändring. Inom en snar framtid kommer vi sannolikt erfara 

konsekvenserna av smältande isar som bland annat innebär nya landgränser, nya fiskevatten, 

mer naturresurser som kan utvinnas (exempelvis olja, naturgas mm) och uppkomst av nya 

havstransportvägar. Enligt klimatforskare och utifrån satellitbilder smälter isen på Arktis 

fortare än på andra delar av världen och att det sker tidigare än vad som förutspåtts för några 

decennier sen.1 Oavsett detta råder ingen tveksamhet kring att flertalet stater med 

landangränsningar till Arktis har ett starkt intresse för att nyttja detta område.2 År 2007 

placerade Ryssland sin landsflagga på kontinentalsockeln3 i Arktis genom att den transporteras 

dit under isen med två ubåtar. Ryssland gjorde även försök år 2012 och 2015 för att hävda att 

delar av kontinentalsockeln mot Nordpolen tillhör Ryssland. USA har inte gjort anspråk på 

Arktis och kontinentalsockeln i samma utsträckning som Ryssland, men statuerade i ett 

uttalande om Arktis år 2015 att de behöver förbereda för att upprätthålla fred och stabilitet med 

anledning av ökad mänsklig aktivitet och rörelse i regionen.4 Ryssland och USA är därmed två 

stormakter som visar intresse av Arktis genom ökad militär närvaro med strategiska 

möjligheter att exploatera i regionen, desto mer isen smälter. 

1.1 Problemformulering  

Ryssland, USA, Kanada, Norge och Danmark är medlemmar i Arktiska Rådet. Rådets uppdrag 

är i huvudsak att diskutera och besluta om fredsfrämjande åtgärder. Det är dock en plattform 

som historiskt sett inte har diskuterat militär närvaro eller eventuella territoriella dispyter som 

skulle kunna inträffa i framtiden.5 Däremot  finns det indikationer från rapporter och uttalanden 

kring Arktis om att en militär upptrappning håller på att ske i regionen, framförallt från 

Ryssland och USA.6 I Arktis sydliga motsvarighet Antarktis har en liknande inriktning av 

                                                 
1 Beeler, Carolyn. Who controls the Northwest Passage? Its up for debate. Public Radio International. 2017-04-

09. 
2 Granholm, Niklas. Arktis under förändring – Standardbilden utmanas. FOIR-4268-SE. Totalförsvarets 

forskningsinstitut. Maj 2016, s.4. 
3 Nationalencyklopedin. Kontinentalsockeln; den del av jordens kontinenter som sträcker sig från havets 

strandlinje ut mot djup på i genomsnitt 130 m där kontinentalbranten tar vid. 
4 Millstein, Seth. Who owns the Arctic? Time Line. 2016-11-27.  
5 Scopelliti, Marzia; Conde Pérez, Elena. Defining security in a changing Arctic: helping to prevent an Arctic 

security dilemma, Polar Record, Vol.52, No. 6. 2016: 672-679, s.672-673. 
6 Granholm. Arktis under förändring – Standardbilden utmanas, s.4. 
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strategiskt värde börjat ske i form av staters territoriella anspråk, där det råder oenigheter om 

rättigheterna till dessa.7  

Arktis är en region där fredsfrämjande åtgärder utgör en stor del av diskussionen. För att förstå 

om militära eller territoriella dispyter kan bli framtida hot i Arktis, behöver staters strategiska 

intresse i Arktis undersökas utifrån ett krigsvetenskapligt perspektiv. För att få förståelse för 

staternas strategiska användande av militära medel i en marin miljö kommer marin diplomati 

att användas i undersökningen. Forskningsproblemet kommer undersöka Ryssland och USA, 

som har starka intressen i Arktis utifrån strategiska perspektiv där båda länderna angränsar till 

Arktis. USA angränsar via Alaska, och Ryssland där stora delar av kusten angränsar mot 

Arktis.8   

Hur Ryssland och USAs marina strategi i Arktis kan förstås via ett marin diplomatiskt 

perspektiv utifrån staternas aktuella styrdokument, kan beskriva om en militär upptrappning 

bör ses som ett framtida hot mot fred i regionen. 

1.2 Tidigare forskning 

Ryssland och USA är frekvent analyserade aktörer vad avser Arktis. Det beror delvis på att de 

utgör två av fem kuststater till Arktis, vilket gör dem till naturliga aktörer att inkludera i studier 

gällande säkerhetssituationen i Arktis utifrån ett globalt perspektiv. Men även för att de separat 

ses som centrala aktörer i maktspelet om Arktis. Det här avsnittet syftar till att belysa studier 

som gjorts om Arktis och inom främst säkerhetspolitik. Studierna är inom blandade discipliner, 

inkluderat internationella relationer. Den forskningslucka som identifierats kopplat till 

problemformuleringen är att jämföra Rysslands och USAs intentioner i Arktis utifrån en 

krigsvetenskaplig inriktning, där marin diplomati appliceras på aktuella säkerhetsstrategiska 

styrdokument. Efter en presentation av tidigare forskning nedan, kommer forskningsluckan att 

motiveras ytterligare. 

I artikeln Defining security in a changing Arctic helping to prevent an Arctic security dilemma 

uppmärksammas en distinktion mellan hur “mjuk makt” och “hård makt” ges utrymme i 

samarbetsfrämjande samtal i Arktiska regionen. Med det som utgångspunkt menas att 

nuvarande globala forum, med Arktiska Rådet i spetsen, ger mer utrymme till att fokusera på 

hur ekonomiska och geopolitiska problem ska lösas (mjuk makt), än att lyfta militära 

                                                 
7 Australian Antarctic Division. Antarctic territorial claims. Australian Government. 2016-04-14. 
8 Dan Lamothe. The New Arctic Frontier. Washington Post. 2018-11-18. 
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säkerhetsaspekter (hård makt).9 Författarna lyfter fram hur staters policys och 

militärstrategiska agerande kan förklara, och ge stöd till, att ”hard power” är ett aktuellt ämne 

som borde får en mer naturlig del i diskussionen kring säkerheten i Arktis. De stater som 

innefattas är Kanada, Danmark, Finland, Island, Norge, Ryssland, Sverige and USA utifrån att 

de har territorium och marina områden norr om polcirkeln.10 Ryssland nämns specifikt; ” -This 

unpredictable Russian behaviour has triggered a sense of insecurity among other Arctic states 

that has heightened the level of military tension in the region and, as a result, the Nordic 

countries have expanded military spending and started several coordinated actions to secure 

their borders.”11 Den militära upptrappningen som beskrivs är en viktig utgångspunkt för att 

undersöka Ryssland och USA utifrån ett krigsvetenskapligt perspektiv. 

Kristian Åtland beskriver vad som kan liknas dilemmat av militär upptrappning i artikeln 

Interstate Relations in the Arctic: An Emerging Security Dilemma? där det finns ett 

överhängande säkerhetsdilemma i Arktis specifikt kopplat till kuststaterna Ryssland, Kanada, 

USA, Norge och Danmark. Dilemmat Åtland beskriver är utifrån om en aktör eller stat inte 

bygger upp sin militära säkerhet, med risken att övriga kuststater eller aktörer utnyttjar den 

svagheten. Samtidigt skulle en ökad uppbyggnad av den militära säkerheten kunna innebära att 

andra ser det som ett hot och initierar liknande medel.12 Han väljer att se på detta fenomen 

utifrån kuststaternas säkerhetsstrategiska policys kopplade till Arktis och utifrån hur den 

militära kapaciteten utvecklats utifrån varje kuststat i regionen.13 Denna studie gjordes år 2014, 

sedan dess har nya säkerhetsstrategiska policys och uttalanden gjorts rörande Arktis, vilka 

skulle kunna ge en ny syn på hur Ryssland och USAs militära strategi utvecklats. Detta stärker 

motivet till att genomföra en undersökning med ytterligare militärstrategisk koppling. 

I artikeln The Arctic defense postures in the context of the Russia-West confrontation 

undersöker Andrei V. Zagorski hur länder i väst har ändrat sin inställning till försvar av Arktis 

efter Rysslands ingripande i Ukraina. En jämförelse görs mellan policydokument innan och 

efter Ukraina-krisen. Flertalet länder med intresse för Arktis ändrade eller förnyade flertalet av 

sina säkerhetsstrategiska policys under den perioden på grund av den konfrontation Ryssland 

                                                 
9 Scopelliti & Conde Pérez, Defining security in a changing Arctic helping to prevent an Arctic security 

dilemma, s.672-673. 
10 Ibid, s.673-674. 
11 Ibid, s.675. 
12 Åtland, Kristian. Interstate Relations in the Arctic: An Emerging Security Dilemma? Comparative Strategy, 

Vol: 33, No.2 (2014): 145-166, s.145-146. 
13 Ibid, s.147. 
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befann sig i med västvärlden efter Ukraina-krisen.14 Zagorski undersöker om militära hot i 

Arktis har ändrats utifrån Kanada, USA, Danmark och Norges styrdokument. Rysslands 

styrdokument är inte en del av analysen, utan används genom en diskussion kring deras 

militarisering i Arktis utifrån tidigare studier och observationer.15 Slutsatsen av 

undersökningen är att militära hot i Arktis inte ändrats märkbart, men med tanke på en 

försämrad relation mellan Ryssland och västvärlden på grund av Ukraina-krisen, kan fler 

liknande kriser innebära ett hot mot fred i Arktis.16 Eftersom Rysslands policys inte inkluderats 

skulle det kunna ge en ny aspekt med en liknande undersökning. 

I artikeln The United States and the making of an Arctic nation gör Annika E. Nilsson en 

diskursanalys på hur USA:s intresse för Arktis genom uttalanden och policys ändrats under ett 

längre tidsperspektiv. Hon använder sig av ett ramverk som analyserar politiska och mediala 

diskurser kring klimatförändringar. Hon väljer att använda USA för att liknande forskningen 

tidigare varit mest fokuserat på Japan och Kina i Arktis.17 Komponenterna appliceras på 

perioden mellan år 1867 till och med 2017. USA beskrivs inledningsvis som en aktör i Arktis 

som varit motvilliga till samarbete i regionen,18 men under Obamas presidentskap tog USA en 

ny roll som förespråkare av samarbete och för den globala miljöaspekten i Arktis. President 

Trump nämns som en motpol till den roll Obama ansåg att USA skulle ha i Arktis, där Trump 

har en skeptisk syn på klimatfrågan och hellre ser till de nationella intressena än de globala.19 

Även om en del av USA:s nuvarande säkerhetspolitiska policys kring Arktis involveras i denna 

artikel, saknas policys som skulle kunna förklara det militärstrategiska perspektivet i Arktis.  

