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Resymè:           Perspektiver på Norges strategi i Nordområdene 

Studien har sitt utgangspunkt i den norske regjeringens nordområdestrategi. Denne fremstår 
som et ambisiøst dokument der regjeringen søker å påvirke utviklingen i en hel region, både 
nasjonalt og internasjonalt. Hensikten med studien er å belyse nordområdestrategien fra ulike 
perspektiv for på denne måten søke å oppnå en dypere forståelse for denne. De valgte 
perspektivene, konstruktivismen og realismen, er svært forskjellige og bidrar derfor i vesentlig 
grad til å få fram ulike forhold ved strategien. 

Studien er gjennomført ved å analysere ulike teorier knyttet til de ulike perspektiver og deretter 
bruke resultatet av dette i en gjennomgang av ulike deler av strategien. Ut fra dette er det også 
gjort noen overordnede vurderinger omkring strategien som dokument, budskapet og aktører. 

Resultatet av studien er at man ved ulike perspektiver observerer ulike forhold rundt et objekt 
og at bruk av perspektiver virkelig kan gi dypere innsikt. Det er også påvist at strategien i form 
og oppbygging har rasjonelle trekk, men at den i innhold også i stor grad har konstruktivistiske 
trekk. Budskapet i strategien er videre ikke rettet mot en motstander, men fremstår i stor grad 
som en invitasjon om samarbeid for å kunne nå en visjon som gagner alle aktører. 
Strategien har både en utenrikspolitisk og en innenrikspolitisk dimensjon og søker å virke i 
begge områder. Innenrikspolitisk har dette form av policy og føringer, mens utenrikspolitisk 
søkes mer en tilslutning for strategiens hovedinnhold, både i forhold til Russland, men også EU 
og USA.  

Nyckelord: strategi, nordområdene, Norge, perspektiver, realisme, konstruktivisme 
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Perspectives on Norways Strategy in the Northern Areas  

Asbtract 
Key words: strategy, Norway, northern areas, perspectives, realism, constructivism 

 

This study is based on the Norwegian government strategy for the northern areas. The strategy 
appears as an ambitious document where the Norwegian government is aiming to influence the 
development of the entire region. 

The purpose with this study is to enlighten the strategy for the northern areas from different 
perspectives in order to achieve a deeper understanding. The selected perspectives, realism and 
constructivism, are very different in nature and have brought to attention very particular aspects 
of the strategy.  

The result of the study brings to attention that different perspectives give various observation of 
an object and the use of these perspectives can give a deeper knowledge of the subject.  It is also 
clear that the Norwegian strategy is constructed and built in line with rationalism, but the actual 
content of the strategy to a large extent also includes constructivist perspectives.  
The message in the strategy is not aiming toward an opponent, but is more like an invitation to 
cooperate to achieve a vision that is gaining all actors in the area. 
The strategy is covering both foreign and the domestic policy. Related to domestic policy, the 
strategy is giving information and guidelines to the different actors. With regards to the foreign 
policy, the strategy is aiming to gain positive support and understanding for the overall intent, 
primarily from Russia, but also from the EU and the United States.  
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Nord 
 
Se oftere mot nord. 
Gå mot vinden, du får rødere kinn. 
Finn den ulendte stien. Hold den. 
Den er kortere. 
Nord er best. 
Vinterens flammehimmel, 
sommernattens solmirakel. 
Gå mot vinden. Klyv berg. 
Se mot nord. 
Oftere. 
Det er langt dette landet. 
Det meste er nord. 
 
Rolf Jackobsen (1984)  
 
 

 
Norsk fregatt av Nansen-klassen på vei mot nord. 
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Innledning 

1.1 Bakgrunn 
I dette kapittel vil jeg kort redegjøre for den historiske utvikling i nordområdene som leder fram 
til at den norske regjering velger å utarbeide en strategi for området. Kapittelet skal også 
klargjøre bakgrunnen for det problem og de spørsmål som bearbeides videre i studien samt 
synliggjøre hvorfor området og strategien er interessant. 
   
Min motivasjon for å studere nordområdene er at jeg i perioder har arbeidet i regionen og fulgt de 
endringer som har foregått der på nært hold i et militært perspektiv. Regionen preges av både 
motsetninger og samarbeid. Øst møter vest, høyteknologi møter tradisjonell fangstnæringen, 
ødemark møter sivilisasjonen. Samtidig lever nordmenn og russere side om side. Det ekstreme 
klima gjør at man tidvis må hjelpe hverandre for å overleve og gjestfriheten er stor. Jeg er 
fascinert av disse motsetningene, av samarbeid og av naturen som kan gi uendelig rikdom, men 
som ikke kan kontrolleres og som tidvis krever menneskeliv. Den norske regjerings nye initiativ 
mot nordområdene vil kunne få stor betydning for Norge som nasjon i tiden fremover, på 
sikkerhetssituasjonen og på meg som marineoffiser i regionen. Det er derfor jeg ønsker å benytte 
anledningen til å fordype meg i den norske regjeringens nordområdestrategi (RNS). 
 
Den kalde krigen satte ett tydelig preg på den politiske og militære situasjonen i nordområdene. 
Norge, som sammen med Tyrkia, var de eneste av NATO-landene med grense direkte mot 
Sovjetunionen (SU) var spesielt påvirket av situasjon da disse områdene var av stor betydning for 
innhenting av etterretning, overvåkning og varsling mot SU. Nordområdene hadde ytterligere en 
dimensjon av viktighet under den kalde krigen. SU hadde her sine eneste isfrie havner med 
direkte tilgang til Atlanterhavet. Det var ut fra basekompleksene på Kola at SU hadde mulighet til 
å utdeployere maritime styrker for å stoppe sjøforbindelsene mellom USA og Europa under en 
eventuell konflikt mellom NATO og Warszawapakten. I tillegg var området viktig som base for 
undervannsbåter utrustet med strategisk annenslagskapasitet i form av interkontinentale missiler 
med atomvåpen. I de samme områdene var også store flystyrker basert, også disse med et 
potensial til å nå mål langt ute i Atlanterhavet. 
 
Norge, som NATO-land og småstat, søkte, på tross av den geostrategiske situasjonen, å 
opprettholde et godt naboforhold til SU under den kalde krigen. Dette kan ha sin historiske 
bakgrunn fra andre verdenskrig da Sovjetunionen frigjorde Finnmark fra tysk okkupasjon og 
senere overlot kontrollen over områdene til norske myndigheter. Det var nok hele tiden også i 
norsk egeninteresse å holde spenningsnivået lavt da Norge i en eventuell konflikt ville bli hardt 
rammet som en svak militærmakt nært strategisk viktige områder i SU. For å redusere spenningen 
gjorde Norge derfor en del ensidige tiltak. Det ble vedtatt en basepolitikk som gjorde at ingen 
fremmede makter kunne ha faste baser i Norge i fredstid, forbud mot atomvåpen på norsk jord i 
fredstid og begrensninger på alliert øvingsaktivitet i Finnmark. (NOU-32 2003: 127) Norge søkte 
også å holde et godt naboskap i grenseområdet der grensevakten prøvde å forholde seg korrekt til 
alle formalia og holdt jevnlige møter lokalt for å håndtere eventuelle problemer.  
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Slutten på den kalde krigen førte raskt til en avspenning i Europa og situasjonen endret seg også 
etterhvert i nordområdene. Russlands vilje til en konflikt med NATO var borte og gradvis 
forvitret også kapasitetene, inkludert Nordflåten og flystyrkene på Kola. 
 
Nordområdenes strategiske betydning i geopolitikken var nå fraværende. NATO rettet sitt fokus 
mot transformasjon samt å håndtere konfliktene på Balkan, og senere også i Afghanistan. Norge 
har også delvis fulgt denne endringen i fokus med blant annet styrkebidrag de nevnte steder, men 
man har til en viss grad beholdt fokus mot nord med Russland som stormakt og nabo. Russland 
forble relativt passive i nordområdene da russisk gruvedrift på Svalbard ble lagt ned, Nordflåten 
ble liggende innoperativ, lav luftaktivitet og der kun grensevakt/kystvakt tidvis patruljerte. 
 
Etter millenniumskifte har nordområdene på ny fått økt fokus, både fra norsk og russisk side. 
Dette er i stor grad knyttet til ressursene i området. Norge har videre fornyet sin flåte av 
Kystvaktfartøy for å kunne utøve enda mer effektiv kontroll med ressursene i havet, til daglig å 
hevde norsk suverenitet i territorialfarvannet , å hevde norske suverene rettigheter i norsk 
økonomisk sone samt ressurskontroll i Svalbardsonen. Norge har også gradvis flyttet 
petroleumsvirksomheten nordover og østover. I fjor startet Norge produksjon av gass nord for 
Finnmark fra Snøhvitfeltet. 
 
Russland har også vist økende interesse for nordområdene. Dette er primært knyttet til de enorme 
mengdene olje og gass som er i området. Russland har startet utviklingen av gassfeltene i 
Karahavet som vil kunne gi Russland ytterligere finansiell styrke. Russland skiper også ut stadig 
mer olje via Kolahalvøya. Russland har startet en opprustning av Nordflåten der de også nylig 
avfyrte nye langtrekkende missiler fra en neddykket undervannsbåt i Barentshavet. Som en mer 
symbolsk handling plantet en russisk ekspedisjon et flagg på havbunnen på den geografiske 
nordpol, noe som fikk stor medieoppmerksomhet. Allerede i dag har Russland verdens 3. største 
gull- og valutareserver og verdens 7. største økonomi. (Blakkisrud 2008: 5) 
 
Norge og Russland har et uavklart grensespørsmål i Barentshavet i den såkalte Gråsonen 
(disputed area vedlegg 1). Den midlertidige avtalen har blitt fornyet flere ganger, men siden det 
må forventes at området inneholder store ressurser under havbunnen vil dette spørsmålet være av 
avgjørende betydning for en fremtidig utvikling av nordområdene. (NOU-32 2003: 11) 
 
Svalbard er regulert av Svalbardtraktaten som gir Norge overhøyhet, men der de nasjoner som 
har signert traktaten kan drive kommersiell virksomhet på øygruppa dersom norske lover og 
forordninger følges. (NOU-32 2003: 79) Denne retten har Russland benyttet seg av. Det 
foreligger dog en uenighet mellom blant annet Norge og Russland om hvordan havområdene 
rundt Svalbard skal forvaltes da dette ikke er regulert direkte i traktaten. 
 
Den globale oppvarmingen gjør også at det fremstår nye dimensjoner rundt nordområdene. 
Issmeltingen gjør at det kan åpnes en ny skipsled mellom Europa og Stillehavet igjennom 
nordøstpassasjen noe som vil kunne medføre en dramatisk endring av skipsfart i regionen. I 
tillegg vil det kunne åpne en ny transportvei fra Barentsregionen til USA via Churchill i Canada. 
Issmeltingen gjør også at stadig større deler av havbunnen i området blir tilgjengelig og dermed 
potensielle områder for utvinning av naturressurser. 
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I norsk politikk fikk nordområdene fornyet oppmerksomhet ved regjeringsskifte i 2005 der man 
allerede i tiltredelseserklæringen (Regjeringen 2005: 6) lanserte et nytt initiativ mot 
nordområdene. Grunnlaget for satsingen var blant annet en offentlig utredning, NOU 2003-32 
(Mot nord), som konkluderte med at: ”Norge skal arbeide for å få større påvirkningskraft i 
nordområdene gjennom aktiv deltakelse i internasjonale fora og bilaterale initiativ. Det bør 
utvikles en overordnet nasjonal strategi som basis for sentrale og regionale myndigheters 
behandling av nordområdespørsmål.” (NOU-32 2003: 10) Dette ble senere fulgt opp med 
utredninger, møter samt et dokument ”Regjeringens Nordområdestrategi” (RNS) der 
hovedlinjene for regjeringens satsing på nordområdene fastlegges. 
 
Å utgi strategier er krevende da mange forhold skal vurderes og mange hensyn skal ivaretas 
samtidig. I dagens nordområder er dette ekstra komplisert. Norge som småstat er en aktør som 
skal opptre i forhold til en stadig mer selvbevisst stormakt, Russland. Området inneholder store 
ressurser, spesielt innen petroleum, men også innen fiskeri. Her har også andre globale aktører 
interesser.  
 
Etter utgivelsen av RNS har regjeringen søkt å effektuere den valgte strategi på bred front. 
Regjeringsmedlemmer holder toppmøter og ministermøter i nord der man fremlegger ulike 
spørsmål omkring nordområdene, overvåkning og ressurskontroll intensiveres, militært nærvær 
øker, økt industrielt samarbeid over landegrenser, større frihet til bevegelse over landegrenser, 
nye initiativ i NATO for igjen å sette fokus på Europeisk sikkerhet, kulturfestivaler og så videre. 

1.2 Problemformulering, hensikt og spørsmål 
I den strategiske situasjonen etter Berlinmurens fall har den norske regjeringen valgt å utgi en 
strategi for nordområdene der man søker å styre utviklingen i en region, også utover landets 
grenser, uten direkte støtte i FN, NATO eller hos andre store aktører.  
 
Problemet er hvordan RNS skal forstås. I den flora av dokumenter som den norske regjeringen 
hvert år utgir og i det spekteret av former disse innehar velger regjeringen altså å utgi en strategi. 
Dette kan indikere at regjeringen søker å skape en reell strategi i et dokument der man skal 
virkeliggjøre sine mål, koordinert og ved bruk av de virkemidler staten rår over. Alternativt kan 
dette bare være en ny form for å uttrykke politikk og politiske mål slik vi kjenner de fra ulike 
offentlige utredninger og Stortingsdokumenter. RNS kan også være en form for regjeringen å 
kommunisere et budskap eller standpunkt. Dette kan være rettet mot ulike aktører, både internt og 
eksternt.  
Ut fra dette har studien følgende hensikt: 

• Denne studien skal bidra til å analysere innholdet i RNS og hva regjeringen 
uttrykker igjennom dokumentet. 

For å svare på den definerte problemstilling vil jeg i denne studie bearbeide følgende spørsmål: 
• I hvilken grad kan den norske regjeringens nordområdestrategi forklares ut fra et 

rasjonalismeperspektiv? 
• I hvilken grad kan den norske regjeringens nordområdestrategi forstås ut fra et 

konstruktivismeperspektiv? 
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• Hva uttrykker regjeringen igjennom regjeringens nordområdestrategi, hvem er de 
primære aktørene og hvem retter strategien seg mot? 

1.3 Sentrale begrep 
Sikkerhet. I denne studien benyttes et utvidet sikkerhetsbegrep. Det innebærer at sikkerhet betyr 
mer enn ved maktmidler å kunne beskytte staten fra en trussel i nær fremtid. (Williams, 2008, s5) 
Sikkerhet inkluderer forhold som verdier, rettferdighet, menneskerettigheter der sikkerheten også 
kan ivaretas med andre enn de tradisjonelle maktmidler slik som igjennom relasjonsbygging 
mellom de ulike aktørene. (Williams 2008: 6) Dette utvidede sikkerhetsbegrep i denne studien 
omfatter også mer enn statenes sikkerhet. (Williams 2008: 7) I like stor grad omfatter sikkerheten 
også befolkningen, og da befolkningen i nordområdene spesielt. Dette utvidede sikkerhetsbegrep 
i denne studien omfatter videre mer enn nasjonenes territorium og befolkning direkte. Det 
omfatter også andre forhold som kan påvirke samfunnet slik som energisikkerhet, miljøsikkerhet 
og sikkerhet for en bærekraftig utvikling. 

1.4 Avgrensning 
Oppgaven omhandler nordområdene og for Norge er det i stor grad Russland som er den sentrale 
aktør i tillegg til Norge. Studien fokuserer på RNS, ikke på Russland. Siden Russland er så 
sentral vil dog noe plass brukes på sentrale deler av Russlands utenriksdeklarasjon benyttes som 
en referanse mot RNS der dette er nødvendig. 
 
Jeg vil også primært fokusere mot det sikkerhetspolitiske området. RNS tar også opp mange 
andre politiske forhold, men de vil kun bli berørt om de har en kobling til det utvidede 
sikkerhetsbegrepet.  
 