En liknande analys av hur dialog och intresse för Arktis förs över en tidsperiod görs av David 

Cook och Lara Johannsdottir i artikeln Discourse analysis of the 2013–2016 Arctic Circle 

Assembly programmes genom att utläsa hur ofta diskurser om bland annat klimat, utveckling, 

forskning, utmaningar, samarbete och säkerhet tas upp på sammankomster i Arktiska Rådet 

mellan år 2013–2016. Utifrån detta kan trender utläsas huruvida något ämne varit mer eller 

mindre på agendan när det kommer till en global diskussion om Arktis.20 Säkerhet beskrivs 

                                                 
14 Zagorski, Andrei V. The Arctic defense postures in the context of the Russia-West confrontation. Arktika i 

Sever [Arctic & North], Vol.31 (2018): 65-78, s.65. 
15 Ibid, s.66-67. 
16 Ibid, s.76. 
17 Nilsson, Annika E. The United States and the making of an Arctic nation. Polar Record. 54, No.275 (2018): 

95-107, s.95. 
18 Ibid, s.99-100. 
19 Ibid, s.103. 
20 Cook, David; Johannsdottir, Lara. Discourse analysis of the 2013–2016 Arctic Circle Assembly programmes. 

Polar Record. 53, No. 270 (2017): 276-279, s.276-277. 
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som en av aspekterna utifrån mänsklig-, geopolitisk- och militär säkerhet, och att det är en 

aspekt som har ökat under perioden år 2013–2016.21 Tyvärr urskiljer inte författarna exakt 

vilken del av säkerhet som har ökat, huruvida det är mänsklig-, geopolitisk- och militär 

säkerhet.  

Ytterligare en studie där Arktis undersöks utifrån ett icke militärstrategiskt perspektiv, däremot 

inkluderande policys, återfinns i en artikel av Greaves et al. Författarna applicerar vad de kallar 

en icke-traditionell säkerhetsteori på hur diskurser och policyskapande förs i Arktiska Rådet 

och kring Barents-regionen i Arktis.22 Teorin grundas i en samhällsinriktad syn på säkerhet 

utifrån hur ekonomiska-, miljö-, och politiska avseenden förklarar vad som skapar säkerhet i 

ett samhälle, vilka ska kunna ge en bredare och mer rättvis syn på säkerhet och beskrivs som 

human security.23 Militär säkerhet innefattas inte i human security, utan till vad som beskrivs 

som traditionell säkerhetsteori.24 En liknande analys görs av Heather N. Nicol och Lassi 

Heininen i artikeln Human security, the Arctic Council and climate change: competition or co-

existence?25 men med ett bredare perspektiv på Arktis som helhet och mer fokuserat på stater 

än Arktiska Rådet som helhet.  

Utifrån ovan översikt av tidigare forskning finns olika synsätt på hur den framtida säkerheten 

i Arktis ska definieras och att det finns olika angreppssätt att ta reda på detta. Vissa författare 

menar att det fokuseras för lite på militära aspekter, även kallat ”hard power”, medan andra 

menar att teorier som human security eller ”soft power” är vad som kan förklara hur säkerhet 

ska kunna formas i Arktis. Strategiska styrdokument har använts, men inte sammantaget för 

Ryssland och USA. Både Ryssland och USA beskrivs som stormakter med tydliga och 

dominanta inriktningar i Arktis. Genom att ingående analysera deras styrdokument kan en 

grundläggande förståelse fås för vad deras militärstrategiska inriktning innebär i en marin miljö 

som Arktis. Teorin som kommer att användas för att beskriva detta kommer att vara marin 

diplomati som lämpar sig i användandet av marina stridskrafter i en politisk kontext. 

Forskningsluckan identifieras i att analysera Ryssland och USA för att förstå deras marina 

strategi i Arktis utifrån ett marin diplomatiskt perspektiv, och kunna förstå om dessa staters 

agerande kan utgöra ett hot mot regionen. 

                                                 
21 Ibid, s.278-279. 
22 Greaves, Wilfrid; Hossain Kamrul; Michael, Sheehan; Roncero, J. Miguel; Gerald, Zojer. Human Security as 

a promotional tool for societal security in the Arctic. Polar Record. Vol. 53, No. 268: (2017): 52–66, s.59-60. 
23 Ibid, s.61. 
24 Ibid, s.59. 
25 Heininen, Lassi; Nicol, Heather N. Human security, the Arctic Council and climate change: competition or 

co-existence? Polar Record. 50, No: 252 (2014): 80-85, s.80, 83. 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Wilfrid%20Greaves&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Kamrul%20Hossain&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Michael%20Sheehan&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=J.%20Miguel%20Roncero&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Gerald%20Zojer&eventCode=SE-AU
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1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet är att förstå hur två stormakter, Ryssland och USA, beskriver sina strategiska förfaranden 

i Arktis utifrån ett marint perspektiv i material bestående av strategiska styrdokument. Ett 

marint perspektiv används eftersom marina stridskrafter har en avgörande del som plattform 

för strategiska syften i sjöområden. Ryssland och USA beskrivs som en del av den militära 

upptrappningen i Arktis där marin diplomati appliceras som undersökningens teoretiska 

ramverk för att kunna förstå hur aktörer använder marina stridskrafter i ett strategiskt syfte. 

Hur användandet av marina stridskrafter beskrivs kan ge en förståelse för om Arktis, som ses 

som en fredlig zon i dess nuvarande kontext, kan beskriva om en militär upptrappning bör ses 

som ett framtida hot mot fred i regionen. 

Frågeställning: 

• Hur kan Rysslands och USAs marina strategi i Arktis förstås genom ett marin 

diplomatiskt perspektiv? 

1.4 Avgränsningar 

Undersökningen har avgränsats till att använda Ryssland och USA och inte samtliga Arktiska 

kuststater. Ryssland och USA är stormakter, där maktbalansen mellan dem gör det intressant 

ur ett omvärldsperspektiv, med möjlighet att göra ingående analys av staterna. Dessutom 

innehar dessa två stater mer ingående material att undersöka utifrån gällande styrdokument än 

exempelvis Kina. 

Marin diplomati som teori har valts utifrån att kunna förstå och beskriva staters strategiska 

värden av marina stridskrafter, där marin diplomati utgår ifrån en fredlig kontext som återfinns 

i Arktis. Hur det tolkas redovisas i avsnitt 2. Teori. Marin diplomati innefattar även aspekter 

som innebär huruvida stater reagerar på andra staters agerande. Detta kommer inte inkluderas 

vid operationaliseringen, då det i analysen av redan tryckta dokument inte kommer vara möjligt 

att veta den andra statens reaktion på en händelse.   

Avgränsning i materialet i uppsatsen behandlar säkerhetsstrategiska styrdokument med endast 

direkt eller indirekt koppling till Arktis.  Valet av dessa har gjorts utifrån att de ska vara 

liknande för både USA och Ryssland i innehåll. Urvalet av dessa diskuteras i avsnitt 3. Metod.  

1.5 Disposition 

1. Inledning presenterar inledning och problemformulering. Efter en genomgång av tidigare 

forskning presenteras syfte och frågeställning. I avsnitt 2. Teori presenteras teorin utifrån fyra 
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teoretikers aspekter på marin diplomati följt av teorisammanställning, operationalisering samt 

analysverktyg. I avsnitt 3. Metod presenteras forskningsdesign, metod för textanalys, 

tillvägagångssätt vid analys av data, material bestående av styrdokument för Ryssland och 

USA, samt materialdiskussion. I avsnitt 4. Analys analyseras material bestående av 

styrdokument. I 5. Avslutning återkopplas undersökningen till svar på forskningsfråga, 

diskussion och reflektioner utifrån slutsatser och förslag till fortsatt forskning. Även avslutande 

diskussion om uppsatsens betydelse för yrkesutövningen som officer.   
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2. Teori 

Inledningsvis beskrivs marin diplomati, samt valet av fyra teoretiker som beskriver marin 

diplomati i en modern kontext. Därefter beskrivs respektive teoretiker med deras syn och 

kategorisering av marin diplomati. I en sammanställning av teorin presenteras teoretikernas 

kategorisering av marin diplomati gentemot det strategiska värdet av marina stridskrafter. 

Operationalisering av teorin och analysverktyg för analysen presenteras avslutande i avsnittet.  

2.1 Marin diplomati 

Marin diplomati som teori har beskrivits av flertalet teoretiker utifrån olika aspekter genom 

decennierna. Därmed kommer fyra teoretiker som tillhör nutidens generation som förfinat 

marin diplomati, Widén, Till, Booth och Le Mière, användas eftersom de diskuterar marin 

diplomati i en modern kontext. Denna moderna kontext beskriver hur marin diplomati kan 

förklara marina stridskrafters värde i diplomatiska och säkerhetspolitiska aspekter under 

fredstid. Marin diplomati är det som existerar mellan militära krig och civil diplomati, och ger 

beslutsfattare och policyskapare möjligheter att uppnå kortsiktiga och långsiktiga mål men utan 

att behöva ingå i en situation som mynnar ut i krig.26 Inom detta kan dock strategin av hot om 

våld förekomma i marin diplomati, vilket är styrt av det politiska syftet. Marin diplomati är 

huruvida en stat med marina stridskrafter som medel influerar en motståndare eller allierade 

genom att påvisa kapacitet och intentioner. 27   

Ett marint fartyg är en mångfacetterad plattform som kan inneha varierande strategiska värden. 

Dessa värden benämner Widén i artikeln Naval diplomacy – A theoretical approach, värdena 

av att försvara, verka tvingande, stödjande, eller att dess närvaro innehar ett symboliskt värde. 

Widéns diskussion om marin diplomati har ett teoretiskt angreppssätt utifrån teoretiker som 

beskriver hur marin diplomati används i en modern kontext, där Booth och Till inkluderas.28 

Le Mière har tillkommit efter att artikeln publicerades, men räknas till en av de mer välkända 

teoretiker som kategoriserat marin diplomati i en modern kontext.  

Widéns artikel innehåller begränsade indikatorer för de strategiska värdena då artikeln utgår 

från en teoretisk presentation av teoretiker för marin diplomati, och är i denna undersökning 

                                                 
26 Le Mière, Christian. Maritime Diplomacy in the 21st century, Routledge: New York, 2014, s.16-17. 
27 Booth, Ken. Navies and Foreign Policy. 1. [rev] Uppl. Routledge: New York. 1977, s.45. 
28 Widén, J.J. Naval Diplomacy - A Theoretical Approach, Diplomacy & Statecraft, 22, No.4 (2011): 715-733, 

s.715, 730. 
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sammanvävande för analysverktyget som presenteras avslutande i detta avsnitt. De övriga tre 

teoretikernas syn på marin diplomati används för att definiera indikatorerna för dessa.  