Med nordområdene forstås i denne oppgaven de samme områder som brukes i RNS. Dette er 
”land og havområder, inkludert øyer og øygrupper, som strekker seg nordover fra Sør-Helgeland 
og østover fra Grønlandshavet til Barentshavet og Petsjorahavet”. (RNS 2006: 11)(se vedlegg 3) 
Tidsmessig er oppgaven begrenset til tiden etter Berlinmurens fall fram til nå. Hovedfokus vil 
dog ligge fra tiden rundt utgivelsen av RNS fram til nå da både Norge og Russland igjen tillegger 
Nordområdene økt betydning og derfor har størst relevans i en studie av RNS. 
Nordpolitikkområdet avgrenses i RNS, og i denne studien, til de administrative deler som 
omfatter Barentssamarbeidet med Norge, Sverige, Finland og Russland. Videre omfattes det 
nordiske samarbeidet generelt, USA og Canada gjennom det Arktiske råd og EU igjennom Den 
nordlige dimensjon. (RNS 2006: 11) 

1.5 Tidligere forskning 
Mine søk på internett og i ulike databaser gir ingen funn på studier eller forskning omkring RNS. 
Det er dog skrevet en del om utviklingen og trender i nordområdene innen energi, fiskeri, 
skipsfart, atomsikkerhet, sikkerhetspolitikk og samarbeid der spesielt norsk utenrikspolitisk 
institutt (NUPI) synes ledende innen feltet. Noe av dette materiale er benyttet for å utvide egen 
kunnskap om emnet. 
 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN                       2009-07-03 5  -
ChP 0709 
OK Odd Erling Furu 
 
En C-uppsats på Forsvarshögskalan er skrevet om Barentssamarbeidet av Kjell Aldenbro i 2005. 
Denne oppgave omhandler ikke RNS og beskriver kun ett av flere viktige initiativ for samarbeid i 
nordområdene. 
 
En studie av RNS i perspektiv av manglende tidligere forskning synes ut i fra dette relevant. 
Tidligere forskning har fokusert på ulike delemner innen nordområdene og norsk politikk slik at 
min studie kan bidra til ny kunnskap omkring helheten av norsk politikk på dette felt. Det synes 
også å se ut som om det mangler forskning omkring regjeringens forankringen av norsk 
nordområdepolitikk. Min studie vil kunne bidra til kunnskap ved blant annet å synliggjøre noen 
av drivkreftene i norsk nordområdepolitikk med utgangspunkt i rasjonalismen og  
konstruktivismen. 
 
Sjef LDKN, K.Adm Grytting, definerer 5 strategiske verdier i nordområdene; miljø, fisk, olje, gass og transport. 
(Melien 2009: nr1)  

 
Strategisk verdi – fisk: Moderne fiskefartøy i Barentshavet  

 
Strategisk verdi – olje og gass:  Produksjonsskipet Nornen utenfor midt-Norge. 

Produksjonsanlegget på Snøhvitfeltet utenfor Finnmark er plassert 
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 på havbunnen og er ikke synlig på havoverflaten. 

  
2. Metode og disposisjon 
I dette kapittel skal jeg klargjøre hvordan studiespørsmålene skal besvares og hvordan problemet 
derigjennom skal løses. Jeg vil synliggjøre min metode ved å gå igjennom hvert kapittel og den 
metode som skal anvendes her. Dette skal gjøre det enkelt for leseren å kunne forstå hvordan 
studien er strukturert og hvordan resultatene fremkommer. 
 
Min studie skal analysere RNS ved å anvende forklaringsbasert og forståelsesbasert teori. Studien 
er kvalitativ i sin form da ett fenomen skal analyseres ut fra ulike teoretiske perspektiv. 
 
Kapittel 3 omhandler teorien i denne studien og danner et rammeverk som skal gjøre det mulig å 
fokusere mot de deler av RNS som kan bidra til at studiens spørsmål blir besvart og at problemet 
løses. Teorien har derfor en sentral rolle som et filter for analysen av RNS. Hollis og Smith 
klargjør to forhold omkring teorier. Det første omhandler forståelsesbasert teori og 
forklaringsbasert teori. (Hollis og Smith 1991: kap 9) Teoriene belyser helt ulike forhold noe som 
gjør at jeg på denne måten kan belyse RNS fra helt ulike sider. Det andre omhandler 
nivåene, top-down eller bottom-up. (Hollis og Smith 1991: kap 9) Begge teorier kan ha både et 
top-down og et bottom-up perspektiv, men jeg velger bottom-up i den forståelsesbaserte teori da 
dette vil stå i motsats til min forklaringsbaserte teori der jeg velger en top-down tilnærming. Mitt 
fokus i den forståelsesbaserte teori er på individnivå, mens i den forklaringsbaserte er på det 
internasjonale system som staten agerer. Også tidsmessig er teoriene ulike, med de noe mer eldre, 
men godt utviklede rasjonalistiske teorier mot de yngre og noe mindre utviklede 
konstruktivistiske teorier. Perspektivene blir dermed ulike og sikrer bredden i teorien og 
grunnlaget for analysen..  
 
Valget av teori gir visse utfordringer da de i utgangspunktet er svært ulike og vektlegger ulike 
forhold noe som vanskeliggjør det å holde disse opp mot hverandre og sammenholde resultater. 
(Hollis og Smith 1991: 214) Allison og Zelikow bruker 3 ulike forklaringsmodeller i sin analyse 
av Cuba-krisen og avdekker at disse modellene ikke bare gir ulike svar på samme spørsmål, men 
også tilnærmer seg problemet på helt ulike måter og dermed stiller ulike spørsmål. (Allison og 
Zelikow 1999) Metodemessig gjør jeg altså et nedslag i to teorier fra ulike tradisjoner som vil gi 
ulike tilnærminger, spørsmål og svar. Styrken med dette er at studien får stor spennvidde og kan 
gi spennende resultater. Ulempen er at resultatene vanskelig kan holdes opp mot hverandre 
(Hollis og Smith 1991: 214) da de beskriver med helt ulik forståelse av internasjonale relasjoner. 
 
Den rasjonelle teori er etablert, tydelig og velutviklet med positivistiske trekk. Her vil jeg ta 
utgangspunkt i to velkjente teoretikere, Beaufre og Schelling, som har beskrevet strategi i et 
rasjonalistisk perspektiv. Perspektivet blir top-down der aktøren er staten.  Jeg vil søke å finne 
den kjernen i deres teorier som fremdeles er gyldige i studier av strategi. Den konstruktivistiske 
teori er nyere og mer umoden med hermenautiske trekk. Jeg vil her ta utgangspunkt i deler av 
teorien jeg finner mest anvendbar i studier av strategi. Perspektivet blir bottom-up der aktøren er 
de individer som deltar i beslutningsprosessene. Metodemessig vil jeg altså gjennomføre en 
kvalitativ studie av utvalgt litteratur. Styrken med denne metoden er at jeg omhandler deler av 
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teorien på området grundig. Svakheten med metoden er at den ikke omfatter all relevant teori 
innenfor området og at viktige deler derfor kan være utelatt. 
 
Det vil ikke gjennomføres en presentasjon av RNS da dette ikke kan gjøres på en nøytral måte i 
forhold til to teorier med så ulikt utgangspunkt. Dette ansees heller ikke som nødvendig da 
gjennomgang av RNS, med de to teoriers perspektiv, vil gi den nødvendige informasjon. 
Russlands utenrikspolitikk gitt i utenriksdeklarasjonen (Russian Office of Foreign Affairs 
(ROFA) 28. juni 2000) vil bli behandlet på tilsvarende måte der dette ansees som relevant i 
studien av RNS.  
 
Kapittel 4 og 5 er analysen av RNS og vil altså foregå igjennom de filter som er etablert i kapittel 
3. Analysen innebærer også å se på noe bakgrunnsmateriale for RNS og andre bakenforliggende 
dokumenter. Metoden blir en kvalitativ innholdsanalyse av dokumenter i de ulike perspektiv. 
Dette er dokumenter som omhandler strategi og politikk, altså fortellende kilder. Disse 
inneholder i mindre grad empiriske data noe som innebærer at analyse og konklusjoner må 
utarbeides ved en deduktiv metode. Empirien er dog valid da den hentes fra dokumenter som er 
gyldige i dag. Kapittel 4 omhandler det rasjonelle perspektiv og kapittel 5 omhandler det 
konstruktivistiske perspektiv. Videre er styrken med metoden for analyse god sporbarhet mellom 
teori og objektet som skal analyseres. Ulempen er at utvalget av materiale kan være for begrenset 
for å oppnå tilstrekkelig dybde og at en deduktiv metode kan påvirke reliabiliteten dersom ikke 
varsomhet utøves.  
 
Kapittel 6 inneholder noen betraktinger omkring RNS som helhet relatert til siste studiespørsmål. 
Utgangspunktet her å søke etter de overordnede forhold i RNS og grunnlaget for diskusjonen er i 
stor grad de funn som er gjort i kapittel 4 og 5. 
 
Kapittel 7 er avslutningen der resultatene fra kapittel 4, 5 og 6 sammenholdes og vurderes som en 
helhet opp mot spørsmålsstillingene og problemet. Resultatet av denne prosessen skal medføre at 
ytterligere ny innsikt tilføres studien. Denne delen av studien kan også gi noe innsikt i hvordan 
forståelsesbasert teori og forklaringsbasert teori eventuelt kan komplettere hverandre og bidra til 
økt kunnskap omkring en problemstilling. Styrken med denne metoden er at den gir en tydelig 
tilbakekobling til problemet som undersøkes og de spørsmål som skal besvares. I tillegg kan de 
ulike teoriene gi synergi og bidra til økt forståelse. Ulempen kan være at er at perspektivene er så 
ulike i sin tilnærming at resultatene vanskelig kan sammenholdes. 
  
Kildene for min analyse er hovedsakelig RNS, sekundært NOU 2003:32 og Arbeiderpatiets 
partiprogram. Dette er en form for originaltekster som blant annet uttrykker interesser, verdier og 
politikk i dagens nordområde. De er altså politiske dokument som støtter regjeringen. Denne 
empirien ansees som valid da dokumentene er både gyldige og relevante i forhold til fenomenet 
som skal undersøkes. Boken ”Å gjøre en forskjell” er skrevet av utenriksministeren og har sterke 
tendenskriterier i sine refleksjoner rundt norsk utenrikspolitikk, men gir likevel et godt innblikk i 
grunnlaget for å utøve utenrikspolitikken, spesielt i et konstruktivistisk perspektiv.  
 
Studiens reliabilitet sikres videre ved at de spørsmål som skal besvares har en tydelig kobling til 
valg av de teorier som skal benyttes og at disse teoriene danner det filter som skal benyttes når 
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objektet skal studeres. Den røde tråden er tydelig og bør derfor sikre at studien undersøker det 
den skal undersøke og at de spørsmål som skal besvares faktisk besvares. Den intersubjektive 
prøvbarhet sikres også igjennom den samme tydelighet i sammenheng mellom spørsmålsstilling, 
teori og empiri og den påfølgende diskusjon med konklusjoner.  
 
Metoden og disposisjonen av studien er nå klargjort og det bør være lett å følge de 
metodemessige forhold ved den videre lesning. Alternativt kan leseren lett gå tilbake til dette 
kapittel for å studere metoden før videre lesning.  

Modell; teoretisk tilnærming til studien 

 
Modell; Teoretisk tilnærming til studien 

SYSTEM/STRUKTUR 
Top / Up 

Down / Bottom 
INDIVID 

REALISME 
 

FORKLARE 

KONSTRUKTIVISME 
 

FORSTÅ 

Perspektiv 

INT 
RELASJONER 

 
 
 
 
 
 

RNS 

Perspektiv 
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3. Teori 
Teorien skal bidra til å belyse RNS, fokusere studien mot viktige områder samt danne et faglig 
fundament for arbeidet. I dette kapittelet dannes derfor grunnlaget for selve studien ved at teorien 
studeres og struktureres før det videre arbeid. To hovedretninger av teori bearbeides og 
hovedfunnene presenteres i tabellform. Disse tabellene skal lette den videre analysen, men må 
leses i sammenheng med den foregående tekst. 
 
De teorier jeg bruker innehar en allmenngyldig kjerne, men ved en dypere analyse synes de å 
være preget av den kontekst som har påvirket forfatteren når teoriene har blitt utviklet. For å 
kunne forklare en strategi ut fra en teori synes det klart at teoriene må synkroniseres for at 
resultatet av teorien skal ha forklaringskraft. Med synkronisering mener jeg her at teoriene må 
settes inn i dagens kontekst. Teorien må derfor analyseres og gjøres relevant i den kontekst den 
skal anvendes samtidig som dens kjerne beholdes. Denne kjernen må kanskje også tolkes, men 
ikke forvrenges da dette vil redusere arbeidets verdi og spolere den intersubjektive prøvbarhet. 
Det foreligger også en risiko ved å bruke de mer perifere deler av teorien, enten ved at man tolker 
den for velvillig inn i den nye kontekst eller at man er for streng i sin vurdering. Jeg vil derfor 
søke å holde meg til kjernen i teoriene. 
 
Det utvalget jeg gjør av teori har som utgangspunkt å søke i ytterpunktene for å få frem ulike 
sider av det objektet som skal belyses. Den opprinnelige teori omkring strategi ligger i realisme-
perspektivet, mens et nytt perspektiv ligger omkring konstruktivismen. 

3.1 Realisme, Beaufre 

Strategiens definisjon, mål, middel og plan 
Definisjonen på strategi er, i følge Beaufre; ”konsten at samordna maktmedlen för att uppnå de 
av politiken uppstälda målen”. (Beaufre 1963: 21) Denne definisjonen er på linje med Clausewitz 
der det vises til sammenhengen om hvordan man skal kunne nå mål med ulike middel 
(Clausewitz 2006: 88). Beaufre finner at det mest sentrale i strategien kommer fra det abstrakte 
vekselspill som oppstår fra motsetningen mellom to viljer. (Beaufre 1963: 21-22) Dette er igjen 
på linje med Clausewitz der man viser til kampen mellom to viljer, vekselvirkningen mellom 
aksjon og reaksjon samt å bryte ned motstanderens vilje.(Clausewitz 2006: 88) For utøveren av 
en strategi blir det sentrale dermed ”konsten at uppfatta och behärska en vaxelverkan mellan 
viljor, som använder sig av maktmedel för att avgjöra sin inbördes konflikt” (Beaufre 1963: 21-
22). Den som behersker denne kunsten å oppfatte og håndtere denne vekselvirkningen mellom 
viljer kan altså kunne avgjøre utfallet i sin favør. 
 
Strategiens mål i seg selv ”är att uppnå de syften, som politisk blivit fastställda, med bästa 
använding av disponible medel” (Beaufre 1963: 22). Strategien skal altså være en slags plan der 
man ved optimal bruk av alle de midler staten rår over skal kunne nå de fastlagte mål. Strategien 
skal videre ”skapa och utnyttja en situation, som medgjör en tilräcklig grad av moralisk 
upplösning hos motstanderen för att formå honnom att acceptera de vilkor man vi påtvinga 
honom” (Beaufre 1963: 23). Dersom man kombinerer strategiens definisjon og mål fremstår det 
klart at strategien skal kunne håndtere den dynamikk som oppstår når motstandere handler og 
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gjør mottrekk. Planene som utvikles i en strategi må dermed være fleksible og adaptive mot den 
stadig endrede situasjonen som oppstår i vekselvirkningen mellom viljer. 
 
”För att uppnå ett avgjörande disponerer strategin över en skala av materiella och moraliska 
medel...” (Beaufre 1963: 22). Her frigjør Beaufre seg fra å tenke på strategi som en ensidig 
militært begrep da det her vises til langt flere enn militære maktmiddel. Beaufre er også tydelig 
på hvem som skal påvirkes av disse middel da det er ”..motstanderens regjering man söker 
betvinga” (Beaufre 1963: 22). Aksjonene kan likevel være rettet mot andre enn regjeringen da 
denne skal kunne påvirkes av aksjoner mot enkeltpersoner, opinionen eller organisasjoner. 
(Beaufre 1963: 24) Handlingsrommet mellom påvirkning og bruk av militære styrker er avhengig 
av sakens viktighet og videre tilpasset den egne sidens muligheter og den andre sidens 
sårbarheter. (Beaufre 1963: 24) Beaufre fremhever altså at en strategi spiller på et bredt spekter 
av maktmidler, et bredt register for å påvirke en motstanders regjering og en fleksibel bruk av 
midler som til sammen skal kunne påvirke en motstander på bred front, tilpasset situasjonen. 
 
Beaufre hevder den strategiske plan må forutse motstanderens mottiltak på de tiltak som 
iverksettes. (Beaufre 1963: 25) Beaufre diskuterer ikke den videre logikken i dette der man i en 
forlengelse av dette skal søke å forutse motstanderens mottiltak mot eget mottiltak og så videre.   
 
Beaufre presenterer en del strategiske mønster for å påvise det mangfold som finns. Ett av disse 
beskriver en situasjon der man ikke disponerer midler til å skape en avgjørende trussel og dermed 
tvinges til å fremme en avgjørelse igjennom andre middel av politisk, diplomatisk eller 
økonomisk karakter. (Beaufre 1963: 26) Dette kaller han den indirekte påvirkning og synes å 
være det strategiske mønster en militær underlegen makt må anvende i sin strategi.  