2.1.1 Widén  

Widéns fyra värden utifrån det strategiska värdet av marina stridskrafter innefattar; Försvara, 

Tvingande, Stödjande, Symboliskt [värde].29 Dessa värden beskrivs endast övergripande i sin 

sammantagna form; Försvara – uttrycka användande av militärt försvar vid hot. Tvingande – 

använda marina stridskrafter för att genom tvång eller avskräckning influera andra att göra vad 

de egentligen inte vill. Stödjande – användandet av marina stridskrafter för att stödja allierade 

eller aktörer med vänskapliga band. Symboliskt – marina stridskrafter används som symboler 

för nationell suveränitet och makt till havs.30 Exakt hur och när dessa förekommer grundas i 

det politiska syftet, geografisk kontext, diplomatiska metoder som används i form av marin 

närvaro.31 

2.1.2 Booth 

Booth utgav sin bok om marin diplomati år 1977, men sällas än idag till de teoretiker som 

beskriver marin diplomati i en modern kontext. Booth diskuterar till viss del ännu mer långt 

gångna teoretikers syn på marin diplomati men har en mer analytisk syn på vad som influerar 

diplomatiska aspekter. Diskussionen om vem som influerar vem, eller vilka, i politiska beslut 

är inte alltid en uppenbar särskiljning. Trots Booth´s ingående diskussion om att influera eller 

influeras och om effekterna av marin diplomati, gör han en distinktion av vad som uppfyller 

själva införandet av dessa genom ett lands policys.32 Booth utgår utifrån fem kategoriseringar.  

De två första definieras av det politiska syftet att projicera marin makt och beskrivs som 

Varaktiga demonstrationer av marina maktmedel och Specifika operationella grupperingar.33 

Specifika operationella grupperingar innefattar att marina stridskrafter har som uppgift att lösa 

specifika uppdrag istället för generellt ställda över tid.  Dessa beskrivs med liknande syften 

som är att avskräcka, stödjande, verka uppmanande genom hot eller symboliskt genom att inte 

ha ”förstörelse” som uppgift.34 Varaktiga demonstrationer av marina maktmedel beskrivs mer 

ingående där marin närvaro har det politiska syftet att avskräcka, avge hot om försvar gentemot 

                                                 
29 Ibid, s.730. Egen översättning från: Defence, Coercion, Supportive, Symbolic. 
30 Ibid, s.724, 729. 
31 Ibid, s.728-730. 
32 Booth. Navies and Foreign Policy, s.45. 
33 Ibid, s.40. Egen översättning från: Standing demonstrations of naval power och Specific operational 

deployment. 
34 Ibid, s.42-43. 
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en motståndare eller att bedriva åtgärder som gynnar egna och allierades intressen. 

Avskräckande åtgärder kan visas genom att öka den marina styrkan hos stridskrafter eller 

gruppera marina stridskrafter för att begränsa andra staters användande av havsområden. Booth 

beskriver vidare hur syftet kan vara att influera andra genom att höja eller sänka 

krigsberedskapen för att avskräcka eller stödja andra, förstärka eller reducera intensitet av 

marina stridskrafter, manövrering av fartyg i områden av intresse och användandet av marina 

stridskrafter genom spaning för att avskräcka.35  

Resterande tre kategorier syftar till att influera politiskt genom Marint bistånd, Operationella 

hamnbesök och Specifika ”goodwill” hamnbesök.36 Marint bistånd syftar till att samverka med 

andra genom att bistå andra stater med bland annat marina rådgivare, minröjningsoperationer 

eller stöd i efterdyningarna av konflikter. Booth frånskiljer hamnbesök genom att beskriva 

Specifika ”goodwill” hamnbesök och Operationella hamnbesök. Den förstnämnda syftar till 

ceremoniella besök eller att främja statliga relationer. Operationella hamnbesök utgår ifrån att 

ge en besättning möjlighet till vila eller påfyllning av proviant, men kan även uppfylla ett syfte 

att influera politiskt genom dess närvaro i hamn.37 

2.1.3 Le Mière 

Jämfört med Booth har Le Mière en snävare förklaringsmodell av marin diplomati. Begreppen 

inom kategorierna översätts enligt följande; Samverkande, Övertalande och Tvingande.38  

Samverkande uppmanar till användandet av en begränsad form av marina stridskrafter som 

nödvändig åtgärd, men även humanitära aktioner, gemensamma övningar och hamnbesök som 

syftar till samverkande för “winning hearts and minds”. Det politiska syftet med dessa är att 

använda ”hård makt” i form av marina stridskrafter som uppnår ”mjuk makt” genom 

diplomatiskt inflytande och främja alliansbyggande relationer.39  

Övertalande marin diplomati syftar till att visa omvärlden att det finns ett intresse för ett 

specifikt område eller för en stat att visa omvärlden den egna flottans kapacitet genom att visa 

närvaro. Syftet är därmed inte att influera andra staters policys eller riktat mot att en mottagare 

ska avskräckas.40  

                                                 
35 Ibid, s.41-43. 
36 Ibid, s.40. Egen översättning från: Naval aid, Operational visits, Specific goodwill. 
37 Ibid, s.44-45. 
38 Le Mière. Maritime Diplomacy in the 21st century, s.6-13. Egen översättning från: Co-operative, Persuasive, 

Coercive. 
39 Ibid, s.6-11. 
40 Ibid, s.12-13. 
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Däremot syftar den sista kategorin, Tvingande marin diplomati, till att avskräcka en 

motståndare samt influera och påverka en annan stats policy eller militära inriktning. Påverkan 

mot en annan stat grundas i att det finns ett underliggande hot om att den staten som uppträder 

provokativt kommer att få detta hot besvarat genom militära medel.41 Le Mière menar att även 

civila maritima plattformar och kustbevakning är en del av marin diplomati i den mån de 

uppfyller de uppfyller liknande diplomatiska tvingande syften som marina stridskrafter.42 

2.1.4 Till 

Tills modell har en syn på marin diplomati som innehåller något fler kategorier än Booth och 

Le Mière. Tills modell presenteras nedan där marin diplomati delas in i två kontexter som 

beskrivs som Utmanande eller Samarbetsfrämjande. Inom dessa finns sex stycken kategorier 

för marin diplomati. Närvaro är en del av dessa men kommer inte att presenteras eftersom det 

är mer av ett grundläggande möjliggörande för övriga kategoriseringar. Vilken kontext och 

sammanhang de tillhör utgår ifrån vilket syfte marina stridskrafter verkar inom. Till poängterar 

att marin diplomati utgår ifrån ett spektrum där de olika kategorierna kan uppfyllas i en och 

samma situation. Därmed kan olika syften innefattas i samma aktivitet.43  

Avskräckande och Uppmanande syfte är kategorier som beskrivs i en Utmanande kontext.  

Dessa innebär att influera en motståndare till egen fördel och där effekten beskrivs som 

tvingande gentemot andra stater eller aktörer. Avskräckande syfte beskrivs som passivt genom 

att få en motståndare att avstå från att agera. Vilket vidare förklaras av Till att avskräckningen 

är en fråga om en stats intentioner och hur dessa uppfattas ur ett generellt perspektiv. Det 

innefattar inte syftet att avge hot om dödliga konsekvenser gentemot en motståndare. 

Uppmanande syfte skiljer sig däremot genom att mer aktivt och specifikt influera en 

motståndare där dödliga konsekvenser inte kan uteslutas.44  

Inom Samarbetsfrämjande kontexter beskrivs samverkan-och koalitionsbyggande åtgärder. 

Dessa syftar till att säkra utrikespolitiska perspektiv genom att behålla eller säkerställa 

relationer och ökad interoperabilitet genom multilaterala övningar med allierade och övriga 

potentiella samarbetspartners.45 

                                                 
41 Ibid, s.18. 
42 Ibid, s.14–18. 
43 Till, Geoffrey. Seapower: a guide for the twenty-first century, 2. Uppl, Routledge: New York. 2009, s.366. 
44 Ibid, s.376. 
45 Ibid, s.385-387. 
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Informationsinhämtning av marina stridskrafter verkar för att vidga uppfattningen om ett 

områdes geografiska karaktär, områdets politiska situation eller om andra nationers 

stridskrafter. Dessa kan bidra till att verka avskräckande eller samverkansbyggande med 

allierade beroende på syftet. 46  

2.1.5 Sammanställning teori 

Nedan följer en sammanställning av hur och om Booth, Le Mière och Tills kategoriseringar av 

marin diplomati sammanfaller med Widéns strategiska värden för marina stridskrafter. 

Därefter följer operationalisering av dessa kategoriseringar. 

Widén Försvara Tvingande Stödjande Symboliskt 

 

Booth -Hot om försvar 

gentemot en 

motståndare 

-Projicera makt 

genom avskräckning; 

Öka marin beredskap 

eller marin intensitet, 

begränsa andra 

stater, samt marin 

spaning. 

-Marint bistånd för att 

stödja 

-Hamnbesök med syfte 

att främja 

samarbetsrelationer 

-Marin närvaro med 

syfte att bedriva 

åtgärder som 

gynnar egna och 

allierades intressen 

Le 

Mière 

-Uppmanande 

genom att 

besvara hot 

med militära 

medel  

-Avskräckning för att 

få en motståndare att 

influeras eller avstå 

från att agera 

 

-Samverkande genom 

samarbete eller 

stödjande operationer 

 

-Övertalande 

genom att visa 

intresse för ett 

specifikt område 

men utan att 

influera en annan 

stats intressen eller 

policys 

Till -Besvara hot 

genom att agera 

uppmanande 

med hot om 

dödliga 

konsekvenser 

-Informations-

inhämtning med 

syfte att avskräcka 

-Avskräckning 

genom att få andra 

att avstå från att 

agera 

 

-Informations-

inhämtning med syfte 

att samarbeta med 

andra 

-Samarbetsfrämjande 

--Definieras ej-- 

Tabell 1. Sammanställning teori 

2.2 Operationalisering 

Genom att utgå från Widéns strategiska värden av marina stridskrafter; Försvara, Tvingande, 

Symboliskt, Stödjande, kommer den marin diplomatiska teorin operationaliseras och därmed 

brytas ner till mätbara indikatorer för att understödja analysarbetet syftande till att förstå 

Ryssland och USAs marina strategi i Arktis. Marina stridskrafter inkluderas genom att det 

beskriver marina medel, kustbevakning eller andra enheter som inkluderas i den marina 

förmågan. Civila medel i form av maritima fartyg, med avsteg från kustbevakning i denna 

                                                 
46 Ibid, s.374-375. 
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undersökning, inkluderas inte.   Tillsammans med Booth, Till och Le Mières aspekter utifrån 

marin diplomati kommer analysverktygets kategoriseringar att definieras nedan.  

Försvara 

Försvara undersöks utifrån att marina stridskrafter används av en stat för att agera eller 

försvara mot hot för nationell säkerhet. För att kunna identifiera i vilken kontext detta beskrivs 

kommer Le Mières beskrivning användas genom att om det finns ett underliggande hot mot 

staten besvaras genom användandet av militära medel.47 Även genom Tills kategorisering av 

Uppmanande marin diplomati där dödliga konsekvenser inte kan uteslutas vid hot.48 Booth 

beskriver hot om försvar gentemot en motståndare genom användandet av marina medel.49 

Sammantaget innebär Försvara att statliga intressen ska försvaras mot hot med marina 

stridskrafter. Indikatorer för detta kommer att analyseras utefter i vilken kontext de beskrivs, 

samt vad hoten innehåller. 