Strategiens struktur, underavdelinger og variasjoner 
Beaufre hevder det må skapes flere strategier og at disse må hierarkisk innordnes slik at de 
henger sammen. (Beaufre 1963: 29).1. nivå, øverst i hierarkiet, er den totale strategi på 
regjeringsnivå der den totale krig planlegges, der oppgavene til de ulike strategiske kategoriene 
klarlegges og der de politiske-økonomiske-diplomatiske-militære faktorer samordnes. (Beaufre 
1963: 30) 2. nivå er den allmenne strategi som er underlagt den totale strategi der man fordeler og 
kombinerer innen de ulike faktorene. Dette innebærer å utvikle strategier innenfor det politiske, 
økonomiske, diplomatiske og det militære område. (Beaufre 1963: 30) 3. nivå er en operativ 
strategi som er underlagt den allmenne strategi der man skal virkeliggjøre de oppsatte mål. 
Målene skal videre samkjøres der det er praktisk mulig å gjennomføre. Strategien på dette nivået 
skal også videreutvikle de taktiske og tekniske forutsetningene for å kunne nå de strategiske mål. 
(Beaufre 1963: 31) Ut fra disse betraktinger om nivåer foreligger det altså en forventing om en 
struktur der stater utvikler en total strategi som en overbygning for strategier på lavere nivå.  
 
”Det väsentlige draget hos den indirekta strategin ligger i att den søker nå ett avgjörande med 
andre medel an den militära segerns” (Beaufre 1963: 103). Det skilles klart mellom den indirekte 
metoden som sikter mot en militær seier og den indirekte strategien som søker en avgjørelse med 
andre middel enn det militære. (Beaufre 1963: 103) Et karakteristisk trekk ved den indirekte 
strategien er at handlingsfriheten vurderes som en begrensning man alltid må ta hensyn til i den 
aktuelle situasjonen samtidig som man, om mulig, alltid må søke å utvide denne frihet.  Det 
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innebærer blant annet at man må vurdere hvordan utviklingen av en konflikt påvirker den 
internasjonale situasjonen. Det er viktig å fastsette marginalere for handlefriheten der kunsten er 
å utnytte handlingsfrihet og innenfor disse marginaler frembringe fremgang. (Beaufre 1963: 103) 
 
I forhold til den allmenne strategi fremhever Beaufre at enhver kamp mellom viljer i realiteten er 
en kamp om handlingsfriheten og at denne i stor grad påvirkes av forhold langt utenfor 
operasjonsområde slik som de internasjonale reaksjonene, motstanderens moralske kraft og 
motstanderens følsomhet. (Beaufre 1963: 104) 
 
Den ytre manøveren skal sikre en maksimal handlingsfrihet ved å paralysere motstanderen. Dette 
er en psykologisk manøver der man søker å få alle middel til å samvirke, politiske, økonomiske, 
diplomatiske og militære. Beaufre viser til internasjonal rett, moralske verdier og humanitære 
verdier. Man henvender seg blant annet til motstanderens hjemmeopinion for å søke å skape 
koalisjoner. Man henvender seg til den internasjonale opinion for å søke støtte for å skaffe seg 
støtte som senere kan utnyttes i f.eks. FN. Alt dette gjøres for å få motstanderen til å utføre 
handlinger eller å avstå fra å utføre handlinger. (Beaufre 1963: 106) 

Tabell; Beaufre  
Parameter Beaufre 
Strategiens natur Kunsten å oppfatte og beherske en vekselvirkning mellom 

viljer som anvende maktmidler for å avgjøre sin konflikt 
Strategiens definisjon Samordne maktmiddel for å nå mål 
Strategiens hensikt Nå politiske mål med de tilgjengelige midler 
Strategiens middel Politiske, økonomiske, diplomatiske og militære middel 

Anvendes for å bryte ned motpartens regjerings vilje 
Strategiens struktur Hierarkisk med flere nivå 

Toppstyrt og koordinert 
Strategiens plan Vekselspill; aksjon - forutse reaksjon - aksjon 

Situasjonsavhengig, fleksibel og adaptiv 
Strategiens aktører Stat mot stat 

Omgivelsene influerer og blir influert 
Strategiens variasjon Direkte strategi; oppnå seier på bakgrunn av mil makt 

• Direkte metode; oppnå seier ved å angripe 
motstanderens hovedstyrker (ta tyren ved hornene)  

• Indirekte metode; oppnå seier ved å angripe 
motstanderens svakheter (få tyren i ubalanse) 

Indirekte strategi; oppnå en avgjørelse uten mil makt 
Ytre manøver  

- Verdenssamfunnet 
- Opinionen hos motstanderen 

Søke maksimal handlingsfrihet 
Strategiens småstatsperspektiv Indirekte strategi der andre enn militære midler nyttes. 

Tabell; Beaufre 
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3.2 Realisme, Schelling 

Militær kapasitet, makt og diplomati 
Skaden mennesker og nasjoner kan påføre hverandre er imponerende, og brukes ofte til å 
imponere. Makten til å skade, ødelegge og skape smerte er en form for forhandlingsmakt. Den er 
ikke enkel å bruke, men brukes ofte. (Schelling 1966: V) Forhandlingsmakten som kommer fra å 
kunne fysisk skade en stat er gjenspeilet i avskrekking, gjengjeldelse, represalier og utpresning. 
Det militære potensial kan brukes til å influere andre stater eller innbyggere ved den skaden disse 
kan påføre dem. (Schelling 1966: VI) Militær makt, trussel om bruk av makt og 
forhandlingsmakt er altså nært sammenvevd og har sitt utgangspunkt i en militær kapasitet. 
 
Diplomati er forhandlinger som søker resultat som ikke er optimale for noen, men som for begge 
er bedre enn alternativene. Diplomati krever en form for felles interesse for å oppnå fremgang.  
Innehar en nasjon nok militærmakt kan den likevel ta hva den vil ha, med makt. Hva som er nok 
makt er avhengig av hva motstanderen innehar. (Schelling 1966: 1-2) 
 
Voldsmakt fører til fremgang når den brukes, mens tvangsmakt virker best når den holdes i 
reserve. Tvangsmakt krever at motstanderen og egne interesser ikke er helt motsatte slik at 
motstanderen finner det hensiktsmessig å gjøre som vi vil. Forskjellen mellom tvangsmakt og 
voldsmakt er mer i hensikten enn i selve instrumentet. (Schelling 1966: 4-5) 
 
Militærmakten skal, ved å influere med sin latente styrke, gi den forhandlingsmakt som ligger i 
evnen til å skade, influere motparten og kunne oppnå en militær seier. (Schelling 1966: 31) 
Schelling tar her utgangspunkt i overlegen militærmakt og hvordan denne kan brukes direkte som 
voldsmakt eller indirekte som forhandlingsmakt, tvangsmakt, influere og diplomati. 
 
Det er en forskjell i makten til å skade og makten til å ta. Man kan skade ved betydelig mindre 
militære kapasiteter enn det som er nødvendig for å ta. (Schelling 1966: 76) Militærmakt brukt 
for å skade har likevel ofte ikke den effekt som tilstrebes. Terrorbombing og utsulting av 
sivilbefolkningen under WWI/II førte ikke til kollaps. A-våpen mot Japan fikk dog denne 
effekten (Schelling 1966: 17) Mindre mektige stater eller andre som ikke kan eller vil bruke den 
voldsmakt som kreves for å oppnå det man ønsker med makt, kan bruke eller true med å bruke, 
voldsmakt for å skade. 

Avskrekking og kunsten å forplikte seg 
Avskrekking handler ikke om militære kapasiteter, men om intensjoner og om å influere. Det 
vanskeligste er å kommunisere våre intensjoner og få trusselen til å være overbevisende og 
troverdig, spesielt når det ikke handler om forsvar av hjemlandet. (Schelling 1966: 35) 
Avskrekking forutsetter at mottakeren er i stand til å oppfatte et budskap om intensjoner. Den må 
oppfattes og forstås for å virke. (Schelling 1966: 39-40) Avskrekkingen setter altså flere krav til 
den som skal avskrekke og den som skal avskrekkes og dette er noe av det Schelling anser som 
det er vanskelig å oppnå. Schelling fremhever en rekke teknikker som kan benyttes der man for 
eksempel setter seg i en trengt situasjon, inngår politiske forpliktelser man ikke kan gå tilbake på 
og/eller diskreditere motstanderens intensjoner eller hans avskrekking. (Schelling 1966: 43-68) 
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Et rent forsvar har som eneste håp å forsvare seg suksessfullt slik at motstanderen ikke kan 
lykkes selv om han prøver. Et avskrekningsforsvar vil tilstrebe å påvirke (induce) motstanderen 
ved å klargjøre at hans handlinger vil bli smertefulle eller kostbare. (Schelling 1966: 78-79) 
Det er altså en distinksjon mellom et rent forsvar og et avskrekkingsforsvar der det siste innehar 
en noe høyere ambisjon.  
 
En ytterligere høyning av ambisjon ligger i det Schelling kaller medvirkning (compellance) som 
innebærer å påvirke motstander, under trussel, til å gjennomføre noe han ellers ikke ville gjort. 
(Schelling 1966: 78) Medvirkning krever at budskapet om hva du ønsker motparten skal gjøre er 
både tilstrekkelig klart slik at motstanderen forstår det samtidig som det ikke setter motstanderen 
i en situasjon der han ydmykes mer enn det som kan aksepteres, det vil si å gi motstanderen en 
verdig vei ut av situasjonen. Handlingene må videre være knyttet til den aktuelle situasjon og 
område noe som gjør at man forstår kommunikasjonen og sammenheng mellom trusler, 
handlinger og tiltak. (Schelling 1966: 81-84) 

Manipulering av risiko og forestillinger om militære handlinger 
Truslene har alltid en usikkerhet da ikke alle er rasjonelle, ikke alle grenser er entydige, ikke alle 
vet alt og noen blir fristet til å utfordre den foreliggende trussel. Det er også alltid en usikkerhet 
om hvordan enkeltsituasjoner skal håndteres. (Schelling 1966: 93) Internasjonale relasjoner har 
ofte en karakter av konkurrerende risikotakning der man tester hverandres nerver. Her klargjøres 
hva aktørene er villig å satse eller hva de tilsynelatende er villig til å gjøre i fortsettelsen. 
(Schelling 1966: 94) 
 
Uten usikkerhet tar avskrekking form av en ”trip-wire” som automatisk utløser krig. For å 
kommunisere våre forpliktelser legger vi ut en tydelig ”trip-wire” alle forstår og dersom alle 
forblir passive blir det ingen krig. Det foreligger dog usikkerhet, motstanderens handlinger, egne 
handlinger, risikovurdering på begge sider, viktigheten, eskalering vil øke risikoen for bruk av A-
våpen og så videre. (Schelling 1966: 102-104) Risiko for eskalering til en storkrig er alltid til 
stede når man engasjerer seg i mindre kriger eller dersom disse utvides. En slik utvikling er 
uforutsigbar. (Schelling 1966: 105) Håndtering av trusler for å oppnå en avskrekkende effekt 
krever altså en nøye avveining. Truslene må oppfattes som troverdige samtidig som det må 
utvises forsiktighet med å legge ut ”trip-wires” som kan medføre at situasjonen eskalerer og 
kommer ut av kontroll.  
 
Krig utkjempes som regel med begrensninger. Det kan være geografiske begrensninger, 
begrensninger i våpenbruk, begrensninger i hvordan soldatene opptrer og så videre. 
Begrensninger som er absolutte og konkrete er lettest å håndtere da utydelige grenser lett fører til 
utglidning. (Schelling 1966: 130-134) Her erkjenner altså Schelling at det foreligger 
begrensninger på bruk av makt og at det må foregå innenfor et handlingsrom. 
 
Schelling fremstiller strategien som et spill eller sjakk. Man kan spille ved å gjøre trekk og 
mottrekk, langsiktige og kortsiktige overveininger, prøve å forstå motstanderens logikk og hva 
hans neste trekk blir. Spillerne vet at noen trekk vil føre til katastrofe (A-krig), noen trekk kan 
føre til katastrofe, mens noen trekk vil sammen med motstanderens trekk føre til katastrofe. 
(Schelling 1966: kap 3) Dette har sin opprinnelse i spillteori. Den logiske kjeden blir å vurdere 
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egne handlemåter, vurdere motstanderens handlemåter og å vurdere motstanderens handlemåter 
som en reaksjon på egne handlemåter.  

Tabell; Schelling 
Parameter Schelling 
Strategiens natur Beherske strategiens spill med å forutse motstanderens 

trekk som svar på egne trekk. 
Strategiens definisjon Å ivareta nasjonens interesser 
Strategiens hensikt Unngå krig og om nødvendig vinne krig 
Strategiens middel Makt, trusler om bruk av makt, militær kapasitet, 

diplomati 
Strategiens struktur Spill; trekk, mottrekk, trekk, mottrekk 

Vurdere risiko opp mot hva som kan oppnås 
Strategiens plan Ivareta nasjonens interesser ved å 

• Influere 
• Forhandle 
• Forplikte (gi intensjoner) 
• Manipulere 
• True (troverdig, alvorlig, relevant) 
• Anvende makt (militær, diplomati, økonomi) 

Agere innenfor begrensninger og handlingsrom  
Strategiens aktører Øst mot vest, stat mot stat 
Strategiens variasjon Strategi bygger på makt og hvordan den kan anvendes til å 

nå mål. 
Bruk av makt 

• Diplomati (forsterkes med mil kap) 
• Forsvar (forutsetter lav mil kap) 
• Avskrekking (forutsetter noe mil kap) 
• Medvirkning (forutsetter mer mil kap) 
• Tvangsmakt (forutsetter overlegen mil kap) 
• Voldsmakt (forutsetter overlegen mil kap) 

Strategiens småstatsperspektiv Diplomati (influere, forhandle) 
Forsvar mot angrep 
Avskrekke en angriper 

Tabell; Schelling 

3.3 Konstuktivisme 
Begrepet konstruktivisme relatert til sikkerhetspolitikk og strategi innehar mange fasetter og 
fremstår derfor som noe uoversiktelig for den som skal prøve å forstå den dypere mening av 
begrepet. Jeg har til hensikt å klargjøre min bruk av begrepet ved å ta ut den essensen av teorien 
som er anvendbar i min senere analyse av RNS.  
 
Konstruktivismen fokuserer på den menneskelige bevissthet og dens plass i verden. Den avviser 
det tradisjonelle ensidige materielle fokus og hevder det viktigste aspektet ved internasjonale 
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relasjoner er det mellommenneskelige med de ideer og de forestillinger aktørene på den 
internasjonale scenen innehar så vel som den felles forståelsen mellom aktørene. (Jackson og 
Sørensen 2007: 164) Konstruktivismen ser på det internasjonale systemet som noe som eksisterer 
i den mellomsubjektive bevisstheten blant mennesker og at systemet består av ideer-, og ikke av 
materielle styrker. (Jackson og Sørensen 2007: 164) Nina Tannenwald identifiserer videre fire 
hovedkategorier av ideer. Det er ideologi eller trossystem, normative forestillinger, årsak-
virkning forestillinger og policyforestillinger. (Tannenwald i Jackson og Sørensen 2007: 166) 
Alexander Wendt mener videre at det er i prosessene mellom statene at identitet og interessene 
skapes. (Went i Jackson og Sørensen 2007: 168) Martha Finnemore utfordrer Wendt og hevder at 
identitet og interesser skapes i det internasjonale samfunn og at disse importeres og skaper 
nasjonal policy. (Finnemore i Jackson og Sørensen 2007: 168) Til slutt har vi konstruktivister 
(Thomas Risse, Peter Katzenstein mfl) som hevder at identitet og interesser skapes nasjonalt. 
(Jackson og Sørensen 2007: 164) Robert Art påviser den rolle de tradisjonelle maktmidler, og 
spesielt de militære har når det gjelder å gi aktørene handlingsrom og den nødvendige identitet i 
internasjonale relasjoner. (Art 1980: 16-35) Jeg har i min analyse valgt en blandingstilnærming 
da det for meg synes rimelig å anta at nasjonale forhold påvirker aktørene sterkt, men at disse 
allerede er påvirket av det internasjonale samfunn og derfor indirekte påvirker den nasjonale 
identitet og interesser (ref. modell s. 19).  
 
Det synes som om hva som påvirker aktørene mest er uklart og at hvordan identitet, normer og 
verdier skapes kan variere. Jeg vil derfor vurdere både indre og ytre faktorer, det vil si de 
nasjonale og internasjonale forhold som kan påvirke aktørene. 

Strategisk kultur og konstruktivisme 
Ken Booth tar et oppgjør med tradisjonell strategiforskning i den rene rasjonelle tradisjon og vil 
inkludere andre områder som sosial og politisk teori. (Booth i Kause og Williams 1997: 114) 
Dette inkluderer området strategisk kultur. Å ignorere strategisk kultur anser Booth som ”black-
boxing” av strategi (Booth 1990: 27), det vil si å ikke se den i en kontekst. Det synes ut fra dette 
relativt tydelig at forskning omkring strategi og internasjonale relasjoner bør omfatte sosial og 
politisk teori for at den skal kunne gis tilstrekkelig tyngde. 
 
Strategisk kultur defineres av Christoph O. Meyer som; ”... comprising the socially transmitted, 
identity derived from norms, ideas and patterns of behaviour that are shared among a broad 
majority of actors and social groups within a given security community, which help to shape a 
ranked set of options for a community’s pursuit of security and defence goals.” (Meyer 2005: 
528). Ut fra dette er kulturen det aktørene uttaler og som er den felles plattform blant majoriteten. 
Denne kulturen bygger altså på 3 faktorer (normer, ideer og handlingsmønster). For å forklare 
innholdet i en strategi eller opptreden i den sikkerhetspolitiske sfære, i et kulturelt perspektiv, må 
derfor disse 3 faktorene analyseres. Meyer tillegger dog også en annen faktor vekt. ”National 
policy choices are shaped by collective strategic cultures, which are themselves the result of long 
and diverse historical experiences.” (Meyer 2005: 525) Her vektlegges den historie aktørene er 
preget av. Han understreker videre det langsiktig perspektiv ved å stadfeste; ”Actors do not start 
with blank sheet,..., but draw on pre-existing and usually schemata, beliefs and ideas about the 
external world and deeply ingrained norms about appropriate behaviour.” (Meyer 2005: 527) 
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Strategisk kultur påvirkes ikke bare av interne forhold, men preges også av omgivelsene. David 
Campbell tydeliggjør dette tosidige forhold da han fremhever at innsikt i hvem vi er vesentlig for 
å forstå hva vi frykter. (Campbell 1998: 72) Den strategiske kultur er ut fra dette den felles 
plattform de sikkerhetspolitiske aktørene innehar og sosialkonstruktivismen er denne gruppens 
persepsjon av den andre stat og den aktuelle situasjon samt de ideer som vokser ut av dette.  
  
Meyer mener sosialkonstruktivismen bygger på flere faktorer og at disse påvirker aktørens 
persepsjon av en stat eller en situasjon. (Meyer 2005: 533) Dette kan være; 1. tidligere angrep, 2. 
inkompabilitet vedrørende sosiale og politiske verdier, ideer, normer, 3. kommunikasjon og ikke-
vennlige aktiviteter, 4. muligheten til å kunne skade  
 
Konstruktivismens kjerne er, ifølge Dale C. Copeland følgende (Copeland 2000: 190-191):  

• Politikken styres av de felles ideer, normer og verdiene aktørene innehar der de 
menneskelige aspekter vektlegges og felles ideer strukturerer og skaper mønstre. 

• Strukturene virker ikke bare regulerende da interaksjon medfører at interesser og ideer 
redefineres. 

• Strukturene og aktørene påvirker hverandre gjensidig noe som medfører en utvikling.  
 
Mitt utgangspunkt blir at i konstruktivismen blir politikken utformet ut ifra aktørenes oppfattelse 
av omgivelsene, de ideer, normer, forestillinger og verdier de allerede innehar samt de ideer, 
normer og verdier som utvikles i relasjon til andre aktører. Ut ifra dette skapes handlingsmønster 
på den internasjonale arena og hjemme samt påvirkning på de impliserte parter (ref. modell s 19). 
For å studere et RNS i et konstruktivistisk perspektiv er det derfor fruktbart å søke etter de 
parametere som danner aktørenes referanseramme for deres ideer, normer, forestillinger og 
verdier, både internt og eksternt. Denne referanserammen blir senere et utgangspunkt for å søke 
etter forklaringer i det fenomen som skal analyseres. 

Konstruktivisme og de indre påvirkningsfaktorer 
Aktørenes ideer, normer, forestillinger og verdier kan ha sitt utgangspunkt ifra ulike nasjonale 
parameter. Jeg vil ta utgangspunkt i Tannewald sine 4 hovedtyper av ideer som i følge henne gir 
aktørene et sett av distinkt tro, prinsipper og holdninger. (Jackson og Sørensen 2007: 166) 
 
Ideologi er et systematisk sett av doktriner og tro som reflekterer de sosiale behov og ambisjoner 
til en gruppe, klasse, kultur eller stat. (Tannenwald i Jackson og Sørensen 2007: 167) Er 
ideologien eller troen sterk vil dette kunne overskygge andre faktorer og tydelig påvirke de 
verdier og normer som fremheves og etterstreves. Ortodoks kommunisme og rendyrket 
kapitalisme kan være ytterpunkter på en skala, men det finnes mange andre ytterpunkt som kan 
settes mot hverandre.  
 
Normative forestillinger er hva som oppfattes som rett og galt. De inneholder verdier og 
holdninger som gir kriteria for vurderinger og veiledning i hva som er standard for opptreden. 
(Tannenwald i Jackson og Sørensen 2007: 167) Dette blir en del av det rammeverk som er 
etablert og som påvirker aktørene. 
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Kausale sammenhenger er forestillinger om hvordan ulike forhold henger sammen slik som 
årsak-virkning og mål-middel. (Tannenwald i Jackson og Sørensen 2007: 167) Også dette blir en 
del av et rammeverk som påvirker aktørene. 
 
Policy-foreskrivning som styrer hvordan policy skal utformes og hvordan policy-problemer skal 
håndteres. (Tannenwald i Jackson og Sørensen 2007: 167) Dette styrer hvordan aktørene skal 
håndtere de grunnleggende og viktige spørsmålene i internasjonale relasjoner. 
 
Handlingsmønster etableres på bakgrunn av alle faktorene ovenfor samt i interaksjon med andre 
aktører på den internasjonale arena. (Meyer 2005: 527) De indre faktorene gir et slags 
preliminært rammeverk som også videreutvikles over tid når interne ideer og forestillinger møter 
andre aktører.  

Tabell; konstruktivisme og de indre påvirkningsfaktorer 
Parameter  
Ideologi og tro Aktørenes doktriner, normer og verdier 
Normative forestillinger Aktørenes vurderinger om rett og galt 
Kausale sammenheng Aktørenes forestilling om årsaker og virkninger 
Policy Aktørenes forståelse av utforming av policy 
Handlingsmønster De tanke- og reaksjonsmønster som aktørene etablerer som 

et resultat av de indre drivkreftene.  
Tabell; Konstruktivisme (indre faktorer) 

Konstruktivisme og de ytre påvirkningsfaktorer  
Aktørenes persepsjon av omverden vil påvirke hvordan de vurderer en situasjon og handler. En 
del av disse parametere vil være sammenfallende med de som påvirker normer og verdier. Jeg vil 
ta utgangspunkt i Meyers faktorer selv om også disse er delvis overlappende med parameterne 
ovenfor. (Meyer 2005: 533) Denne overlappingen er naturlig da aktørenes normer og verdier 
selvsagt også påvirker deres syn på omgivelsene, og omvendt.  
 
Tidligere angrep. En nasjon som tidligere har angrepet andre stater kan oppfattes som aggressiv 
og lite vennligsinnet. (Meyer 2005: 533) Med konstruktivistisk tilnærming gir dette utgangspunkt 
til å skape ideer og muligheter som hvordan man i framtiden kan skape nye relasjoner og 
handlingsmønster som kan hindre eventuelle fremtidige situasjoner. 
  
Kommunikasjon i internasjonale relasjoner fremstår som ekstremt komplisert. Aktørene stiller i 
utgangspunkt med mer eller mindre ulike normer, verdier og forestillinger om verden. (Meyer 
2005: 533) I tillegg kommuniseres det på mange nivå (direkte, indirekte, uttalt, ikke-uttalt..) og 
med ulike midler (politisk, militært, økonomisk, diplomatisk..). Samtidig prøver partene å tolke 
all denne kommunikasjonen både ut fra sin egen kultur og ut i fra å prøve å forstå den andre parts 
kultur. Noe av kjernen i en konstruktivistisk tilnærming er å beherske formene for 
kommunikasjon for derigjennom kunne utvikle forståelse mellom aktørene, utvikle ideer og 
skape en felles identitet.  
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Ikke-vennlige aktiviteter. Aktivitet er også en form for kommunikasjon og aggressive staters 
aktivitet kan ofte oppfattes som kommunikasjon med et ikke-vennlig budskap. (Meyer 2005: 533) 
Denne faktoren henger nøye sammen med de to faktorene ovenfor. Aktører som preges av en 
vanskelig historie og dårlig kommunikasjon vil lettere forstås som ikke-vennlig. I 
konstuktivistisk tenkning gir dette et stort uutnyttet potensial for å skape nye ideer og 
handlingsmønster med som tillitskapende arbeid og muligheter på en rekke områder.  
 
Inkompatibilitet vedrørende sosiale og politiske verdier, ideer og normer. Her er det aktørenes 
normer og verdier, som tidligere beskrevet, som møtes. (Meyer 2005: 533) En konstruktivistisk 
tilnærming er at små forskjeller gir mindre muligheter til å skape forbedring og noe nytt enn 
dersom ulikhetene er store. Forståelse og aksept for partenes ulikheter vil kunne påvirke 
aktørenes persepsjon og mulighet til å agere innenfor rammen av det en motpart kan akseptere 
samtidig som man over tid vil gjensideg påvirke hverandre (ideer, normer og verdier). 
 
Muligheten til å faktisk kunne skade. Denne faktoren er knyttet til maktmidlene og vil alltid 
påvirke aktørenes persepsjon av omgivelsene. (Meyer 2005: 533) I konstruktivismen er dette dog 
ikke altoverskyggende da det gjenstår en rekke muligheter for aktørene å skape viktige ideer og 
fremme andre verdier der makt har liten innflytelse. 

Tabell; konstruktivisme og de ytre påvirkningsfaktorer 
Parameter  
Tidligere angrep Aktørenes tolkning av negative erfaringer i dagens kontekst 

Konstruktivisme: Muligheten til å skape noe nytt  
Kommunikasjon Aktørenes evne og vilje til kommunisere egne normer og 

verdier samtidig som man forstår og håndterer andre aktørers 
normer og verdier 
Konstruktivisme: Bygge opp en felles forståelse 

Ikke-vennlige aktiviteter Aktørenes tolkning av en situasjon 
Konstruktivisme: Potensiale for bedret samarbeid 

Inkompatibilitet vedrørende 
sosiale og politiske verdier, 
ideer og normer. 

Aktørenes ulikheter på den sikkerhetspolitiske arena og 
hvordan dette oppfattes og håndteres av partene. 
Konstruktivisme: Stort potensiale for utvikling. 

Muligheten til å faktisk 
kunne skade 

Aktørenes oppfatning av at en part er i stand til å påføre en 
annen skade. 
Konstruktivisme: Makt har begrenset relevans, men er en del 
av helheten. 

Internasjonale relasjoner Aktørene oppfattelse av den internasjonale arena. 
Konstruktivisme: Verden som et samfunn av stater som 
agerer innenfor et system 

Tabell; Konstruktivisme (ytre faktorer) 
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Modell; Visualisering av konstruktivisme benyttet i studien 

 
Modell; visualisering av konstruktivisme benyttet i studien 

Forklaring av hovedinnholdet i modellen: 
Input indre; de indre påvirkningsfaktorer som influerer på aktørene (ref pkt 3.3) 
Input ytre; motpartens påvirkningsfaktorer som influerer på aktørene (ref pkt 3.3) 
Internasjonal påvirkning; det internasjonale samfunns påvirkning på aktørenes referanseramme 
Output: de ideer, normer og verdier aktørene skaper i interaksjon med hverandre  

3.4 Delkonklusjon, teori 
To hovedretninger av teori er nå analysert og bearbeidet. En rasjonalistisk, top-down og relativt 
klassisk i sin tenkning rundt internasjonale relasjoner. En konstruktivistisk, bottom-up og for oss i 
Vesten en nyere tenkning rundt det samme tema. Disse er ikke nødvendigvis ytterpunkter eller 
motpoler, men heller to ulike tilnærminger til internasjonale relasjoner. Disse teoriene skal nå 
være det verktøy, de perspektiver og de øyne vi anvender i den videre studien av RNS. Ut i fra de 
ulike teoriene kan vi ikke bare forvente ulike svar, men vi skal stille ulike spørsmål. Vi skal ikke 
bare forvente ulike tilnærminger til internasjonale relasjoner, men også ulik persepsjon av 
systemet i seg selv. 
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Normative forestillinger 
Kausale sammenheng 
Policy 
Handlingsmønster 
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Internasjonal påvirkning 
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4. Nordområdestrategien i et realismeperspektiv 
I dette kapittelet skal strategiens innhold analyseres i et realismeperspektiv. Det innebærer en 
analyse i følgende steg. Først vil jeg klargjøre strategiens innhold samt, når relevant, en vurdering 
av denne. Deretter vil jeg sammenholde strategiens innhold med realismens teori og tankesett. Til 
slutt vil jeg søke å trekke de store linjer som synliggjør om strategiens innhold kan forklares med 
realismen. 
 
Russland er en sentral aktør i nord. I den russiske utenriksdeklarasjonen stadfestes at det fremste 
målet er å sikre russiske samfunnsmessige og individuelle interesser. Samtidig skal suverenitet og 
territoriell integritet styrkes for å sikre Russlands posisjon i verden. (ROFA 2000: pkt I)  

4.1 RNS og de overordnede forhold. 
I denne delen av studien skal RNS holdes opp mot de overordnede forhold som forventes i en 
rasjonell strategi. Dette er blant annet områder som hensikt, mål, middel og struktur.  
 
Regjeringen fastsetter et overordnet mål for regjeringens politikk som er å skape bærekraftig 
vekst og utvikling i nordområdene der det handler om å tilrettelegge for fremtidig bosetning. 
(RNS 2006: 7) Den overordnede målsetting er videre spesifisert i det som angis som 
hovedprioriteringer i RNS (RNS 2006: s7-8), eller det som også kan sees på som mål (forkortet): 

• Utøve myndighet i nord på en troverdig, konsekvent og forutsigbar måte. 
• Lede utvikling av kunnskap om, for og i nordområdene. 
• Være den fremste forvalter av miljøet og ressursene i nordområdene. 
• Tilrettelegge for en videreutvikling av petroleumsvirksomheten i Barentshavet. 
• Trygge urfolkenes livs grunnlag, næringer, historie og kultur i nordområdene. 
• Videreutvikle folk til folk - samarbeidet i nord. 
• Styrke samarbeidet med Russland. 

I forordet utledes også noen punkt som kan tolkes som målsetninger (forkortet)(RNS 2006: s5):  
• Videreutvikle naboskapet til Russland. 
• Videreføre bekjempningen av ulovlig fiske og forvalte de fornybare fiskeriressursene. 
• På en bærekraftig måte utnytte mulighetene knyttet til Barentshavet som energiprovins. 
• Handle i forhold til miljø og klima. 
• Utvikle levevilkår og livskvalitet for alle som bor i nord og ivareta det særlige ansvar for 

urfolkenes rettigheter. 
Som vi ser er hovedprioriteringene og punktene i forordet overlappende slik at dokumentet på 
dette området fremstår som konsistent. 
 
Disse målene (hovedprioriteringene) synes å være i godt samsvar med den overordnede 
målsettingen for regjeringens politikk. Målene er likevel relativt lite forpliktende i sin ordlyd 
(tilrettelegge, videreutvikle, trygge, styrke) og bekrefter delvis arbeid som allerede var iverksatt 
før strategien ble implementert. Det stadfester dog en koordinert satsing i nord. Ulempen med å 
gi målene en slik ordlyd er at målene for lett kan innfris og at de dermed ikke fremskynder de 
ønskede endringer. En annen ulempe er at ordlyden gir for få føringer til de som skal realisere 
målene. Handlingsrom til det utøvende nivå kan dog gi en positiv frihet til selvstendig tenkning. 
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Målene er videre så lite kontroversielle at de mange aktører, både nasjonalt og internasjonalt, kan 
si seg enig i innholdet. Dette kan gjøre det lettere å innføre strategien, både med hensyn til 
eksterne og interne aktører. Målene er likevel en tydeliggjøring av norsk politikk og kan ha en 
styrende effekt på virksomheten i nordområdene. 
 