Tvingande 

Tvingande förstås utifrån tre aspekter; 

Ökad beredskap - Booth kategoriserar producering av stridsfartyg och marina stödfunktioner, 

samt ökad eller förstärkt intensitet av marina stridskrafter som en form av avskräckning.50 Ökad 

beredskap kan därmed förstås när en ökning eller utveckling av marina stridskrafter sker. 

Avskräckning – Booth och Le Mière beskriver avskräckning på ett mer ingående sätt än Till. 

Booth beskriver avskräckning som begränsandet av andra staters användande av havsområden 

genom att gruppera marina stridskrafter som en form av avskräckning.51 Le Mière beskriver att 

avskräckning grundas i att det finns ett underliggande hot om att den staten som uppträder 

provokativt kommer att få detta hot besvarat genom militära medel.52 Avskräckning kan därmed 

förstås när avskräckning beskrivs explicit i styrdokumenten eller att en annan makt nekar 

tillträde genom användandet av marina stridskrafter.  

Informationsinhämtning för övertag – Booth beskriver marin spaning med syfte att 

avskräcka,53 Till utifrån informationsinhämtning där syftet är avskräckning genom att vidga 

                                                 
47 Le Mière. Maritime Diplomacy in the 21st century, s.18 
48 Till. Seapower: a guide for the twenty-first century, s.376 
49 Booth. Navies and Foreign Policy, s.41-42 
50 Ibid, s.41-42 
51 Ibid, s.41-42 
52 Le Mière. Maritime Diplomacy in the 21st century, s.18 
53 Booth. Navies and Foreign Policy, s.41-42 
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uppfattningen om ett områdes geografiska karaktär, områdets politiska situation eller om andra 

nationers stridskrafter. 54  Informationsinhämtning för övertag förstås när marina stridskrafter 

används för att inhämta information för att få ett övertag i ett område. 

Stödjande 

Stödjande förstås utifrån att marina stridskrafter används med syfte för samarbeten eller för 

stödjande operationer. Till beskriver samarbetsfrämjande åtgärder genom att behålla eller 

säkerställa relationer, multilaterala och samverkansbyggande informationsinhämtning med 

allierade.55 Le Mière beskriver samarbete och stödjande operationer genom gemensamma 

övningar och hamnbesök.56  Booth beskriver marint bistånd utifrån att stödja andra stater med 

marina rådgivare eller som stödjande i efterdyningar av konflikter57, samt hamnbesök.58 

Hamnbesök  kommer inte att inkluderas då det inte är applicerbart utifrån styrdokumenten. 

Stödjande operationer innefattar att bistå med marina stridskrafter vid humanitära kriser eller 

aktioner för den egna statens intressen eller för att stödja för samverkande syften. 

Samarbeten innefattar marina övningar, samverkande informationsinhämtning och samarbeten 

med andra för att uppfylla gemensamma intressen. 

Symboliskt 

Symboliskt förstås utifrån att marina stridskrafter används som symboler för nationell 

suveränitet och makt till havs. Le Mière beskriver närvaro i områden av intresse som en 

bevisning av den egna flottans kapacitet, men utan syftet att därmed influera andra staters 

policys eller för att avskräcka motståndare.59 Booth beskriver vidare att marin närvaro kan syfta 

till att bedriva åtgärder som gynnar egna intressen, samt genom manövrering av fartyg i 

områden av intresse.60 Symboliskt förstås därmed utifrån närvaro av marina stridskrafter med 

syfte att genomföra aktiviteter som uppfyller statens nationella intressen, men som inte 

förmedlas influera andra staters intressen eller avskräcka. 

  

                                                 
54 Till. Seapower: a guide for the twenty-first century, s.374. 
55 Till. Seapower: a guide for the twenty-first century, s.264. 
56 Le Mière. Maritime Diplomacy in the 21st century, s.6-11. 
57 Booth. Navies and Foreign Policy, s.40. 
58 Ibid, s.44-45. 
59 Le Mière. Maritime Diplomacy in the 21st century, s.12-13. 
60 Booth. Navies and Foreign Policy, s.41-42. 
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2.2.1 Analysverktyg 

Kategorier Indikatorer Ryssland USA 

Försvara -Hur beskrivs marina stridskrafter användas 

med syfte att försvara landets intressen och 

besvara hot? Vilka hot beskrivs och vilka 

medel används för att försvara mot dessa? 

  

Tvingande  -Hur beskrivs ökning och utveckling av 

marina stridskrafter med syfte att stärka 

beredskapen? I vilken omfattning är ökningen 

och vilken typ av beredskap? 

-Hur beskrivs närvaro av marina stridskrafter 

med syfte att avskräcka? Beskrivs aktiviteter 

syftande till att neka andra stater makt eller 

tillträde i Arktis? 

-Hur beskrivs informationsinhämtning med 

marina stridskrafter utifrån ett perspektiv att få 

ett övertag i ett område eller gentemot andra 

aktörer?  

  

Stödjande  -Hur beskrivs marina stridskrafter användas i 

samarbete med allierade eller andra aktörer? 

Vilka innefattas i samarbeten och vad syftar 

samarbetet till? 

-Hur beskrivs marina stridskrafter verka i 

stödjande insatser? Vilka typer av uppgifter 

beskrivs? Är det gentemot stödjande för 

nationella insatser eller internationella? 

  

Symboliskt - Hur beskrivs närvaro av marina stridskrafter 

med syfte att genomföra aktiviteter som 

uppfyller statens nationella intressen, men som 

inte syftar till att avskräcka eller influera andra 

staters intressen? Vilka typer av aktiviteter 

genomförs och vad syftar närvaron till? 

 

  

Tabell 2. Analysverktyg 

Frågor kring tolkning av analysverktyget kommer att diskuteras i avsnitt 3.Metod. 
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3. Metod  

Metodavsnittet beskriver inledningsvis forskningsdesign, val av teori, metod för datainsamling, 

samt tillvägagångssätt vid analys av data. Därefter presentation av material samt 

materialdiskussion.  

3.1 Forskningsdesign 

Denna undersökning genomförs genom en beskrivande studie av två stormakters 

marinstrategiska inriktning i Arktis. Beskrivande studier utgår ifrån att kunna svara på frågorna 

vem, vad, hur och varför.61 Därmed är det vitala att förstå Ryssland och USAs användande av 

marina stridskrafter i Arktis, vad de utför för typ av uppgifter och med vilka medel, hur dessa 

görs, samt i vilket syfte och i vilken kontext det beskrivs. 

Därmed används en teorikonsumerande ansats där fallet är i centrum, och existerande teorier 

och dess kategoriseringar kan beskriva vad som skett i det specifika fallet.62 I denna 

undersökning utifrån att teorin om marin diplomati kan beskriva fallet, och därmed ge en 

förståelse för Ryssland och USAs marina strategi i Arktis. Ryssland och USA som undersöks 

är utvalda utifrån att de liknar varandra i kontext där båda är stormakter och angränsar till 

området Arktis. Utifrån problemformuleringen och tidigare forskning visas även deras 

involvering i Arktis genom ett säkerhetsstrategiskt perspektiv och deras militära 

upptrappningar. 

Eftersom denna undersökning utgår från en teorikonsumerande studie strävar inte 

undersökningens teori och resultat mot att kunna generaliseras till andra fall, samt i linje med 

extern validitet. 63 Det är därmed inte av vikt att kunna applicera resultatet utifrån om teorin 

om marin diplomati är giltigt i andra sammanhang. Det kan dock ge förståelse för hur den 

marina diplomatin kan användas som teori. Frågan om undersökningens bidrag till forskning 

diskuteras efter resultatdiskussionen.64 

3.2 Val av teori 

Undersökningens teori utgörs av olika teoretikers sammanvägda perspektiv på marin diplomati 

utifrån att de kategoriserar teorin i en modern kontext. Marin diplomati är användbart eftersom 

                                                 
61 Esaiasson, Peter; Gilljam, Mikael; Oscarson, Henrik; Towns, Ann; Wängnerud, Lena. Metodpraktikan: 

konsten att studera samhälle, individ och marknad. 5. Uppl. Wolters Kluwer: Stockholm. 2017, s.37. 
62 Ibid, s.42. 
63 Ibid, s.89-90. 
64 Ibid, s.21. 
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det tar hänsyn till marina stridskrafters värde och politiska syfte. Teorin appliceras genom att 

undersöka marina stridskrafter utifrån diplomatiska förhållanden i en fredskontext som 

operationaliserats vid konstruktionen av det analysverktyg som ligger till grund för studerandet 

av det empiriska materialet.  

3.3 Metod för datainsamling 

Datamaterialet analyseras genom en textanalys med beskrivande karaktär av Ryssland och 

USAs strategiska styrdokument och Arktiska policys. Operationaliseringen innefattar att de 

viktigaste begreppen har preciserats och definierats. Begreppen har översatts från engelska till 

svenska för att förståelsen för begreppen och dess sammanhang ska få mer stringens, detta för 

att hålla god validitet i undersökningen.65  Här finns en risk att de begrepp som översätts inte 

kan få en direkt översättning till svenska. För att undvika att begreppen inte preciseras till vad 

de avsetts definieras till, har de förklarats för att inte tappa dess innebörd. Grunden i att uppnå 

god intern validitet återfinns i hur teoretiska definitioner och att dess operationella indikatorer 

överensstämmer, och att mäta det man avser mäta.66 För att minimera risken att begrepp som 

inte är relevanta innefattas i operationaliseringen, har Widéns modell av marin diplomati 

använts för att definiera relevanta kategoriseringar. Widén har använt tidigare teoretikers syn 

på marin diplomati i stor utsträckning, samt att modellen har en övergripande karaktär av vad 

som innefattas i marin diplomati.  

I linje med forskningsetiska riktlinjer bedöms inte uppsatsen strida mot informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet eller nyttjandekravet,67 främst då uppsatsen inte 

behandlar uppgifter inom dessa kriterier. Undersökningens genomförande ställer däremot krav 

på att forskningsprocessen inte ska vara beroende av att forskningsresultatet influeras av egna 

värderingar eller ohederliga bedömanden.68 För att uppnå dessa krav har de val som gjorts i 

undersökningen motiverats tydligt och relevant fakta inkluderats för att inte påverka 

undersökningens resultat.  