RNS handler om nasjonens mål og midler i nordområdene. Begrepene er dog uklare og 
sammenvevd med andre begrep, men innholdet har en oppbygging i henholdt til realismen. 
Dersom innholdet struktureres noe tydeligere kan vi se trekk av ulike interesser, mål, midler og et 
strategisk hierarki. Dette er i samsvar med Beaufre og Schelling sine teorier. 
 
Det vektlegges også at strategien skal ses på som rammene for satsingen i nordområdene og at 
den etablerer et handlingsrom det skal arbeides for å fylle. (RNS 2006: 6) Dette gir muligheter for 
å videreutvikle det hierarki av strategier som Beaufre beskriver. I et rasjonalismeperspektiv 
kunne man forvente mål som var enda tydeligere slik at de faktisk førte til en klarere endring 
mellom nå-situasjonen og den fremtidige situasjonen. Perspektivet forventer også en toppstyring 
som gjør at strategien både styrer utviklingen og koordinerer mellom de ulike satsingsområdene. 
RNS gir delvis denne toppstyringen ved at man utgir en sektorovergripende strategi der det også 
koordineres noe mellom sektorer og nivåer. 
 
RNS inneholder en ikke uttømmende liste over tiltak, men inneholder dog 22 enkelttiltak som 
skal følge opp regjeringens prioriteringer. Dette kan sees på som noen av de midler som skal 
brukes for å nå de oppsatte mål. Disse omhandler blant annet (forkortet)(RNS 2006:7-8): 

• Samarbeid med aktørene i området, utenfor området, både regionalt og internasjonalt. 
• Fremme norsk politikk i ulike fora. 
• Videreutvikle petroleumsaktiviteten. 
• Videreutvikle en økonomisk og industriell samarbeidssone med Russland. 
• Styrke forskning, kunnskapsoppbygging, kartlegging, overvåkning, forvaltning, sikkerhet, 

utveksling av informasjon, kultursamarbeid igjennom ulike tiltak og organer. 
• Vurdere infrastruktur og mulige nye transportveier i regionen. 

 
RNS er videre inndelt i 10 kapitler. Disse er i hovedsak overensstemmende med regjeringens 
hovedprioriteringer (mål). Kapitlene er en fordypning av regjeringens prioriterte oppgaver. 
 
Beaufres definisjon av strategi beskriver å samordne maktmidler for å nå mål. RNS forholder seg 
ikke til bruk av maktmidler. Det avdekkes likevel bruk av en rekke andre midler i strategiens plan 
for å influere (ref tabell Schelling) på utviklingen i område. Bruk av midlene samsvarer godt med 
regjeringens ønske om langsiktighet og forutsigbarhet som viktige kvaliteter ved norsk 
nordområdepolitikk (RNS 2006: 6) der man vektlegger forsiktige endringer over tid fremfor å 
presse fram kortsiktige fremganger.  
 
Kapitelenes fordypende deler kan også ses på starten til å utvikle det Beaufre kaller 3. nivå 
strategier, altså en operasjonalisering der man innen de ulike områder arbeider målrettet mot 
regjeringens overordnede målsetning. Schellings definisjon av strategi omhandler å ivareta 
nasjonens interesser. Dette er vel ivaretatt i RNS da det allerede i forordets første setning erklærer 
at ”Å utnytte mulighetene i nordområdene er en av de viktigste satsingene for regjeringen..” 
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(RNS 2006: 5) De punktene som videre klargjøres i forordet er også en fremstilling av de norske 
interessene i nordområdet. 
 
Oppsummert inneholder RNS interesser, overordnede mål, mål og angir en del midler som skal 
brukes for å nå målene. Disse er delvis strukturert i en plan for å influere på omgivelsene. Videre 
inneholder de fordypende kapitlene de overordnede føringene innen de ulike områder. 
RNS inneholder trekk av en hierarkis inndeling av strategien i nivåer. Det finnes også en 
fordypning innen de enkelte områder. RNS kan sammenlignes med det Beaufre beskriver som en 
total strategi. Fordypningskapitlene og oppfølgingskapitelene har likevel en svakhet i forhold til å 
iverksette denne totale strategi da det kun delvis legges opp til å utvikle strategier innen de 
enkelte områder. Fordypningskapitlene inneholder noe av det slike områdestrategier vil kunne 
inneholde, men preges av manglende analyser og operasjonalisering av de gitte delmål. Resultatet 
av dette blir en tekstmasse som inneholder noe bakgrunnsinformasjon, noen utviklingstrekk, 
status innen enkeltområder, visjoner, tiltak og så videre. Denne informasjonen er i god 
overensstemmelse med de overordnede føringer og mål gitt tidligere i dokumentet, men dette 
struktureres ikke til en strategi innen delområdene. RNS, som en total strategi, har dog en 
koordinerende effekt. De mål som skal oppnås er i samsvar med de overordnede mål, politikken 
på de ulike områder harmonerer i hovedtrekk med hverandre og satsingen synes koordinert og 
helhetlig på overordnet nivå. RNS fremstår likevel noe ustrukturert og lite tydelig i innhold til å 
gi nødvendige føringer og koordinering på lavere nivå.  
 
RNS er ikke i samsvar med det Schelling beskriver der strategi er et spill med trekk og mottrekk 
der kunsten er å forutse motstanderens reaksjoner på egne trekk og handle deretter. RNS synes å 
ha en åpen agenda som tåler innsyn og der man heller søker støtte for de mål man skal oppnå enn 
at man påtvinger motparten sin vilje. 

4.2 En ny dimensjon ved norsk utenrikspolitikk 
Som tidligere nevnt angir RNS at skille mellom utenriks- og innenrikspolitikk er i ferd med å 
viskes ut. Det er likevel skrevet et eget kapittel om nettopp utenrikspolitikk der de forhold som 
mest påvirker den utenrikspolitiske sfære behandles.  
 
RNS utnytter det handlingsrom som foreligger igjennom det Beaufre kaller en ytre manøver. 
Rammene er det internasjonale system med de mekanismer som regulerer dette. Dette er i første 
rekke folkeretten og havretten med de reguleringer disse har på mellomstatlige forhold. Videre 
omhandler dette de avtaler som gjelder for området, herunder Svalbardtraktaten. (RNS 2006: 13-
16) Norsk politikk har tidligere medført tvister angående delelinjer og tolkning av ulike regler der 
norske interesser har vært involvert (Jan Mayen-Grønland-Island). Norge tapte en tvist som endte 
i domstolen i Haag i 1993, men akseptert dommen. Dette kan tyde på at norsk politikk utnytter 
handlingsrommet, men er tydelige på at Norge skal agere innenfor de rammene det internasjonale 
system gir. (Lunde 2008: 64) 
 
Det foreligger to problemområder som kan omhandle norsk handlingsrom og det internasjonale 
system. Det første gjelder Svalbardtraktaten og hvorvidt denne gjelder havområdet omkring 
øygruppen. Flere av traktatstatene er uenig med Norge som tolker den bokstavelig og hevder 
traktaten kun gjelder på land og ut i territorialfarvannet noe som innebærer at området omkring 
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skal reguleres ved andre virkemidler. I 1977 valgte Norge å opprette en fiskerivernsone rundt 
Svalbard for å sikre en forsvarlig forvaltning av ressursene. (RNS 2006: 14) Russland bestrider 
legaliteten av denne sonen noe som skaper utfordringer i myndighetsutøvelse i dette område.  
(RNS 2006: 15) Det andre problemområdet gjelder grensespørsmålet i havet med Russland der 
Norge hevder at midtlinjeprinsippet skal gjelde, mens Russland hevder sektorprinsippet (Vedlegg 
2). Midtlinje har vært brukt i de fleste områder i verden, mens i polare strøk har også 
sektorprinsippet unntaksvis vært brukt, som for eksempel i Antarktis. Norges standpunkt nå er at 
havretten skal gjelde. (RNS 2006: 14) Den nåværende situasjon med en etablert ”gråsone” kan 
vanskelig videreføres dersom man skal utvinne petroleums fra området da eierskap til ressursene 
er viktig å få klarlagt før de nødvendige store investeringer kan gjøres. 
 
RNS utnytter handlingsrommet med en ytre manøver. Norge fremmer sine interesser ved å 
handle innenfor de rammene systemet gir samtidig som man innehar nok pragmatikk til å 
akseptere et nederlag i det internasjonale system. Dette synliggjør en relativ offensiv og 
realpolitisk utenrikspolitikk fra en småstat der det internasjonale system er et svært viktig element 
i nasjonens sikkerhet. (Lunde 2008: 64) RNS angir også viktigheten av å forankre 
nordområdesatsingen ved å ”sikte mot å oppnå støtte fra våre allierte og partnere slik at Norge 
kan møte de reelle utfordringer vi står ovenfor i nordområdene” (RNS 2006: 15). Dette går igjen 
primært mot å sikre Norge i en ytre manøver. 
 
RNS stadfester gjeldende politikk på en del områder. Satsingen i nordområdene skal være 
langsiktig og forutsigbar. (RNS 2006: 11) Det skal også være en fasthet i håndhevelsen av 
suverenitet og i ressursforvaltningen. (RNS 2006: 11) Utenrikspolitisk klargjøres med dette at de 
øvrige aktørene i området vet hva de kan forvente fra norsk side og kan forholde seg til dette. 
Dette kan bidra til stabilitet i regionen og dermed unngå at uheldige enkeltepisoder får utvikle seg 
negativt og påvirker regionen på sikt. Innenrikspolitisk klargjøres også at dette er en politikk og 
satsing som gjøres over mange år der innsats og resultater har en langsiktig dimensjon og at man 
ikke kan forvente raske forbedringer og kortsiktige løsninger. Det sier også noe om rammene for 
myndighetsutøvelsen i området, blant annet til Kystvakt, Politi, Påtalemyndighet og Forsvaret, 
der langsiktighet, forutsigbarhet og fasthet er styrende for aktiviteten. (RNS 2006: 17) 
 
I et realismeperspektiv kan denne åpenheten og tydeligheten synes uheldig da det medfører at 
motparten kjenner dine trekk og kan utnytte dette samtidig som du har begrenset ditt eget område 
for å manøvrere. Dette samsvarer dårlig med spillteori og å tenke tiltak-mottiltak. På den andre 
siden kan det være rasjonelt. Ved å synliggjøre intensjoner og opptreden unngår Norge negative 
overraskelser i forhold til Russland som stormakt og nabo. Russland blir videre trygge på Norges 
intensjoner og disse er videre av en slik karakter at de også på mange områder gagner russiske 
interesser slik at man faktisk åpner muligheter for samarbeid. I Schellings teori ville dette kunne 
kalles å influere på situasjonen slik at man når sine målsettinger. Hos Beaufre kan RNS i denne 
sammenheng være en adaptiv opptreden fra en småstat mot en stormakt. Norge tilpasser 
strategien til den regionale situasjon og utnytter de mulighetene som foreligger. 
 
RNS signaliserer tydelig en åpenhet for samarbeid og å finne nye felles løsninger på ulike 
problemer. (RNS 2005: 11) Det takkes også ja til et initiativ fra president Putin om et strategisk 
energi-partenerskap mellom Norge og Russland i nord. (RNS 2005: 11) Begge disse forhold 
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tyder på at landene faktisk har felles interesser i området og at partene innser at samarbeid kan 
være fordelaktig. RNS fastslår at ”Uten russisk engasjement og norsk-russisk samarbeid lar det 
seg ikke gjøre fullt ut å sikre en bærekraftig ressursutnyttelse og ansvarlig miljøforvaltning i 
Barentshavet.” (RNS 2005: 15) Dette signaliserer at samarbeid ikke bare er ønskelig, men også 
nødvendig. Fra russisk side uttrykkes dette ikke like klart, men det synes å være i russisk 
interesse, som vist ved tildeling av oppdrag til norsk industri knyttet til gassutvinning i nord, å få 
tilgang til norsk verdensledende undervannsteknologi for utvinning av petroleumsprodukter 
under ekstreme værforhold. Det kan også være i russisk interesse å ha norske selskaper med høy 
kvalitet på en rekke områder som en konkurrent til russiske og andre selskaper som tradisjonelt 
ikke har vært opptatt av verdier som miljø, sikkerhet og effektivitet i kombinasjon med interne 
standarder for HMS (helse, miljø, sikkerhet) og kvalitet. 
 
Denne tydelige forhåpning om samarbeid i et realismeperspektiv er et eksempel på at begge 
parter ønsker noe fra motparten og at man lettest kan få tilgang på det man ønsker ved å etablere 
et samarbeid. Beaufres ytre manøver begrenser det partene anser som handlingsrom og derfor 
fremstår et gjensidig samarbeid et godt alternativ. Dette stemmer også inn i den helhetlige 
kontekst, både globalt og regionalt, der fredelig samarbeid frembringer de beste langsiktige 
løsninger. Det er dermed også rasjonelt i et realismeperspektiv å bruke samarbeid som et middel 
for å nå sine mål. I internasjonale relasjoner synes dette virkemiddel stadig mer brukt sett i 
forhold til de harde maktmidler som militærmakt og økonomi.  
 
RNS påviser to utviklingstrekk som faller sammen i tid. Dette er at norsk energipolitikk flytter 
nordover samtidig som energispørsmål får en tydeligere utenrikspolitisk og sikkerhetspolitisk 
dimensjon. (RNS 2006: 11-12) Energi har de siste 100 år vært en strategisk ressurs som alle de 
industrialiserte land har søkt å sikre igjennom ulike tiltak. I perioder med overskudd på energi har 
dette fått mindre fokus, mens i tider med knapphet og krig har dette hatt stor betydning. De siste 
årene har markedet stadig etterspurt mer energi og prisen har økt betydelig (fram til høsten 2008 
da prisene på kort tid sank fra 150 USD pr fat til ned mot 40 USD), samtidig som verdens 
stormakter har søkt å sikre sine behov ved hjelp av tilgang til ulike markeder. Dette generelle 
presset mot energiressursene sammen med at Norges har små utviklingsmuligheter i sør har 
medført at trykket for utvinning av ressursene i nord har økt med de implikasjoner dette kan 
innebære i forhold til stabiliteten i regionen. Regjeringen står derfor nå under påvirkning fra flere 
hold. Vest-Europa og USA ønsker tilgang til energi fra en stabil leverandør. Norsk industri 
ønsker å fortsette utbyggingen innen petroleumssektoren for å sikre seg fremtidige inntekter. 
Befolkningen i Norge ønsker fortsatt velstandsøkning. Tidligere var det visse miljø- og 
fiskerigrupper imot å utvinne forekomstene i nord, men denne motstanden synes å ha forvitret i 
de senere år, delvis grunnet en stor satsing på miljøtiltak. Regjeringen synes derfor å ikke ha 
særlig handlingsfrihet med hensyn på utbygging av energisektoren i nord, selv om energipolitikk 
har blitt en del av sikkerhetspolitikken og at denne dermed løftes inn i et område der Norge og 
Russland har delvis motstridende interesser. 
 
Energisituasjonen i regionen og verden samt Norges rolle i denne fremstår som klassisk realisme. 
Tilgangen til energi er så viktig at de store nasjonene vil søke å påvirke Norge og andre 
energirike nasjoner til å utnytte sine ressurser. Dette ble også gjort under utbyggingen av 
Trollfeltet i Nordsjøen da representanter for Norges regjering flere ganger måtte reise til USA for 
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å forklare at det tok tid å utvikle et så komplisert felt og at leveransene til Europa dermed ikke 
kunne starte så tidlig som ønskelig. (NRK1, søndag 21. januar 2009) Norge er nok derfor delvis 
influert, direkte eller indirekte, på en slik måte at å stoppe utbygging fremstår som et dårlig 
alternativ. Norge kan likevel ikke automatisk forvente ubetinget støtte fra Europa eller USA i 
eventuelle uoverensstemmelser med Russland, da Russland også er en svært viktig leverandør av 
energi til de samme nasjoner. Spesielt har Sentral-Europa gjort seg svært avhengig av russisk 
gass i lang tid fremover og står derfor i en form for direkte avhengighetsforhold til Russland.  
 
Håndteringen av disse interessekonfliktene kan settes inn i et realismeperspektiv. Norge og 
Russland har interessekonflikter. Samtidig foreligger det forhold som binder statene sammen. Det 
første er den gjensidige avhengighet av et samarbeid for å kunne forvalte og utnytte ressursene. 
På petroleumsområdet handler dette om enorme verdier, gigantinvesteringer, avansert teknologi 
og et sårbart miljømessig område. Langsiktighet og en bærekraftig utvikling over tid vil kunne 
være viktige suksessfaktorer. Den andre faktoren er at andre aktører også har interesse for 
ressursene og vil søke å oppnå fordeler. Dersom Norge og Russland ikke samarbeider om en 
utvikling i nordområdene vil det kunne oppstå situasjoner der flere andre stater vil utnytte 
splittelsen og dermed redusere kvalitet i ressursforvaltningen. Ut fra dette er det i et 
realismeperspektiv rasjonelt for Norge, som innehar begrensede maktmidler, å søke et nært 
samarbeid med Russland, på tross av motsetninger. 
 
Innen fiskeriområdet foreligger allerede en slik situasjon der andre aktører søker å utnytte de 
uavklarte forhold i nord sammen med andre muligheter dagens reguleringssystemer gir. 
Fiskefartøy kan bevge seg mellom ulike soner der de kan fiske med og uten kvoter på ulike 
fiskeslag, manipulere fangstdagbøker, ulovlig losse fisk, dumpe fisk og så videre. Her har 
Russland og Norge felles interesser i å rydde opp, men Russland har hatt store problemer med å 
håndtere sin egen fiskeflåte og synes ikke å ha avsatt de nødvendige midler til ressurskontroll. 
EU, der mange av fartøyene engasjert i ulovligheter har sin flaggstat, har heller ikke vist evne 
eller vilje til å stoppe ulovlighetene. Norge står derfor ofte alene om å beskytte fiskeressursene i 
nord, der Russland og Norge har sammenfallende interesser.    
 
RNS fremholder problematikken rundt klimaendringene, på kort sikt i de arktiske strøk der 
endringen går mye raskere enn andre steder, men globalt også på lengre sikt med den 
sikkerhetstrussel en stigende vannstand vil være mot store befolkningsgrupper og de påfølgende 
folkevandingene som et resultat av dette. Den internasjonale klimaforskning som er etablert på 
Svalbard er derfor viktig for å kunne frembringe forskningsresultat som gjør verden oppmerksom 
på klimaendringene. (RNS 2006: 12) Forurensning i seg selv og tilknyttet klimaendringene er 
meget synlige i nordområdene da oppvarmingen skjer dobbelt så fort her samtidig som en del 
miljøgifter har sin endestasjon her. (RNS 2006: 12) Miljøproblemer er altså koblet til sikkerhet 
for ressursene, sikkerhet for naturen, sikkerhet for fremtidig bosetning i nordområdene og 
sikkerhet for all befolkning som bor nær havet. Selv om dette er langsiktige konsekvenser vil 
tiltak i dag kunne ha stor betydning for fremtiden. Beaufre angir en småstatstrategi som 
innebærer en indirekte påvirkning. Dette kan forklare RNS i dette tilfellet der man vil støtte andre 
nasjoners klimaforskning i regionen og dermed synliggjøre for nasjonenes forskermiljøer og 
beslutningstakere de konsekvenser miljøutslipp har i nordområdene spesielt og for jordas fremtid 
generelt.  
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Oppsummert griper RNS vidt og dekker store områder, både geografisk og i tema. Denne bredde 
kan gjøre det vanskelig å nå tilstrekkelig dybde, men RNS bredde er også dens styrke da den går 
utover tradisjonelle grenser for sikkerhets- og utenrikspolitikk. RNS fremstår i denne delen som 
hovedsakelig rasjonell, men uten at man strengt følger noe mal eller mønster. RNS behandler 
områder som handlingsrom, ytre manøver, interesser og å influere uten at dette settes i et 
teoretisk rammeverk. Også de nyere områder for utenrikspolitikk følger logisk inn i en 
sammenheng for en helhetlig politikk. Samarbeid vektlegges dog høyt, mens motsetninger 
vektlegges lavt. Dette er noe overraskende i et rasjonalistisk perspektiv der en statenes strategi 
ofte tar utgangspunkt i motsetninger.  

4.3 Forsvarets rolle 
Igjennom RNS har Forsvaret blitt et tydeligere redskap i å utøve norsk sikkerhets- og 
utenrikspolitikk. Rollen har skiftet fra den kalde krigen der Forsvaret primært skulle forberede 
seg på storkrig, til at man i dag, spesielt i Kystvakten, utøver norsk myndighet ovenfor andre 
stater kontinuerlig, 24/7. 
 
RNS tildeler Forsvaret flere roller. Det vektlegges også at de fleste utfordringene i nord er 
sektorovergripende og dette fordrer et nært samarbeid mellom sivile og militære myndigheter der 
det allerede gode samarbeid mellom Kystvakt, påtalemyndighet og politi fremheves. Forsvaret 
skal være tilstede i nordområdene og videre sikre et nasjonalt beslutningsgrunnlag, hevde 
suverenitet, utøve norsk myndighet, ta del i ressursforvaltningen, følge opp regelbrudd og 
beskytte ressursene i området. Forsvaret skal også bidra med et ledelse og kommandoapparat som 
kan settes inn ved behov. (RNS 2006: 17) Ingen av disse oppgavene er nye for Forsvaret. De 
settes dog inn i en kontekst som gjør det lettere å se Forsvarets rolle i en helhet. RNS gir også en 
form for prioritering for Forsvaret i nordområdene noe som på sikt vil kunne innebærer at 
ressursene til Forsvaret disponeres deretter. 
 
Ivaretakelse av suverenitet er i ytterste konsekvens et militært forsvar av Norge. Dette er ikke 
uttalt direkte i RNS, men er en av Forsvarets oppgaver. Her trer Schellings småstatsperspektiv 
fram og Norge har beholdt noe av den gamle kapasitet til avskrekking, det vil si at et angrep på 
Norge vil koste angriperen dyrt. Kampfly, undervannsbåter og missilbåter innehar primært denne 
kapasiteten i dag. Dog er det Beaufre kaller indirekte påvirkning i tillegg til den ytre manøver det 
middelet som i hovedsak benyttes i implementeringen av selve RNS.  
 
RNS vektlegger også viktigheten av det allerede etablerte samarbeid mellom norske og russiske 
militære myndigheter. Spesielt har dette vist seg viktig i når kriser oppstår slik som under 
”Kursk”- og ”Elektron”-sakene. (RNS 2006: 17) Dette ønske om kanaler, også på militært nivå, 
for å kunne håndtere ulike episoder kan være et rasjonelt trekk. Myndighetene åpner for at saker 
kan løses på et lavere nivå, der det implementeres et verktøy som gjør at man ikke trenger å 
eskalere situasjoner basert på misforståelser og det bygges inn en sikkerhetsventil mellom de 
russiske og norske militære sjefer. 
 
RNS vektlegger til slutt ønske om å tiltrekke nordområdene ny oppmerksomhet blant annet ved å 
søke å stimulere til økt alliert øvingsvirksomhet i nordområdene. (RNS 2006: 17) Dette kan ha 
sin bakgrunn i minst to forhold. For det første vil de allierte tilegne seg kunnskap om å operere i 
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området. For det andre vil de alliertes oppmerksomhet igjen rettes mot de utfordringer som ligger 
i nordområdene. Det første blir altså en del av en mulig fremtidig direkte strategi og det siste blir 
en del av en norsk ytre manøver. 
 
Oppsummert skal Forsvaret brukes som et middel til å unngå krig. RNS stadfester også at 
Forsvaret skal brukes som et middel for å håndtere hendelser og igjennom ulike tiltak for 
samarbeid hindre uønsket eskalering av hendelser. Forsvarets virksomhet er i RNS hierarkisk 
underlagt regjeringens sikkerhets- og utenrikspolitikk. Forsvaret brukes i RNS som et middel for 
å nå de politiske målsetninger. Det etableres også en prioritering av Forsvarets virksomhet som 
støtter RNS med tilstedeværelse i nordområdene. Forsvarets tydelige og konsekvente 
myndighetsutøvelse skal videre influere på de andre aktørene i området og gjøre det klart at norsk 
politikk også utøves i praksis. Stridskreftenes tilstedeværelse og kapasitet i området skal også ha 
en avskrekkende karakter som går utover den daglige myndighetsutøvelse gjennomført av 
Kystvakten. Norge skal også, om nødvendig, kunne håndtere konflikter noe høyere på 
konfliktskalaen.  Forsvaret rolle i RNS synes med dette å være i samsvar med et 
realismeperspektiv dersom man tar hensyn til konteksten. Det militære maktmiddel brukes til å 
støtte en overordnet strategi. Den største mangelen synes dog å være at man ikke utvikler en 
selvstendig militær strategi som støtter RNS. Landsdelkommando Nord-Norge har dog utviklet 
en operasjonsplan som ivaretar forholdene på lavere nivå.  

4.4 Andre områder med ytterligere sikkerhetspolitiske dimensjoner 
RNS anlegger et bredt perspektiv for å nå regjeringens overordnede målsetting om 
å skape bærekraftig vekst og utvikling i nordområdene. (RNS 2006: 6) I de innledende deler 
vektlegges forhold innenfor den tradisjonelle sikkerts- og utenrikspolitikken, men det 
overordnede målet nås ikke igjennom innsats på disse områder alene. Det er den 
sektorovergripende tilnærming (utdanning, forskning, infrastruktur, urfolk, næringsvirksomhet, 
fiske, petroleumsvirksomhet, myndighetsutøvning) og hvordan sektorene påvirker hverandre og 
omgivelsene som gir RNS tyngde. Det tilstrebes å etablere den nødvendige sammenheng mellom 
de ulike sektorene og en helhet. Innen enkelte områder blandes dog inn detaljer på mikronivå 
mens man på andre områder ikke pløyer særlig dypt.  
 
RNS beskriver to hovedområder, utover grensespørsmål og Svalbard, hvor Norge og Russland 
kan ha interessekonflikter. Det ene er innen petroleumssektoren og det andre er innen fiskeri. 
(RNS 2006: 13-14) Innen begge sektorene har Norge over lang tid søkt å etablere en god norsk 
ressursforvaltning innenfor rammen av folkeretten. Det innebærer statlig reguleringer, troverdig 
håndhevelse av regime for ressursforvalting og internasjonalt samarbeid. (RNS 2006: 14) Det 
klargjøres også at begge disse områdene er vanskelige og utsatt for press fra to sider. Det ene er 
fra den generelle energisituasjonen i verden der aktørene ønsker at ressursene utnyttes. Det andre 
er fra fiskerinæringen, som for eksempel innen EU, innehar en stor overkapasitet og derfor vil 
presse på, igjennom ulike kanaler, for å kunne fiske mer i nordområdene. (RNS 2006: 14-15) 
Umiddelbart synes det som om Norge og Russland kan ha en interessekonflikt omkring tilgangen 
til ressursene, men de har også et interessefellesskap i å beskytte de samme ressursene. Denne 
tosidigheten synes å komme tilbake ved flere anledninger og gjør det klart Norge og Russland på 
mange områder bør kunne strekke seg langt for å oppnå enighet fremfor at det oppstår splittelse 
og dermed gir spillerom for andre aktører. 
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Kunnskapsproduksjon og kunnskapsutvikling fremstilles som en forutsetning for å forstå 
nordområdene så godt at man kan gripe mulighetene og møte de utfordringer området gir. (RNS 
2005: 19) Særlig viktig ansees kunnskap om hele økosystemet som grunnlag for forvaltningen av 
området, spesielt knyttet til fiskerier, men også til miljø, klima, forurensing samt 
petroleumsutvinning. (RNS 2006: 20-21) Kunnskapsutviklingen skal også brukes til å lage et 
system for å monitorere økosystemet som igjen blir grunnlaget for en helhetlig forvaltningsplan 
og hvordan ressursene utnyttes. (RNS 2006: 38) RNS fremhever en rekke tiltak som skal bidra til 
denne kunnskapsutviklingen. (RNS 2006: 26-29)  
 
RNS fremstiller nordområdene som et område der man med avansert forskning skal kunne oppnå 
en form for eksakt kunnskap om omgivelsene med de variabler og faktorer som påvirker. Denne 
positivistiske tilnærming til nordområdene kan ha sin bakgrunn i å skulle gi Norge en form for 
kunnskapsmakt og dermed stor tyngde i utviklingen generelt og i relasjon til Russland spesielt. 
Historisk er kunnskap om fiskebestanden viktig da det er grunnlaget for forhandlinger om uttak 
av fisk. Selv om man i RNS vil dele denne kunnskapen (RNS 2006: 26-27), sitter Norge som 
nasjon i en nøkkelposisjon dersom man oppnår kontroll over kunnskapsproduksjonen. 
 
Miljøet og naturverdiene i nord må beskyttes mot forurensing, klimaendring, og overbeskatning 
av levende ressurser. Videre stadfestes at økt press mot nordområdene gjør vern, forvalting og 
klare rammer for ulik virksomhet stadig viktigere. (RNS 2006: 37) Det vektlegges også at disse 
forholdene er grenseoverskridende og krever samarbeid med flere nasjoner, spesielt Russland.  
Høsting av marine ressurser er avhengig av at økosystemet som helhet fungerer og forutsetter 
omfattende kunnskap om de enkelte ledd i økosystemet (RNS 2006: 41) noe som viser til den 
tidligere kunnskapsoppbygging. De grunnleggende forutsetninger for utnyttelse av de levende 
ressursene i havet og dermed verdiskapning i nordområdene er et rent og rikt hav, en bærekraftig 
og økosystembasert forvaltning samt systematisk kunnskapsoppbygging som understøtter dette 
(RNS 2006: 41) RNS stadfester også at den største utfordringen i området knyttet til forvalting er 
UUU-fiske (ulovlig, uregistrert og uregulert) der dette må bekjempes på bred front og i et bredt 
samarbeid med de andre impliserte aktører. (RNS 2006: 42) Miljø, ressursforvaltning, kunnskap 
og verdiskapning er altså tett sammenvevd dersom man skal sikre en bærekraftig utvikling over 
tid. Igjen preger et positivistisk syn på kunnskap logikken der det synes som om Norge vil 
etablere en form for kontroll over de viktigste faktorene som påvirker nordområdene, men der 
man innser at områder som UUU ikke kan håndteres alene og krever et bredt samarbeid.  
 
Samarbeidet med Russland er logisk i et realismeperspektiv da de forvalter store områder og 
utviklingen her i stor grad påvirker de norske områdene da fisk og biomasse beveger seg mellom 
de ulike områder. Samarbeid er med andre ord en forutsetning for å lykkes. Samarbeid for å 
stoppe UUU er også hensiktsmessig, men mye vanskeligere å gjennomføre da en rekke nasjoner 
ikke vil gjøre praktiske tiltak for å stoppe egne fiskere som på grunn av dårlig forvaltning av egne 
nasjonale ressurser nå fisker ulovlig i blant annet nordområdene. EU har også vist lite handlekraft 
generelt innen fiskerisektoren og 4/5-deler av artene i EU-området er under et forsvarlig 
biologisk nivå (EU, 2007, s 4) og har generelt dårlig forvaltning. (WWF 2009: 8) Norge er i følge 
WWF best til å følge FNs ”code of conduct” innen fiskerier  (WWF 2009: 8) noe som gir 
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mulighet for vekst i fiskeriressurser og som på sikt vil kunne medføre ytterligere press mot 
nordområdene. 
 
Petroleumsvirksomheten skal tilfredsstille meget strenge miljøkrav, som all annen virksomhet da 
dette sikrer fortsatte muligheter innen fiskerirelatert næring. Videre vektlegges Barentshavet som 
viktig leverandør av energi som supplement til det mer ustabile Midt-Østen. (RNS 2006: 45) 
Satsingene i nord skal være langsiktige, sikre utvikling av lokalt næringsliv og inneholde 
elementer av å utforske nye områder. (RNS 2006: 46) Strenge miljøkrav skal forene 
petroleumsvirksomhet med fiskeri, to næringer som frem til nå har stått i motsetning til 
hverandre. Videre skal petroleumsvirksomhet være en drivkraft i utviklingen av 
næringsvirksomhet i landsdelen. Det kan synes som om regjeringen tør stille strenge krav til 
virksomheten da lønnsomheten uansett er god og dette, i et realismeperspektiv, er en rasjonell 
utnyttelse av petroleumsvirksomheten som også gir positiv effekt på andre områder. 
 
Opp mot den overordnede målsetting er det i et realismeperspektiv rasjonelt å utnytte 
petroleumsutvinningen til å bidra til en generell utvikling i området. Virksomheten krever 
høyteknologisk utvikling og støtte, logistikk, baser og ilandføringsanlegg noe som kan gi sårt 
tiltrengte ringvirkninger i et område preget av fraflytting og dårlige sosial utvikling. Det synes 
også rasjonelt å stille strenge miljøkrav. De levende ressursene i havet er fornybare og skal gi en 
Norge en næring, også etter perioden med utvinning av fossilt brennstoff. Igjen er det 
hensiktsmessig å utnytte lønnsomheten i denne næringen til å sette en ny og høyere standard for 
miljøhensyn i de sårbare arktiske områder. 
 