                                                 
65 Ekengren, Ann-Marie & Hinnford, Jonas. Uppsatshandbok: hur du lyckas med din uppsats. 2. [rev] Uppl. 

Lund: Studentlitteratur. 2012, s.75-76. 
66 Esaiasson et al. Metodpraktikan, s.68. 
67 Johannessen, Asbjørn & Tufte, Per Arne. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, 1:4 Uppl. Liber: 

Malmö. 2003, s.61. 
68 Esaiasson et al. Metodpraktikan, s.24. 
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 3.4 Analys av data 

För att koppla till analysens tillvägagångssätt och intersubjektivitet, behöver en redogörelse för 

undersökningens analysverktyg och dess empiri presenteras.69 Fyra värden som definierats av 

Widén kommer att användas då dessa kategoriserar användandet och syftet av marina 

stridskrafter i analysverktyget. Eftersom marin diplomati är en teori som definierats av flertalet 

teoretiker, har tre teoretikers syn på marin diplomati använts för att kategorisera marin 

diplomati och dess indikatorer för att utläsas i styrdokument. För att uppnå god reliabilitet 

behövs noggrann läsning och tolkning av innehållet för att skapa förståelse för materialet.70 

Datamaterialet analyseras där kategoriseringarna av marin diplomati explicit eller implicit 

framgår.  Därav kan indikatorer utläsas explicit genom att det är tydligt eller ordagrant, eller 

implicit om det kan utläsas genom underförstådd tolkning. För att få förståelse för främst den 

implicita tolkningen behöver styrdokumenten som analyseras ta hänsyn till i vilken kontext 

marina stridskrafter beskrivs i Ryssland och USAs styrdokument. 

3.5 Material  

Materialet är Rysslands, respektive USAs, strategiska styrdokument. Utvalt material är utifrån 

att de behandlar Arktis som region i ett övergripande nationellt säkerhetsstrategiskt perspektiv, 

utrikespolitiskt perspektiv, militär-marint perspektiv, samt utifrån Arktis som region mer 

ingående. Dokumenten har viss spridning inom vilken kontext de behandlar Arktis, då samtliga 

inte är exakta motsvarigheter av varandras innehåll. USA har inte en övergripande 

utrikespolicy som Ryssland. USA har fler dokument som är utgivna av deras marina 

departement. Därmed kan det innebära att USA inkluderar marina stridskrafter mer explicit i 

dessa. Ryssland har en militär doktrin men som inte behandlar Arktis, denna är exkluderad i 

materialet. En sammanfattning av styrdokumenten presenteras nedan samt vilket år de 

publicerats. Därefter i vilken kontext de behandlar Arktis, följt av en källkritisk diskussion av 

dokumenten.  

 

 

 

 

                                                 
69 Ekengren & Hinnfors. Uppsatshandbok, s.73. 
70 Johannessen & Tufte. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, s.28-29. 
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Rysslands styrdokument: Publicerad år: 

Russia’s National Security Strategy to 2020 2015 

Foreign Policy Concept of the Russian Federation 2016 

Russian Maritime Doctrine  2015 

The development strategy of the Arctic zone of the Russian Federation and 

national security for the period up to 2020 

2013 

USAs styrdokument:  

US National Security Strategy 2017 

A Cooperative Strategy for 21st Century 2015 

US Navy Arctic Roadmap 2014-2030 2014 

US National Arctic Strategy 2013 

Tabell 3. Styrdokument 

Rysslands styrdokument 

I Russia’s National Security Strategy to 2020 beskrivs nationella prioriteringar, mål och 

uppgifter för att stärka Rysslands nationella säkerhet och säkerställa hållbar utveckling i ett 

långtgående perspektiv. Detta görs mätbart genom de inriktningar som ställs inom inrikes- och 

utrikespolicys för skydd mot inre och yttre hot mot statens säkerhet, suveränitet, territorial 

integritet och socioekonomisk utveckling.71 Inriktningar i Arktis och flertalet andra områden 

som är vitala för att uppnå nationell säkerhet beskrivs i dokumentet. Benämns hädanefter 

Rysslands nationella säkerhetsstrategi.  

Likt ovan nämnda styrdokument definieras Rysslands nationella intressen i Foreign Policy 

Concept of the Russian Federation 2016. Rysslands utrikespolitiska säkerhetsstrategiska 

inriktning beskrivs utifrån grundläggande principer och visioner, samt för prioriterade områden 

som är av specifikt intresse. Arktis är ett av områdena som beskrivs specifikt i detta dokument. 

Ryssland beskriver den egna globala rollen och upprätthållandet av nationella intressen, där 

strategiska inriktningar grundas i Rysslands nationella säkerhetsstrategi och militära doktrin.72 

Benämns hädanefter Rysslands utrikespolitiska policy. 

Russian Maritime Doctrine 2015 är Rysslands fundamentala policy gällande maritima 

prioriteringar. Mål, inriktningar och metoder för maritima aktiviteter beskrivs i de hav som 

                                                 
71 IEEE - Instituto Español de Estudios Estratégicos. Russian National Security Strategy [FULL 

TRANSLATION]. 2016. Paragraf. 1-6 
72 The Russian Ministry of Foreign Affairs. Foreign Policy Concept of the Russian Federation. 2016. Paragraf. 

1-4 
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angår Rysslands nationella intressen territoriellt, kustnära, dess exklusiva ekonomiska zon, 

kontinentalsockeln och på öppet hav. Maritima aktiviteter innefattar fartyg och faciliteter för 

forskningsexpeditioner, utveckling och konstruktion av militära och civila fartyg, ryska 

marinens fartyg, samt infrastruktur för att stötta operationer och utveckling.73 Arktis definieras 

som ett av sex stycken prioriterade områden som berör Rysslands nationella intressen.74 

Benämns hädanefter Rysslands maritima doktrin. 

I The development strategy of the Arctic zone of the Russian Federation and national security 

for the period up to 2020 presenteras Rysslands mål, strategiska prioriteringar och 

genomförande i Arktis från år 2013-2020. Rysslands strategi för suveränitet och nationella 

intressen i Arktis står i centrum, socioekonomisk utveckling, samt upprätthållandet av nationell 

säkerhet i regionen.75 Benämns hädanefter Rysslands Arktiska strategi.  

USAs styrdokument 

US National Security Strategy 2017 innehåller strategiska inriktningar för att skydda 

amerikanska intressen och amerikansk suveränitet. USAs nationella säkerhetsstrategi utgår 

övergripande från fyra vitala nationella intressen i vad de beskriver som en konkurrenskraftig 

omvärld. Dessa är att skydda det amerikanska folket och landet, främja amerikansk framgång, 

bevara fred och säkerhet genom att återbygga militär förmåga, samt öka amerikanskt 

inflytande.76 Flertalet regioner diskuteras specifikt utifrån nämnda vitala nationella intressen. 

Arktis är inte ett av dessa, utan nämns löpande i dokumentets text.77 Benämns hädanefter USAs 

Nationella säkerhetsstrategi. 

A Cooperative Strategy for 21st Century är USAs samverkande marina strategi gemensamt 

producerad av organen för US Navy, US Marine Corps och US Coast Guard. Dokumentet 

innefattar hur sjögående enheter används för att stödja USAs övergripande säkerhetsstrategi 

för nationella och försvarande syften.78 Arktis beskrivs löpande i texten, samt som prioriterat 

område för att bygga kapacitet och förmåga inom ramen för att genomföra uppdrag.79 Benämns 

hädanefter USAs Samverkande marina strategi. 

                                                 
73 US Naval War College. Maritime Doctrine of the Russian Federation [FULL TRANSLATION]. 2015, s.5-6. 
74 Ibid. S.22-24. 
75 IECCA - The International Expert Council on Cooperation in the Arctic. The development strategy of the 

Arctic zone of the Russian Federation and national security for the period up to 2020. 2013, paragraf. 2, 6. 
76 The White House. US National Security Strategy. 2017, s.1-3. 
77 Ibid, s.40. 
78 US Navy Department. A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower. 2015, s.iii-1. 
79 Ibid, s.11, 18. 
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US Navy Arctic Roadmap 2014-2030 är USAs mål och strategiska prioriteringar i Arktis utifrån 

amerikanska flottans inriktningar. Dokumentet behandlar Arktis enbart samt användandet av 

marina medel tillsammans med kustbevakning och övriga instanser som syftar till att skapa 

säkerhet i regionen och försvara landets intressen.80 Benämns hädanefter som USAs Marina 

strategi.  

US National Arctic Strategy 2013 beskriver övergripande nationella intressen i Arktis inom de 

utmaningar som tillkommer när isarna smälter i regionen. Inom aspekter för säkerhet, försvar, 

miljö, samarbeten med Alaskas invånare samt internationella samarbeten.81 Benämns 

hädanefter USAs Arktiska strategi. 

3.5.1 Materialdiskussion 

Utifrån ovan presentation av materialet finns en viss diskrepans mellan hur Arktis beskrivs, 

samt i vilken koncentration och omfattning. USA har fler styrdokument än Ryssland som är 

enbart fokuserade på Arktis och marina stridskrafter. Hur marina stridskrafter beskrivs och kan 

förstås i dessa dokument behöver därför tas i beaktande till dess styrdokuments kontext vid 

undersökningens slutsats i Avsnitt 5.  

För att källkritiskt granska materialet kommer dessa diskuteras utifrån kriterierna för äkthet, 

oberoende, tendens och samtidighet.82  

Äkthet är det kriteriet som innehar mest relevans för de styrdokument som innefattas i denna 

undersökning. Säkerställande av att dokument inte är förfalskade har en avgörande del i främst 

historiska eftersökningar. Även information på Internet behöver säkerställas att den inte har 

förfalskats genom att det bekräftas av oberoende källor.83 USAs styrdokument är hämtade från 

amerikanska statens regeringsorgans hemsidor. De är därmed förstahandskällor. Ett av fyra av 

Rysslands styrdokument har hämtats från ryska regeringsorgans hemsidor, resterande tre 

dokument finns även på ryska, men inte översatta till engelska. Dessa har bekräftats genom 

referering från tidigare forskning. Även om styrdokumenten funnits i flertalet år, finns det 

begränsade översättningar där dokumenten är översatta i sin helhet. De som inte är 

förstahandkällor och används i denna undersökning är hämtade från Arktis-Ryska 

samarbetsinstitut, samt USAs och Spaniens Marinstrategiska Institut. Förutom att dessa är 

publicerade av marina och maritima institut, har äktheten av dessa dokument säkerställts 

                                                 
80 US Navy Department. US Navy Arctic Road Map 2014-2030. 2014, s.3-4. 
81 The White House. National Strategy of the Arctic Region. 2015, s.2-3. 
82 Esaiasson et al. Metodpraktikan, s.288. 
83 Ibid, s.291-292. 
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genom att de jämförts genom Google-Translate med de dokument som finns publicerade på 

ryska på Rysslands regeringsorgans hemsidor.  