Oppsummert er den sikkerhetspolitiske dimensjonen innen disse områdene knyttet til to forhold. 
Det ene er å håndtere de naturlige interessemotsetningene til Russland knyttet til uttak av 
ressurser. Det andre er samarbeid om de områder der man faktisk har felles interesser. Områder 
som kunnskapsutvikling, forvaltning, miljø, sikkerhet, petroleum og generell næringsutvikling er 
av en slik karakter at Norge og Russland i realiteten kan forventes å ha tilnærmet felles interesser 
og mål. Også det økte presset på ressursene fra andre nasjoner kan ha en slik samlende effekt. 

4.5 Delkonklusjon, RNS i et realismeperspektiv 
Den norske regjering tar i RNS et fast grep for å styre utviklingen i nordområdene. Den positive 
militære sikkerhetssituasjonen etter den kalde krigen, negativ næringsutvikling i nordområdene, 
avfolkning, urbefolkningsspørsmål, miljøutfordringer, ressursforvaltning og petroleumsutvinning 
er alle faktorer som vil prege fremtiden i regionen. Alle disse faktorene, med muligheter og 
begrensninger, søker regjeringen å håndtere igjennom en overordnet strategi. Regjeringen vil 
videre toppstyre utviklingen igjennom RNS og de tiltak som der iverksettes. 
 
De ulike sektorene gis målsettinger som bærer mot den overordnede målsetting og ivaretar norske 
interesser. RNS gir også mange av de tiltak som skal iverksettes, altså de midler som skal 
anvendes, men det gjenstår en del spørsmål og frihet på dette nivået. Det søkes også å få en 
sammenheng mellom de midlene som allerede er tilgjengelig i form av ulike institusjoner, 
samarbeidsorgan og avtaler slik at disse i større grad kan settes i stand til å bidra til å nå 
regjeringens målsettinger. Det er etablert et målhierarki og angitt en rekke midler som skal 
anvendes for å nå målene. 
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Regjeringen opphever i stor grad tradisjonelle skillelinjer. For det første sees innenriks- og 
utenrikspolitikk som to sider av samme sak der skillet er av mindre betydning. For det andre sees 
sektorene i en sammenheng der de ikke bare skal være instrumenter innen sitt område, men bidra 
til utvikling i de andre områdene. Regjeringen styrer og koordinerer sektoroverskridende 
aktiviteter slik at man oppnår en rasjonell sammenheng mellom de ulike mål og midler. 
 
RNS er en strategi som håndterer interessemotsetninger innenfor rammen av samarbeid og med 
en forankring i de regler som gjelder i det internasjonale samfunn med FN og de internasjonale 
reguleringer og domstoler. Tradisjonell maktbruk vurderes ikke som en opsjon. Den norske 
regjering synes også å forvente at Russland og Norge er likeverdige parter i det internasjonale 
system. RNS fremmer også viktigheten av å få nødvendig fokus mot nordområdene fra det 
internasjonale samfunn og derigjennom oppnå støtte for RNS, altså sikre den ytre manøver. 
Situasjonen etter den kalde krigen og instrumentene i det internasjonale system synes integrert i 
RNS. 
 
Militære maktmidler brukes i RNS som et redskap for statens myndighetsutøvelse og for å 
håndtere ulike hendelser. Norges suverenitet og suverene rettigheter skal utøves konsekvent, 
tydelig og forutsigbart ovenfor alle aktører i området. På havet utøves statens myndighet 
igjennom Kystvakten som et særlig viktig redskap i ressursforvaltning og tilstedeværelse i 
havområdene. Øvrig militærmakt skal ved stadig tilstedeværelse og øving kunne håndtere 
hendelser og kriser som kan oppstå. Igjen skal dialog, også mellom de militære, sikre samarbeidet 
for å unngå eskalering av episoder.  
 
Mange deler av RNS kan med dette forklares ut ifra et realismeperspektiv, men der regjeringen 
ikke anser den internasjonale arena som et anarki mellom stater. I RNS betraktes det internasjonale 
system som en referanseramme. RNS har tydelige trekk av et top-down perspektiv, der er en 
forankring mellom overordnede mål, delmål og midler. RNS inneholder videre en overordnet 
koordinering og det brukes et spekter av de virkemidle staten rår over. Det er dog noen tydelige 
avvik. Det internasjonale samfunn ansees som relativt regulert, ikke et anarki der makten råder. 
Videre håndteres konflikter ut ifra at viljer ikke står mot hverandre, men at det foreligger en 
gjensidig forståelse for at det er i begge parters interesse å samarbeide. 
 

            
Strategisk verdi -  transport: Oljelast i transitt på norskekysten 
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5. Nordområdestrategien i et konstruktivismeperspektiv 
Denne delen av studien innebærer å bevege seg fra et realismeperspektiv med vekt på forklaring, 
strukturer, system og top-down, til et konstruktivistisk perspektiv med vekt på forståelse, 
aktørene, tanker og ideer. Først vil jeg se på de indre faktorene, deretter de ytre faktorene for 
deretter å se de to hovedaktørene (Norge og Russland) sammen som aktører på den internasjonale 
arena. Til slutt vil jeg se på noen av de øvrige forhold i RNS. 
 
Hovedaktøren i norsk utenrikspolitikk i det angjeldende tidsrom er den norske utenriksminister 
Jonas Gahr Støre. Da han overtok ministerposten tok han umiddelbare grep i norsk politikk og 
rettet fokus mot nord. De øvrige partiene i regjeringen har nok også en viss innflytelse på 
politikken, men norsk utenrikspolitikk har ofte vært hevet over partipolitikk og man har søkt å 
oppnå en bredere forankring i Stortinget. Gahr Støre har derfor to veier å søke støtte, innad i en 
flertallsregjering og utad i Stortinget. Resultatet i et konstruktivistisk perspektiv og som kan være 
gjenspeilet i RNS er en rekke ideer, normer og verdier som aktørene har med seg og viderutviklet 
på nasjonalt nivå som igjen bringes ut og videreutvikles på den internasjonale arena.  

5.1 Indre faktorers påvirkning på aktørene 
Ideologien som preger de norske aktørene kan hentes fra Arbeiderpartiets program som fastsetter 
at sosialdemokratiet er grenseløst. (Det norske Arbeiderpartiet 2005: 10) Det vil si at de 
grunnleggende verdier om frihet, solidaritet og like muligheter ikke stopper ved Norges grenser. 
Videre ønskes et globalt verdenssamfunn tuftet på aktive stater der alle mennesker har sosiale 
rettigheter, rett til arbeid og mulighet til å forsørge seg selv. Et slikt samfunn innebærer en mer 
rettferdig fordeling av godene, fred og respekt for menneskerettighetene. (Det norske 
Arbeiderpartiet 2005: 10) AP ønsker også overnasjonale løsninger på overnasjonale utfordringer 
med et handlekraftig internasjonalt samfunn og internasjonale regler som gjelder for alle 
nasjoner. (Det norske Arbeiderpartiet 2005: 10)  
 
Det ideologiske utgangspunktet er med dette tydelig forankret. Den internasjonale arena 
inneholder overnasjonale mekanismer og internasjonale regler som alle forholder seg til og som 
må videreutvikles. Det foreligger grunnleggende universelle verdier om frihet, solidaritet og en 
mer rettferdig fordeling av godene i verden. RNS inneholder også deler av denne ideologi. Den 
fastslår at havrettens regler, folkerettens regler og internasjonalt samarbeid er et utgangspunkt for 
arbeidet i nord. (RNS 2006: 14) Det fastslås også at man ønsker et tett og godt samarbeid med 
Russland noe som kan gi begge parter utvikling og velstand. (RNS 2006: 15-16) Det skinner da 
igjennom at man med en slik mer solidarisk tilnærming til interessemotsetninger skaper 
muligheter for nye ideer. Dette underbygges videre i praksis der man ønsker å skape en 
økonomisk samarbeidssone i nord der man skal gjøre det enklere å arbeide over grensene. (RNS 
2006: kap 9) Alt dette kan til slutt kunne resultere i en mer rettferdig økonomisk utvikling 
mellom sør- og Nord-Norge, mellom urfolk og andre og mellom russere og nordmenn i 
nordområdene. Dette er i samsvar med de verdier partiprogrammet formidler.  
 
De grunnleggende verdier om frihet, solidaritet og like muligheter gjenspeiles også i RNS. Det 
vektlegges at Norge skal være tydelige på å kommunisere norsk syn på menneskerettigheter, 
rettsstatsprinsipper og politiske rettigheter (RNS 2006: 15), men i avsnittet under stadfestes at vi 
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skal være pragmatiske, interessebaserte og samarbeidsorienterte i Norges Russlandspolitikk. 
(RNS 2006: 15) Det synes ut fra dette at det er skapt en ide om at det er hensiktsmessig å 
samarbeide med Russland selv om de tidvis bryter det vi anser som grunnleggende verdier. 
Forklaringen på dette kan være den forestilling Gahr Støre har om at det alltid er bedre med 
dialog og samarbeid da dette i større grad kan medføre en positiv utvikling enn det som kan 
oppnås ved isolasjon.(Gahr Støre 2008: 64) Et annet eksempel på dette er norsk politikk i forhold 
til Midt-Østen og Hamas, der Norge lenge var det eneste vestlige land som har kontakter med alle 
parter i konflikten. Overført til forholdet til Russland synes samarbeid og dialog å kunne skape de 
beste mulighetene for innflytelse og en positiv utvikling, på flere områder og ulike nivåer. 
 
Disse grunnleggende verdier og forståelse for internasjonale relasjoner gir også noen normative 
forestillinger. Avsnittet ovenfor er et eksempel på dette. Dialog er alltid bedre enn isolasjon og 
samarbeid er alltid bedre enn konflikt. Det foreligger også en norm ut ifra et ønske om et globalt 
verdenssamfunn tuftet på aktive stater. (Det norske Arbeiderpartiet 2005: 10) I dette ligger at 
Norge må være en aktiv initiativtaker på den internasjonale arena. Dette kan delvis være 
forklaringen til at regjeringen utgav RNS. I tillegg startet Gahr Støre umiddelbart et arbeid i UD 
etter sin overtakelse der departementet skulle søke etter områder der Norge kunne være med å 
bidra vesentlig til ”å gjøre en forskjell” i utviklingen i verden (Gahr Støre 2008: kap 1). Dette er 
altså en ny og aktiv tilnærming til den internasjonale arena for Norge, kanskje for en småstat 
overhode. 
 
Gahr Støre bryter den etablerte normen om at Norge er et lite land uten innflytelse. Med sin 
forståelse av det internasjonale system synes lavt folketall og militærmakt å ha en begrenset 
betydning på handlingsrommet. Han påpeker at Norge i areal er på 15. plass dersom vi regner inn 
havområdene, Norge er den 7. største bidragsyter i FN og Statens Pensjonsfond utland (SPU) er 
verdens nest største statlige investeringsfond. (Gahr Støre 2008: 22-24) Norge som energinasjon, 
som bidragsyter i FN og som gigantinvestor gir Norge innflytelse og en plass på den 
internasjonale arena. Denne nye forståelsen av Norge som aktør koblet sammen med forståelsen 
av verden som et regulert internasjonalt system gjør at Norge kan fremstå som en stat som kan 
påvirke og gjøre en forskjell på en del områder. Gahr Støre fremstår dog med stor ydmykhet og 
hevder at disse mulighetene skal utnyttes for å fremme verdier da vår politiske og økonomiske 
innflytelse forplikter oss til å gjøre en positiv forskjell ovenfor andre enn oss selv. (Gahr Støre 
2008: kap 1) 
 
Det foreligger noen kausale sammenhenger knyttet til Arbeiderpartiets program. De er ikke 
uttrykt direkte, men fremtrer likevel relativt klart. Det er slik som rettferdig fordeling og bedret 
sikkerhet, menneskers frihet og demokrati, demokrati og fred, menneskelig rettigheter og 
stabilitet. (Det norske Arbeiderpartiet 2005: 10) RNS synes å gjenspeile noen av disse 
tankemønster. Det er et overordnet mål å skape vekst og utvikling. (RNS 2006: 7) Dette er 
knyttet til den skjeve fordelingen av ressursene mellom Nord- og Sør-Norge samt mellom Norge 
og Russland. Ved å redusere skjevfordelingen vil man dermed kunne oppnå mindre spenning og 
en bedret sikkerhet. På de andre områdene konstaterer RNS ulikheter innen grunnleggende 
verdier og at Norge skal kommunisere et tydelig budskap om Norges syn på dette. (RNS 2006: 
15). 
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Norsk utenrikspolitikk har søkt konsensus og stabilitet omkring policy og de lange linjer i 
utenriks- og sikkerhetspolitikken. Forståelsen for hvordan politikken utformes er tydelig for alle 
aktører da det er tradisjon for at regjeringen drøfter slike forhold i utenrikskomiteen eller den 
utvidede utenrikskomité. RNS er ikke et brudd på denne tradisjon og har sitt utgangspunkt i en 
NOU. Det nye er at det synes som om aktørene i sikkerhetspolitikken vil noe mer enn bare å 
unngå krig og konflikter. Det foreligger en strategi for å utvikle og endre nordområdene for på 
denne måten bidra til økt sikkerhet. Dette har ikke vært tydelig i norsk utenrikspolitikk tidligere.  
 
De indre faktorene fører til handlingsmønster noe jeg i de foregående avsnitt har påvist flere 
ganger. Den utenrikspolitiske ledelse lar et sett av grunnleggende verdier sammen med norske 
interesser i stor grad styre norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. I tillegg utnyttes mulighetene 
møter med andre aktører gir til å informere og å utvide handlingsrommet i relasjonene. (Gahr 
Støre 2008: 68-69) Det synes også å foreligge en form for rangering der interessene bare kan 
fremmes dersom de er innenfor rammen av verdiene, men der dialog alltid er tilstede. I RNS ser 
vi dette når Norge ikke fremmer interesser som ligger utenfor internasjonal rett, utvikling av 
regionen er viktigere enn profittmaksimering, dele kunnskap om økosystemet er viktigere enn å 
berike Norge ut fra denne kunnskap og så videre. Handlingene blir på denne måten meget 
forutsigbare for eksterne aktører da man ut ifra noen verdier kan forstå hovedlinjene i norsk 
utenriks- og sikkerhetspolitikk. 
 
Den utenrikspolitiske ledelses verdensbilde kan også bidra til å forklare RNS og dens innhold. 
Nasjonalt har Norge mye ressurser, men Nord-Norge har en lavere utvikling og mange uutnyttede 
naturressurser. Det synes da naturlig å matche disse forholdene for å skape utvikling. Russland er 
dog en stat som har store interesser og mye innflytelse i regionen. RNS, som ved å inkludere 
Russland i utviklingen, utnytter den nye forestillingen av det internasjonale system. Ved å 
invitere til samarbeid og utvikling vil interessemotsetningene bli mindre og det foreligger gode 
muligheter for en positiv utvikling for alle impliserte. Alternativet i en mer tradisjonell 
interessekonflikt mellom en småstat og en stormakt kunne bli langvarige forhandlinger og 
stagnasjon.   

5.2 Ytre faktorers påvirkning på aktørene   
De ytre faktorene må vurderes i forhold til noe dersom de skal kunne ha verdi. Norge og Sverige 
påvirker hverandre gjensidig på en annen måte enn Norge og Russland. Siden Norge og Russland 
er hovedaktørene vil jeg bruke disse statene som utgangspunkt. 
 
Russland har i sin utenriksdeklarasjon stadfestet prinsipper som på flere områder er på linje med 
Norge. Russland vil forme en stabil og demokratisk verdensorden bygd på anerkjente normer 
innen internasjonal rett, mål og prinsipper fra FN charteret og på samarbeid mellom stater. 
(ROFA 2000: pkt I) Russland vil videre skape forutsetninger for å videreutvikle landet, heve 
levestandarden, videreutvikle demokratiet og beskytte individene. (ROFA 2000: pkt I) 
Utenrikspolitikken skal videre beskytte både samfunnet og individenes interesser. (ROFA 2000: 
pkt II) 
 
Norge og Russland har et blandet sett med erfaringer i sin relasjon. Før den russiske revolusjon 
var det en naturlig aktivitet over grensene mellom urfolk, fiske og den såkalte Pomorhandel 
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(tømmer, fisk, skinn). Den russiske revolusjonen lukket grensen og stanset handelen. Under 
krigen økte aktiviteten der norske og russiske agenter utdannet i SU gjorde tjeneste i Nord-Norge. 
I 1944 ble Finnmark befridd av russiske soldater og disse ble trukket tilbake når norske soldater 
kunne overta. Russerne fikk respekt, spesielt i Troms og Finnmark, for denne krigsinnsatsen som 
kostet tusener av russiske liv. Utviklingen inn i den kalde krigen var negativ og grensen var i 
praksis stengt for all trafikk. SU og Norge klarte likevel å opprettholde en fredelig grense der 
partene respekterte hverandres situasjon. Norge iverksatte også ensidige tiltak for å holde 
spenningen nede i område med begrensninger på alliert aktivitet i Finnmark. Etter den kalde 
krigen har det tatt lang tid å opprette en mer normalisert relasjon mellom nasjonene, men innen 
fiskerioppsyn, redning og mer lokal handel har utviklingen nådd et visst nivå. Det kan se ut som 
om begge statene er inneforstått med at de aldri har vært i krig, at de opprettholdt akseptable 
forbindelser under den kalde krigen og at det nå kan være mulig med et utvidet samarbeid som 
alle aktører er tjent med (RNS og Putins initiativ til et strategisk energipartnerskap). (RNS 2006: 
16) Det foreligger nok fremdeles et stormakt-småstat-perspektiv, men dette er mindre relevant da 
Norge og Russland begge har områder hvor de har styrke og svakheter samt at begge har felles 
interesse i at det internasjonale system er effektivt og regulerer mellomstatlige forhold. 
 