Tendenskriteriet innefattar kritik mot att innehållet i materialet kan vara medvetet vinklat till 

egen fördel och oberoendekriteriet uppmärksammar eventuella omedvetna 

påverkansprocesser.84 Eftersom policydokument och styrdokument varken syftar till att vara 

oberoende eller tendensfri så innefattas inte dessa kriterier. Samtidighet syftar till tiden mellan 

att en händelse skett tills det att den beskrivs och innebär att vital information kan ha förvrängts 

av tid emellan, vilket inte är relevant i denna undersökningens material.85  

  

                                                 
84 Ibid, s.293. 
85 Ibid, s.294. 
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4. Analys 

I analysen kommer varje kategori av marina stridskrafters strategiska värde analyseras efter 

uppsättningen av indikatorer. Kategoriseringen och dess indelningar syftar till att få förståelse 

för hur marina stridskrafter används i Arktis. Först analyseras Rysslands styrdokument och 

USAs styrdokument. Därefter sammanställs vad som framgår övergripande i Ryssland och 

USAs styrdokument kopplat till kategoriseringarna. 

4.1 Ryssland 

Försvara 

I Rysslands Maritima doktrin beskrivs Rysslands Norra-Havsflotta explicit ha en avgörande 

roll för att försvara landet till havs. The Northern Sea Route och möjlighet till fri navigering 

har en växande betydelse för Ryssland nationella säkerhet.86 Därmed kan marina stridskrafter 

tolkas ha en tydlig roll i försvarandet av Arktis. I Rysslands Arktiska strategi benämns 

försvarandet och skyddandet av territorium i Arktis ur ett generellt nationellt perspektiv.87 I 

Rysslands Nationella säkerhetsstrategi beskrivs explicit prioriteringen av en ökning av 

mekanismer för att kunna möta hot mot statsmakten och andra regeringsorgan genom bland 

annat militär infrastruktur i Arktis.88 I Rysslands utrikespolicy beskrivs explicit att Ryssland 

kommer vara ”orubbliga” i att bemöta politisk och militär konfrontation i Arktis.89 Dessa 

beskrivningar innefattar inte marina stridskrafter specifikt. Militär infrastruktur kan tolkas som 

landbaserade mekanismer, samt att hur en militär konfrontation ska bemötas inte specificeras. 

Övergripande kan Rysslands användande av marina stridskrafter förstås ha en avgörande roll. 

Tvingande 

Ökad beredskap - I Rysslands Maritima doktrin beskrivs ökning av beredskap i Arktis explicit 

genom att stärka och utveckla Rysslands marina kapacitet i Ryska Norra-Havsflottan. En 

installation av baser för att försäkra att en ökning kan ske av Ryska Norra-Havsflottans 

kvalitativa och kvantitativa aspekter beskrivs.90 Även byggandet av nya is-klassade fartyg, 

utvecklandet av forskningsfartyg och atomdrivna flottor med en modern bas för att den tekniska 

supporten ska ske säkrare under atomdrivna fartygs operationer. En modernisering av Arktiska 

hamnar, samt installationer av maritim och marin infrastruktur är även en del av denna 

                                                 
86 US Naval War College. Maritime Doctrine of the Russian Federation, paragraf. 59. 
87 IECCA, The development strategy of the Arctic zone of the Russian Federation and national security for the 

period up to 2020, paragraf. 9, 29. 
88 IEEE. Russian National Security Strategy, paragraf. 62. 
89 The Russian Ministry of Foreign Affairs. Foreign Policy Concept of the Russian Federation, paragraf. 76. 
90 US Naval War College. Maritime Doctrine of the Russian Federation, paragraf. 60. 
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utveckling som beskrivs explicit.91 Ökning av beredskap beskrivs tydligt, däremot beskrivs inte 

om detta sker med marina stridskrafter i samtliga fall. Ryska Norra-Havsflottan visar tydligt 

på detta, medan byggandet och utvecklandet av nya is-klassade fartyg kan tolkas som både 

maritima och marina fartyg.  Däremot kan det tolkas som att det delvis skulle kunna inkludera 

marina stridskrafter då kontexten av utvecklingen inkluderar dessa medel.  

I Rysslands Nationella säkerhetsstrategi beskrivs explicit en ökning av mekanismer för att 

genomföra strategiska uppgifter genom utveckling av militär infrastruktur i flertalet områden, 

bland annat östra Sibirien och Arktis.92 Marina stridskrafter tolkas implicit då militär 

infrastruktur kan tolkas som kust- och havsbaserat. 

I Rysslands Arktiska strategi beskrivs ökad beredskap explicit genom utvecklandet av ryska 

flottan, inkluderat isbrytare, och i Norra Havspassagen för att genomföra transporter i 

regionen.93 Även utveckling av Rysslands isbrytarflotta för att lösa uppgifter, vilket även 

kräver implementering av laddningsstationer för atomdrivna enheter.94 Militär säkerhet i Arktis 

beskrivs explicit genom närvaro av militära stridskrafter och underhåll av dessa. Samt 

försäkran av omfattande beredskap för att genomföra icke-militära uppgifter och uppgifter som 

syftar till att svara på aggressioner gentemot Ryssland och dess allierade.95 I en övergripande 

kontext är marina stridskrafter inkluderade, undantaget militära stridskrafter som kan tolkas 

som både markbundna-, marina- samt flygstridskrafter.  

Avskräckning - I Rysslands Maritima doktrin beskrivs begränsandet av hot mot den nationella 

säkerheten i Arktis som centralt för att säkerställa strategisk stabilitet i regionen.96 Rysslands 

långsiktiga mål i Arktis beskrivs explicit genom avgränsning av maritima områden och 

havsbottnen i Arktis, som ska ske tillsammans med övriga Arktiska stater, genom 

”unconditional compliance with the interests of the Russian Federation”.97 Detta innebär att en 

ovillkorlig eftergivenhet ska ges gentemot Rysslands intressen, vilket indirekt blir att influera 

andra staters intressen. Vidare beskrivs Rysslands långsiktiga mål i Arktis där utländska marina 

aktiviteter ska begränsas i specifika zoner och områden, baserat på bilaterala och multilaterala 

                                                 
91 Ibid, paragraf 61. 
92 IEEE. Russian National Security Strategy, paragraf. 62. 
93 IECCA. The development strategy of the Arctic zone of the Russian Federation and national security for the 

period up to 2020, paragraf. 31. 
94 Ibid, paragraf. 12. 
95 Ibid, paragraf. 18. 
96 US Naval War College. Maritime Doctrine of the Russian Federation, paragraf. 60. 
97 Ibid, 61. 



Alexandra Wettervik 2019-05-08  

OP 16–19  

Sida 27 av 40 

 

överenskommelser med övriga ledande maritima statsmakter.98 Denna begränsning av 

utländska marina aktiviteter kan tolkas ha ett löfte om att följa de överenskommelser som finns. 

Huruvida dessa går före för Ryssland när det kommer till att skydda egna intressen eller om 

det kan innebära att bestrida andra staters intressen går inte att utläsa. Att en ovillkorlig 

eftergivenhet ska ske för Rysslands intressen kan anses uppfylla indikatorn för avskräckning 

eftersom det kan tänkas finnas ett underliggande löfte om att influera andra straters intressen 

om nödvändigt. Utifrån att detta beskrivs i Rysslands Maritima doktrin kan en implicit tolkning 

göras av att marina stridskrafter involveras mer eller mindre i och med en begränsning ska 

göras av utländska marina aktiviteter.  

Informationsinhämtning med syfte att få övertag - I Rysslands Maritima doktrin beskrivs de 

långtgående målen i Arktis, vilket är utvecklingen av övervakningssystem i regionen.99 I 

Rysslands Arktiska strategi utläses indikationer för informationsinhämtning ur ett övergripande 

perspektiv, där implementerandet av system och medel beskrivs explicit vara till för att 

övervaka och kontrollera ytlägesaktivitet relaterat till nationell säkerhet.100 I båda 

styrdokumenten tolkas marina stridskrafter som implicit involverat, kopplat till att det syftar 

till nationell säkerhet och att utvecklingen av övervakningssystem utgår från Rysslands 

maritima doktrin.  

Stödjande 

Samarbete - I Rysslands Arktiska strategi beskrivs internationellt samarbete som prioriterat för 

att uppnå nationell säkerhet101 I Rysslands Nationella säkerhetsstrategi beskrivs utvecklingen 

av ömsesidigt internationellt samarbete i Arktis av särskild signifikans.102 I Rysslands 

utrikespolitiska policy beskrivs samarbete genom att ett konstruktivt internationellt samarbete 

är vitalt, där de fem kuststaterna till Arktis är grundande i detta politiska samarbete. Kanada 

beskrivs specifikt för att bygga relationer i linje med gemensamma intressen, generellt och i 

Arktis inkluderat.103 Samtliga dessa samarbeten beskrivs på en internationell, politisk och 

generell nivå. Inkluderandet av marina stridskrafter kan därmed endast tolkas vagt att det 

                                                 
98 Ibid, paragraf. 61. 
99 Ibid, paragraf. 61. 
100 IECCA. The development strategy of the Arctic zone of the Russian Federation and national security for the 

period up to 2020, paragraf. 21,31. 
101 Ibid, paragraf. 7. 
102 IEEE. Russian National Security Strategy, paragraf. 99. 
103 The Russian Ministry of Foreign Affairs. Foreign Policy Concept of the Russian Federation, paragraf. 75, 

76. 
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används av Ryssland i linje med statens intressen, och med att detta ska ske i Arktis som är en 

marin miljö. 

Stödjande - I Rysslands Maritima doktrin beskrivs explicit assisterande åtgärder gentemot 

Arktiska länder i linje med hållbar utveckling i Arktis. Dessa assisterande åtgärder beskrivs 

explicit genom att system för att möjliggöra och modernisera sök- och räddningsinsatser och 

införandet av stationer för dessa längs Arktiska kusten prioriteras.104 Huruvida marina 

stridskrafter involveras i detta tolkas implicit genom att sök- och räddningsinsatser ska ske i en 

marin miljö i anslutning till Arktiska kusten, där marina stridskrafter kan tänkas understödja 

denna typ av insatser.  

Symboliskt 

I Rysslands maritima doktrin beskrivs närvaro av ryska flottan i Arktis som en av 

grundprinciperna för att uppfylla Rysslands nationella maritima policy.105 Upprättandet och 

möjliggörandet av aktiviteter i Arktis genomförda av ryska flottan är även en av de 

grundläggande principerna för Rysslands maritima intressen.106 Marina stridskrafter tolkas 

därmed visa närvaro och uppfylla nationella intressen, men utan syftet att nödvändigtvis 

influera andra staters intressen. 

4.2 USA 

Försvara 

I USAs nationella säkerhetsstrategi beskrivs explicit att USAs välstånd och nationella 

säkerhetsintressen ska skyddas och hållas öppna över land och hav i de områden det anses 

behövas, inkluderat Arktis. I dessa områden poängteras att uppkomna situationer bör lösas 

fredligt, men vid uppkomst av dispyter kommer USA om det krävs ”use all of its instruments 

of power to defend U.S. interests”.107 Därmed finns en tydlighet av att använda samtliga 

maktmedel för att försvara USAs intressen. I USAs Arktiska policy beskrivs en liknande variant 

genom skydd av USAs nationella säkerhet i Arktis, samt explicit att detta sker genom använda 

den kapacitet och de tillgångar som finns för att verka på och under ytan. Explicit beskrivs att 

USAs säkerhetsintressen ska uppfyllas genom att försvar mot hot ska ske med militära 

medel.108 Militära medel, samt verkan på och under ytan beskrivs, vilket kan tolkas implicit 

                                                 
104 US Naval War College. Maritime Doctrine of the Russian Federation, paragraf. 21, 60. 
105 Ibid, paragraf. 8. 
106 Ibid, paragraf. 60. 
107 The White House. US National Security Strategy, s.40-41. 
108 The White House. National Strategy of the Arctic Region, s.2, 5-6. 
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som marina stridskrafter med hänsyn till att nationella säkerhetsintressen ska skyddas till havs 

samt i Arktis.  

USAs Marina policy beskriver att marina stridskrafter ska försvara landet vid de fall hot 

förefaller genom flexibel och periodisk närvaro i Arktis.109 Därmed är inte närvaron för att 

försvara kontinuerlig, utan är flexibel utefter situationens utveckling i regionen. Förmågan av 

försvar kommer att ske begränsat i Arktis under de perioder vissa områden är svåråtkomliga 

på grund av is under vinterhalvåret. Under sommarhalvåret förutspås en högre aktivitet i 

området, därmed en högre beredskap av att försvara USAs intressen i området.110 Marina 

stridskrafter beskrivs användas för att försvara, möjligheterna för detta är dock inte 

kontinuerliga. 

Tvingande 

Ökad beredskap – I USAs Marina Policy beskrivs marina stridskrafter explicit inneha en 

beredskap på att agera om säkerhetssituationen i Arktis ändras till att bli mer osäker. Detta 

genom att investera i marina stridskrafters kapacitet för att verka i Arktis och för att kunna 

säkra nationella intressen.111 I ett tidsperspektiv efter år 2030 beskrivs explicit att ökad 

beredskap ska ske för att möta eventuella hot och ovisshet mot den maritima säkerheten och fri 

navigation i Arktis. Ökad kapacitet av tränad personal, yt-, undervatten-, och flyg-kapacitet ska 

även bidra till att möta de mål som ställs av militära befälhavare. 112 Ökning av beredskap tolkas 

därmed av i den mån framtida krav ställer. 

Avskräckande – I USAs Samverkande Marina policy beskrivs upprätthållandet av maritim 

säkerhet i Arktis.113 Marina stridskrafter ska närvara och vid behov agera på illegala förseelser 

i västvärlden, där Arktis beskrivs som en del av detta.114 I USAs Marina Policy beskrivs explicit 

att säkerhetsintressen i Arktis ska uppfyllas genom gruppering av marina stridskrafter som en 

nödvändighet för syftet att avskräcka, visa marin närvaro och genomföra marina 

säkerhetsoperationer.115 Marina stridskrafter ska även bibehålla kapacitet genom skicklighet i 

en Arktisk miljö för att influera motståndare, redo genomföra patrullering och redo att 

                                                 
109 US Navy Department. US Navy Arctic Road Map, s.19. 
110 Ibid, s.10-11. 
111 Ibid, s.8. 
112 Ibid, s.18-19. 
113 US Navy Department. A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower, s.6. 
114 Ibid, s.26. 
115 US Navy Department. US Navy Arctic Road Map 2014-2030, s.6. 
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genomföra avledande eller förhindrande operationer.116 Marina stridskrafter tolkas ha en 

avgörande del i att avskräcka om situationen kräver det. 

Informationsinhämtning för övertag - I USAs Arktiska policy beskrivs explicit att kommersiella 

och marina stridskrafter ska användas för att spåra fartygsrörelser och rutter i Arktis.117 

Liknande beskrivs i USAs marina policy och USAs samverkande marina strategi där periodisk 

marin närvaro och beständig områdesövervakning syftar till att influera potentiella 

motståndare118, samt förbättra maritima områdesuppfattningen.119 Marina stridskrafter 

beskrivs även användas tillsammans med kustbevakning för kartläggning av militär 

verksamhet i Arktis.120 USA tolkas därmed använda informationsinhämtning för att få ett 

övertag gentemot andra aktörer.  

Stödjande 

Samarbete - I USAs samverkande marina strategi beskrivs explicit den maritima aktiviteten i 

Arktis förutspås att öka, vilket innebär fortsatta samarbeten med Arktiska samarbetspartners 

för att säkra maritim säkerhet i regionen.121 I USAs nationella säkerhetsstrategi beskrivs 

explicit multilaterala processer och åtgärder genom samverkan med andra som en vital del för 

framgång Arktis sjöområden.122 Utifrån detta tolkas samarbete ske ur ett nationellt perspektiv 

i Arktis, där marina stridskrafter tolkas innefattas implicit genom att säkra maritim säkerhet, 

samt samarbete till havs. I USAs Arktiska policy beskrivs även här samarbete som vitalt på en 

internationell nivå med ingående samarbeten som syftar till ett säkert och skyddat Arktis.123 

Samt genom informationsinhämtning som beskrivs ska ske med samarbetspartners för ”vessel 

tracking, and ship routing”. Detta beskriver inte USAs användande av marina stridskrafter 

explicit, men tolkas i den övergripande kontext som beskrivs innefattas regionala aktiviteter 

för marina stridskrafter inom detta. 124  

I USAs marina policy beskrivs samarbete med allierade som i huvudsak syftar till att dela 

informationsinhämtning genom gemensam marin manområdesbevakning.125 Även 

                                                 
116 Ibid, s.17. 
117 The White House. National Strategy of the Arctic Region, s.7. 
118 US Navy Department. US Navy Arctic Road Map, s.11. 
119 US Navy Department. A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower, s.18. 
120 Ibid, s.17. 
121 Ibid, s.18. 
122 The White House. US National Security Strategy, s.40. 
123 The White House. National Strategy of the Arctic region, s.8, 11. 
124 Ibid, s.7. 
125 US Navy Department. US Navy Arctic Road Map, s.15-16. 
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gemensamma övningar med allierade i området, marina övningarna NORTHERN EAGLE och 

NANOOK nämns som exempel. Det pågående och fortsatta samarbetet mellan stridskrafter 

med Kanada beskrivs som grundande för att möta mål syftande till att försvara gemensamma 

intressen och genomföra maritima varningar i regionen.126 Vidare beskrivs utifrån ett 

perspektiv från år 2020 där inriktningen explicit beskrivs genom deltagande med marina 

stridskrafter i gemensamma marina övningar, forskningsuppdrag och utbyte av marin personal 

i internationella och nationella samarbeten för att öva i Arktisk miljö.127 Marina övningar, 

gemensam informationsinhämtning, marina personalutbyten och övriga uppdrag beskriver 

tydligt användandet av marina stridskrafter, och tolkas användas för samarbeten i Arktis. 

Stödjande - I USAs marina policy beskrivs explicit stöd genom sök- och räddningsinsatser vitalt 

för den ökade aktivitet som förespås ske i Arktis som region i takt med smältande isar.128 I 

USAs Arktiska policy beskrivs särskild angelägenhet för genomförandet av sök- och 

räddningsoperationer som behöver uppfyllas delvis eller helt med andra aktörer i Arktis.129 

USAs kustbevakning beskrivs genomföra sök- och räddningsinsatser, katastrofinsatser och 

övriga insatser vid civila nödsituationer.130 Även i USAs samverkande marina strategi beskrivs 

US Coast Guard bistå maritima aktiviteter vid behov för stödjande uppdrag.131  Stödjande 

insatser i form av sök- och räddningsoperationer tolkas som mest vitalt när det kommer till 

USAs användande av marina stridskrafter för stödjande aspekter.  

Symboliskt 

I USAs Arktiska policy beskrivs explicit att USA stödjer att dispyter och genomföranden i 

Arktis ska syfta till att lösas fredligt sätt och inte i syfte att verka avskräckande.132 I USAs 

Nationella säkerhetsstrategi skildras att centrala principer för nationell säkerhet är att 

sjöområden ska prioriteras hållas öppna för möjligheten att nyttja prioriterade områden, där 

Arktis är ett av dessa.133 Marina stridskrafter tolkas inte explicit användas i Arktis, men tolkas 

implicit vara del av att nyttja Arktis och utan dess närvaro avskräcker inledningsvis. 

I USAs marina policy beskrivs att mål för år 2014-2020 är inriktningen att behålla intensiteten 

på de marina stridskrafter och marina medel som hittills upprättat närvaro i området. Vid 

                                                 
126 Ibid, s.6. 
127 Ibid, s.18. 
128 US Navy Department. A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower, s.19. 
129 The White House. National Strategy of the Arctic Region, s. 2. 
130 Ibid, s.13, 15. 
131 US Navy Department. A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower, s.18. 
132 The White House. National Strategy of the Arctic Region, s.4, 10. 
133 The White House. US National Security Strategy, s.40. 
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perioder där en större del av Arktis är täckt med is, kan is-klassade specialiserade militära 

fartyg användas för att lösa uppgifter.134 USA planerar genomföra aktiviteter med ubåtar, 

marina flyg och fartyg i Arktis för att öva i den hårda miljö som karaktäriserar regionen. 135 

Närvaro beskrivs vidare genom att genomföra patrullering med marina stridskrafter med syfte 

att upprätthålla maritim säkerhet, samt för att försäkra att fri rörelse i Arktis ska bidra till den 

globala nyttan.136 I USAs Samverkande Marina policy beskrivs explicit att USAs 

kustbevakning i Arktis ska genomföra säsongsbetonad närvaro för att genomföra nationella 

säkerhetsuppdrag.137 Marina stridskrafter tolkas enligt ovan genomföra nationella uppdrag som 

inte syftar till att influera andra staters intressen.  

4.3 Sammanställning analys 

Nedan följer en sammanställning av vad som tolkats som centralt i Ryssland och USAs 

styrdokument för att förstå användandet av marina stridskrafter i Arktis och dess 

marinstrategiska syfte.  

Ryssland 

Försvarande värde av marina stridskrafter beskrivs av Ryssland att där hot föreligger i Arktis 

kommer Ryssland vara orubbliga vid en militär konfrontation. Marina stridskrafter beskrivs 

inte explicit vara del i denna konfrontation, men tolkas som det i det underförstådda att marina 

stridskrafter innefattas i den mån de behövs för att bemöta militär konfrontation i sjöområden. 

 

Inom Tvingande värde av marina stridskrafter kan ökad beredskap förstås utifrån Rysslands 

utveckling av Rysslands isbrytarflotta, atomdrivna flottor och baser för att kunna stödja dessa. 

Även utveckling av marin infrastruktur och hamnar i Arktis, samt beredskap och utveckling av 

kapacitet av marina stridskrafter för att svara på aggressioner gentemot Ryssland. 

Avskräckning kan förstås utifrån avgränsning av maritima områden och havsbottnen i Arktis 

genom ovillkorlig eftergivenhet ska ges gentemot Rysslands intressen. Sedan finns en tvådelad 

tolkning utifrån att Ryssland ska följa överenskommelser med andra aktörer, men samtidigt att 

utländska marina aktiviteter ska begränsas i specifika områden och zoner. Detta anses tvådelat 

då andra stater ska nekas tillträde i områden som inte benämns mer utförligt, men samtidigt ska 

ömsesidighet ske i form av att följa överenskommelser. Informationsinhämtning utifrån 

                                                 
134 US Navy Department. US Navy Arctic Road Map, s.18. 
135 Ibid, s.11. 
136 Ibid, s.17. 
137 US Navy Department. A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower, s.18 
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övervakning och kontroll av ytlägesaktivitet för nationell säkerhet tolkas innefatta marina 

stridskrafter för att genomföra detta. 

 

Användande av marina stridskrafter för samarbeten beskrivs i Rysslands styrdokument 

övergripande genom att samarbeten är vitalt på en internationell, politisk och generell nivå. 

Inkluderandet av marina stridskrafter kan tolkas vagt att det används av Ryssland i och med att 

den kontext de beskrivs i samt i Arktis som är en marin miljö. Stödjande insatser beskrivs av 

Ryssland genom sök- och räddningsinsatser och införandet av stationer för dessa längs 

Arktiska kusten. Att detta ska ske med marina stridskrafter tolkas implicit genomföras av 

marina stridskrafter då de är sjögående plattformar vars uppgift kan innefatta denna typ av 

insatser. 

Symboliskt användande av marina stridskrafter kan förstås utifrån Rysslands beskrivning av 

ryska flottans närvaro för att uppfylla nationella intressen i Arktis. Närvaron syftar därmed inte 

till att influera andra. Specifika uppdrag förutom närvaro beskrivs ej.  

USA 

Utifrån att förstå USAs Försvarande värde av marina stridskrafter beskrivs i en övergripande 

nationell kontext att USA kommer använda alla sina maktmedel för att försvara nationella 

intressen i Arktis, innefattande land och hav. Skydd av USAs nationella säkerhet i Arktis 

beskrivs genom att använda militära medel och den kapacitet och tillgångar som finns för att 

verka på och under ytan. Användandet av marina stridskrafter beskrivs även ha en begränsad 

möjlighet till närvaro med hänsyn till is-förhållanden och svårare framkomlighet under 

vinterhalvåret för dessa syften.  

Utifrån USAs marina strategi av användandet av marina stridskrafter för Tvingande värde 

beskrivs investering i marina stridskrafters beredskap, detta utgår främst från de långtgående 

målen i Arktis, genom ökad kapacitet av tränad personal, yt-, undervattens- och flygkapacitet 

i den mån framtida hot kräver detta. Avskräckande syften beskrivs explicit genom att marina 

stridskrafter är en nödvändighet för att uppfylla säkerhetsintressen, samt för att influera andra 

och verka avledande vid behov. Marina stridskrafter tillsammans med kustbevakning ska 

genomföra kartläggning av militär verksamhet för att influera potentiella motståndare, genom 

periodisk närvaro och beständig områdesövervakning.  

USAs samarbeten beskrivs utifrån internationella samarbeten med Arktiska samarbetspartners, 

specifikt Kanada, för att säkra maritim säkerhet i regionen, delandet av informationsinhämtning 
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och områdesbevakning med andra, och gemensamma internationella övningar. Marina 

stridskrafter tolkas inte explicit i samtliga sammanhang, men att dessa innefattas övergripande 

med hänsyn till den kontext de beskrivs i. Utifrån att förstå USAs användande av marina 

stridskrafter för Stödjande syfte beskrivs sök- och räddningsinsatser, samt att detta ska ske med 

främst utav USAs kustbevakning. 

Utifrån att förstå USAs användande av marina stridskrafter inom Symboliskt syfte innefattas 

att ha ett internationellt perspektiv som inte är avskräckande för att lösa dispyter i Arktis, samt 

ingå möjligheter till närvaro i Arktis sjöområden. För att uppfylla nationella intressen beskrivs 

USAs användande av en säsongsbetonad närvaro av kustbevakning för nationella intressen 

beroende på när områden i Arktis är täckta med is. Däremot beskrivs is-klassade marina fartyg 

lösa uppgifter och patrullering under is-täckande förhållanden.  
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5. Avslutning 

I detta avsnitt besvaras undersökningens frågeställning och slutsatser utifrån denna. Därefter 

sker en diskussion och reflektion om slutsatser som anses mest vitala, samt diskussion om 

undersökningens teori och metod. Avslutningsvis diskuteras undersökningens relevans för 

yrkesutövningen som officer och förslag till vidare forskning. 

5.1 Besvarande av frågeställning 

• Hur kan Rysslands och USAs marina strategi i Arktis förstås genom ett marin 

diplomatiskt perspektiv? 

 

Utifrån ovan analys av två stormakters användande av marina stridskrafter i Arktis har en ökad 

förståelse av Ryssland och USAs marina strategi uppfyllts i undersökning av aktuella 

styrdokument. Genom ett marin diplomatiskt perspektiv har Försvarande, Tvingande, 

Symboliskt och Stödjande värde av marina stridskrafter kategoriserats för att kunna analysera 

och förstå marina stridskrafters roll och marinstrategiska uppgifter.  

Återkopplat till problemformuleringen och tidigare forskning där Ryssland och USAs militära 

upptrappning i Arktis och strategiska intresse för regionen presenterats, har följande slutsatser 

identifierats; Rysslands marina strategi kan förstås utifrån ökad beredskap av marin 

infrastruktur och marina stridskrafter, utvecklandet av is-klassade fartyg, beständig marin 

närvaro som syftar till att begränsa andra aktörer i specifika områden och möta hot, samt marina 

stridskrafters stödjande roll i sök- och räddningsinsatser. USAs marina strategi kan förstås 

utifrån en säsongsbetonad marin närvaro som begränsas av ej is-klassade fartyg, kartläggning 

av militär verksamhet, avskräckning i den mån en kommande situation kräver det, försvar mot 

eventuell hot, samt omfattande samarbete med andra stater och inomstatliga organ för bland 

annat sök- och räddningsinsatser. 

5.2 Diskussion  

5.2.1 Slutsatser och reflektion 

Utifrån ovan presenterade slutsatser kan en nyansering fås av att USA beskriver en 

säsongsbetonad närvaro i mer omfattande grad än Ryssland, samt att Ryssland beskriver ökad 

marin infrastruktur. En reflektion kring detta är att Ryssland har en större kapacitet av is-

klassade fartyg som inte är begränsade av en säsongsbetonad närvaro och att Ryssland 

innefattar mer kust gentemot Arktis där marin infrastruktur kan utvecklas. Eftersom is-klassade 

fartyg tolkas som en central del och begränsning för marin närvaro i Arktis, skulle en framtida 
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situation där isen i Arktis försvunnit mer kunna innebära mindre begränsningar för en militär 

upptrappning i Arktis.  

Ryssland beskriver begränsning av andra aktörers närvaro till specifika områden. Om dessa 

innefattar områden som är inom Rysslands territorialgränser, eller om det är områden som kan 

innebära nya territoriella anspråk går endast att spekulera i.  

5.2.2 Teori-och metoddiskussion 

Undersökningen har innefattat en teorikonsumerande studie där marin diplomati använts för 

att kunna förstå Ryssland och USAs marina strategi. Teorin har utgått från sammanlagt fyra 

teoretikers syn på marin diplomati i en modern kontext. Samtliga teoretikers kategoriseringar 

av marin diplomati har inte sammanfallit inom alla aspekter av Widéns strategiska värden av 

marina stridskrafter, samt att teoretikernas kategoriseringar av marin diplomati innefattar 

skillnader av vad som varje teoretiker beskriver som kärnfullt inom teorin. Användandet av 

flertalet teoretiker anses ha uppfyllt teorins användande i uppsatsen för marin diplomati i en 

modern kontext, men att dessa skillnader behöver tas i beaktande för om marin diplomati ska 

förstås i andra sammanhang. Teorin och de slutsatser den bidragit till har varit stödjande för 

hur marin strategi i Arktis kan förstås, men teorins förklaringsvärde syftar därmed inte till att 

kunna appliceras på andra fall. 

Undersökningens analysverktyg och metod har innefattat öppna frågor som ger ett bredare 

tolkningsutrymme, därmed har tolkning av i vilken kontext Arktis och marina stridskrafter 

beskrivs i styrdokumenten varit vitalt. USAs användande av marina stridskrafter beskrivs i 

vissa fall mer omfattande än Ryssland i undersökningens styrdokument, vilket kan grundas i 

den diskrepans som identifierats mellan styrdokumenten i materialdiskussionen i Avsnitt. 3. 

USA innehar fler styrdokument från dess marindepartement som beskriver marina 

stridskrafters uppgifter, vilket inneburit att Rysslands användande av marina stridskrafter har 

tolkats till högre grad utifrån dess kontext. Detta kan ha påverkat undersökningens slutsatser 

utifrån analysen genom att styrdokumenten beskriver Arktis och marina stridskrafter i ibland 

skilda kontexter.   

5.3 Uppsatsens relevans för yrkesutövningen som officer 

Genom att undersöka två stormakters, USA och Rysslands, användande av marina stridskrafter 

utifrån ett marin diplomatiskt perspektiv har denna undersökning bidragit till en förståelse för 

militär upptrappning i Arktis. Inom yrkesutövningen som officer i den svenska Försvarsmakten 

kan vetskap om händelseutvecklingen i Arktis bidra till förståelse för om militärt uppträdande 
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kan vara indikationer till militära dispyter. Även om Arktis inte angränsar Sveriges kust, har 

Sverige en nära angränsning genom Norge som grannland. En aggressiv militär upptrappning 

i Arktis skulle kunna innebära en osäkrare omvärld där en större uppmärksamhet av 

händelseförloppet i Arktis behöver förstås och bevakas.  

5.4 Förslag till vidare forskning 

Denna undersökning har enbart fokuserat på att förstå Ryssland och USAs marina strategi i 

Arktis genom ett marin diplomatiskt perspektiv. Vidare forskning kan vara att undersöka eller 

jämföra andra eller fler Arktiska kuststater. Även inkluderandet av stater som inte angränsar 

till Arktis territoriellt och som kan bidra till ytterligare förståelse för Arktis globala roll i ett 

strategiskt perspektiv, exempelvis Kina och Japan som nämnts i tidigare forskning. Analys av 

styrdokument ger en grundläggande men begränsad förståelse för marina medels upptrappning 

i Arktis. Att undersöka aktuella konversationer, observationer eller statliga uttalanden om 

marin beredskap och närvaro i Arktis kan bidra till en förståelse om en militär upptrappning 

kan ge ytterligare indikationer på om det nuvarande fredliga Arktis är på väg mot en framtid 

av militära dispyter och maktmätning. 
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