På kommunikasjonssiden synes Norge og Russland å være svært ulike. Russland har tradisjoner 
for å være et lukket samfunn med begrenset ytringsfrihet, mens Norge de siste 20 årene har 
kommunisert åpenhet og har gjennomsiktighet i beslutningsprosesser. I RNS kommuniserer 
Norge veldig tydelig og åpent sin strategi og det foreligger, etter min kunnskap, ikke noe 
hemmelig vedlegg til denne. Fra russisk side er det i begrenset grad utgitt noen tilsvarende 
dokumenter for nordområdene. Russland synes også å ligge i en brytningstid i forhold til 
kommunikasjon. Planting av flagget på havbunnen på nordpolen var et eksempel på moderne 
kommunikasjon, mens Kursk-ulykken med hemmelighold, fornektelse og desinformasjon er mer 
i tradisjon med det gamle SU. Vestlig åpenhet skal altså kommunisere med et Russland som er i 
en brytningstid. 
 
Ulikhetene mellom Norge og Russland er påfallende. Norge oppfatter seg selv som en 
fredsnasjon, et velferdssamfunn, et demokrati, et samfunn bygget på respekt for individet 
samtidig som solidaritet vurderes høyt. (Lunde 2008: kap II) Russland har et ungt demokrati, lite 
velferdsgoder, mange fattige og trolig en lavere respekt for individet. RNS legger liten vekt på 
disse ulikhetene, men fokuserer på områder som kan gi utvikling og felleskap. Det kan synes som 
om fra norsk side fokuserer på mulighetene og de ideene denne tilnærmingen kan skape, fremfor 
problemene en mer tradisjonell tilnærming vil kunne medføre. 
 
Som beskrevet ovenfor har ikke relasjonen mellom Norge og Russland vært preget av konflikter 
eller ikke-vennlige hendelser. Episoder har likevel forekommet, spesielt under den kalde krigen. 
RNS legger opp til en sterk og tydelig myndighetsutøvelse i nord (RNS 2006: 17), men lar ikke 
dette være til hinder for et tett samarbeid. Igjen fokuseres de på de nye mulighetene fremfor de 
tradisjonelle hindringene. Opp mot militærmakt synes strategien ikke å ta hensyn til en eventuell 
militær konfrontasjon med Russland. RNS synes å fremheve at motsetningene skal dempes 
igjennom samarbeid og konflikter skal løses med andre midler.  
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Russland og Norge synes for tiden å ha et sammenfallende syn på det internasjonale system. 
Internasjonal rett er gjeldende og ingen av partene ønsker et anarki der den sterkestes rett gjelder. 
For Russland er dette et viktig standpunkt for å kunne utøve en viss innflytelse over USA (ROFA 
2000: pkt II), mens for Norge er dette et tradisjonelt småstatsperspektiv da man ikke kan nå fram 
med makt. Denne felles forståelsen kan være et godt utgangspunkt når Norge arbeider for å 
implementere RNS. Russland og Norge har da en felles plattform, på tross av en rekke ulikheter, 
for å kunne utvikle et godt samarbeid i nordområdene.  

5.3 Interaksjon mellom aktørene 
Jeg vil i dette avsnittet søke å gjøre noen betraktninger om relasjonen mellom Norge og Russland 
og de muligheter som foreligger i en konstruktivistisk tilnærming, altså den  mulige OUTPUT 
(ref. modell s. 19). 
 
Grunnlaget for å kunne skape felles nye ideer, verdier og normer i nordområdepolitikken synes å 
være tilstede. Dette gir muligheter som det var vanskelig å forutse for få år siden. Det er også 
klart at RNS ikke er en sluttsituasjon, men et norsk dokument som gir den norske regjeringens 
standpunkt for nordområdene. Selv om man har prøvd også å ivareta Russland, må det forventes 
at strategien må videreutvikles i møte med et aktivt Russland og det er i denne interaksjonen 
aktørene virkelig kan skape noe som er felles og nytt. 
 
Et viktig grunnlag for positiv interaksjon er partenes syn på det internasjonale system. Både 
Russland og Norge er tydelige på at internasjonal rett gjelder og ønsker å styrke de organer som 
håndterer overnasjonale utfordringer. Russland tar seg dog friheter, slik som Syd-Ossetia, men 
dette er mer forhold knyttet til det som ansees som russiske interne forhold. Også Norge utfordrer 
tidvis dette handlingsrom, spesielt i forhold til kyststatenes rettigheter på havet og 
kontinentalsokkelen. Vi har altså to aktører som søker å operere innenfor det internasjonale 
systemets handlingsrom, men som også utfordrer dette. 
 
Partene har også mange felles interesser knyttet til fiskeri og petroleum, der begge ser på dette 
som viktige nasjonale ressurser som må beskyttes. Dette fellesskapet kan overskygge de 
interessemotsetningene som også finnes mellom Norge og Russland knyttet til grenser og uttak 
av ressurser. Ved å fokusere på det som er felles fremfor det som ligger av motsetninger legges et 
grunnlag for videreutvikling av nye ideer, verdier og normer. RNS kan i den sammenheng være 
den norske måten å vise sitt utgangspunkt, men som må videreutvikles i interaksjon med 
Russland og de andre aktørene.   
 
Partene synes å ha en vilje til å la tradisjonell maktbruk få mindre plass i nordområdepolitikken. 
RNS er tydelig på militær tilstedeværelse og håndhevelse av suverenitet og suverene rettigheter 
(RNS 2006 s17), men dette har mer karakter av å fylle visse standarder for opptreden mellom 
suverene stater enn avskrekking. Fra russisk side har den militære aktivitet frem til 2008 vært 
svært lav. Den senere aktivitet med flygninger ut i Atlanterhavet og noe øvingsaktivitet 
(hangarskip, eskorte, undervannsbåter) synes å være mer preget av Russlands ambisjon om pånytt 
å fremstå som en stormakt enn å influere på forholdene i nordområderegionen. Dette fraværet av 
militære motsetninger mellom Norge og Russland kan igjen være et godt grunnlag for å utvikle 
nye og felles ideer, normer og verdier.   
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5.4 Andre områder med ytterligere sikkerhetspolitiske dimensjoner 
Økonomi, interesser og sikkerhetspolitikk frembringer lett forhold der statene har ulikt syn og 
som kan vanskeliggjøre samarbeid. RNS tar et bredere utgangspunkt der også forhold som kultur, 
utdanning og forskning ivaretas. Innen disse områdene, der Norge i vesentlig grad bidrar med 
finansieringen, er det relativt lett å oppnå resultater. Slike positive resultater kan igjen gi 
nødvendig drivkraft til å lykkes på de andre områdene ved at det allerede er skapt en atmosfære 
for samarbeid, suksess og fremtidsrettet aktivitet. 
 
RNS satsing på forskning (RNS 2006: kap 2) kan også påvirke interaksjonen mellom partene mer 
direkte. Ved å samarbeide omkring forskningen vil begge parter kunne ha det samme 
faktagrunnlag og dermed være et steg nærmere et felles beslutningsgrunnlag. Dette kan igjen 
skape muligheter for nye ideer og utvikling. 
 
Utdanning (RNS 2006: kap 2) kan ha en lignende effekt som forskning, men på lengre sikt. Ved å 
utveksle studenter utveksles også kunnskap om aktørenes kultur, normer og verdier. Dette kan på 
sikt gi aktørene på politisk nivå en ny og forbedret innsikt i de andre partenes 
virkelighetsoppfatning.  

5.5 Delkonklusjon 
Mange deler av RNS kan forstås ut i fra et konstruktivistisk perspektiv. Regjeringen synes å ha de 
grunnleggende verdier, holdninger og normer fastsatt i AP-partiprogram synliggjort i RNS. 
Videre synes det som om utenriksministeren og hans ledelse vurderer den internasjonale arena 
som et system som gir et handlingsrom som statene kan agere innenfor. Dette bilde samsvarer 
også bra med Russlands forståelse av det internasjonale system. 
  
I RNS velger regjeringen å fokusere på muligheter og felleskap blant aktørene i nordområdene 
fremfor å fokusere på makt og nasjonale interesser. Dette kan i stor grad forstås som politikk der 
nye muligheter prøves fremfor å holde fast ved mer tradisjonelle mønstre for interaksjon mellom 
stater. Russlands opptreden de senere årene har også gjort en slik tilnærming mulig da de ikke 
lenger fremtrer som en militær trussel, men mer som en stat som ønsker utvikling. 
 
RNS kan videre forstås som et partsinnlegg i en konstruktivistisk tilnærming til utfordringene i 
nordområdene. Selv om strategien prøver å ta hensyn til Russland, må det forventes at russerne 
kan ha divergerende strategier for området. RNS, med sin åpenhet og sine intensjoner om 
utvikling som gagner alle, er likevel en invitasjon til positiv interaksjon mellom partene i 
nordområdene og en plattform å bygge videre på.  
 
En forklaring til innholdet i RNS er også knyttet til utenriksminister Jonas Gahr Støre og hans 
politiske ledelse. Det norske utenriksdepartement har i den senere tid tatt noen nye initiativ der 
RNS er ett av disse. Innholdet kan altså være preget av denne mulige endringen og generelle 
nytenkning i norsk utenrikspolitikk.  
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6. Regjeringens budskap i RNS, aktørene og målgruppen 
Jeg vil i dette kapittel søke å svare på det tredje studiespørsmål der det etterspørres hva 
regjeringen uttrykker i RNS, hvem er de primære aktørene er og hvem strategien retter seg mot. 
Spørsmålet fokuserer med dette mot RNS på et mer overordnet nivå og det blir også det dette 
kapittelet retter seg mot.  
 
Grovt kan vi dele inn aktørene og målgruppen inn i en innenrikspolitisk og en utenrikspolitisk 
del. At RNS dekker begge er bekreftet i RNS der det stadfestes at dokumentet omhandler mer enn 
innenriks- eller utenrikspolitikk. (RNS 2006: 5) 
 
Hovedbudskapet til alle aktører og befolkningen er at det i nord ligger enorme muligheter og at 
disse skal brukes til å skape en bærekraftig vekst. (RNS 2006: 5) RNS åpner for å delta i 
prosessene knyttet til utviklingen av nordområdene og dokumentet fremstår på mange måter som 
en invitasjon til de ulike aktørene. 
 
Strategien er ikke rettet direkte mot noen motstander. Innenrikspolitisk gir den retningslinjer for 
hvordan de ulike statlige organer skal agere for å implimentere RNS. Næringslivet og andre mer 
frittstående miljøer presenteres for en policy som de må forholde seg til dersom de ønsker å delta 
i utviklingen av nordområdene. Befolkningen i Norge gis informasjon om hvordan staten vil 
utvikle Norge og nordområdene. Utenrikspolitisk søker strategien støtte, både i forhold til 
Russland og andre aktører. Eventuelle interessekonflikter med Russland blir behandlet som om 
de er håndterbare da det foreligger så mange områder der Norge og Russland har felles interesser 
og at begge parter derfor må være tjent med å finne gode løsninger.  

6.1 Innenrikspolitisk, budskap og aktører 
Nord-Norge har på noen områder blitt noe mindre utviklet enn Sør-Norge. I sør har olje og gass 
vært drivkrefter som utvikler forskning, industri, logistikk og alle andre næringer tilknyttet 
petroleumsvirksomhet og den maritime næring. Dette har gitt betydelige positive økonomiske 
ringvirkninger. I nord har det ikke vært en tilsvarende utvikling på næringssiden og mer 
tradisjonell fiskeindustri dominerer i tillegg til servicenæringen. Økonomiske overføringer fra sør 
har gitt en viss utvikling (RNS 2006: 51), men kan også ha medført en viss passivitet. 
 
RNS gir et relativt entydig budskap til hele befolkningen om at det er i nord de fremtidige 
ressursene vi skal leve av ligger og at utvinningen av disse skal bidra til å sikre hele landets 
velstand (RNS 2006: 5) samtidig som Nord-Norge skal få en stor del av de positive 
ringvirkningene en slik satsing vil få. (RNS 2006: 7-8) Budskapet til Nord-Norge er også at det 
ikke kan forventes kortsiktig og enkle løsninger, men at strategien skal implementeres over tid for 
å sikre en bærekraftig utvikling i regionen. (RNS 2006: 5) Budskapet til urfolket er at også de er 
en integrert del av den nye utviklingen og at deres interesser skal ivaretas. (RNS 2006: 31) 
 
Til statsadministrasjon og næringsliv foreligger en prioritering av Nord-Norge og at deltakelse i 
utviklingen av nordområde vil innebære at regionen skal få en stor del av støttevirksomhet og de 
andre ringvirkningene fra aktiviteten til havs. (RNS 2006: 45) Slike distriktspolitiske hensyn har 
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det også vært knyttet til petroleumsaktiviteten i Sør-Norge. Krav i forbindelse med tildeling av 
konsesjon for leting og utvikling av felt vil også benyttes i nordområdene. (RNS 2006: 45) 
 
Innenrikspolitisk gis det også mer spesifikke budskap ned mot aktørene i de ulike statlige 
sektorene. Dette er gitt i de ulike kapittlene i RNS. Regjeringen indikerer også at sektorene skal 
tilføres de nødvendige ressurser for å kunne følge opp RNS. Overgripende oppfordres det i tillegg 
til samarbeid over sektorgrensene og å se etter nye muligheter.  

6.2 Utenrikspolitisk, budskap og aktører 
I RNS viser Norge verdenssamfunnet at det tas helhetlig ansvar for utviklingen i en hel region. 
Norge viser også en vilje til å utvikle og dele kunnskap med de øvrige nasjoner, både regionalt og 
globalt. (RNS 2006: 19) I tillegg tas det ansvar for en forsvarlig, bærekraftig og fredelig utvikling 
i en region som innehar store mengder energi noe som vil kunne sikre stabile leveranser til 
Europa og USA i årene fremover. 
 
De nordiske landene oppfordres til å bidra til utviklingen i nord. (RNS 2006: 12) På politisk nivå 
har vi sett at mye møteaktivitet har blitt lokalisert til nordområdene i de senere år sammen med 
initiativ til forsvarssamarbeid. (www.regjeringen.no) I tillegg har blant annet svensk næringsliv 
blitt presentert for de industrielle mulighetene som ligger i området. (Kom Helø (Forsvarsattache 
i Stockholm), 2008) Budskapet synes å være at de øvrige nordiske land også bør se nordover, da 
området er viktig sikkerhetspolitisk for å bidra til en positiv utvikling i forhold til Russland 
samtidig som det foreligger interessante muligheter for næringslivet. 
 
For Norge, som for mange andre land, er det viktig at mer globale aktører har en viss 
oppmerksomhet på den regionale situasjon i nærområdet. For Norge innebærer dette at Europa, 
USA og NATO vektlegger nordområdene og utviklingen her. Norge, Russland og nordområdene 
fremtrer også som relativt viktige for disse aktørene da området har stor betydning for 
energitilførselen, både nå og i fremtiden. Situasjonen der Vesten er avhengig av disse ressursene 
fra nord kan ha en stabiliserende effekt, men kan også innebære at Russland kan legge press på 
Norge eller Europa i en gitt situasjon slik vi ser i Ukraina. Budskapet fra Norge er derfor at 
situasjonen i nord må gis tilstrekkelig oppmerksomhet på den internasjonale agenda for å hindre 
at den kan utvikle seg negativt, en form for ytre manøver. Dette er ikke direkte uttalt i RNS, men 
ligger implisitt i beskrivelsen av nordområdene som petroleumsprovins. (RNS 2006: 11) 
 
Budskapet til Russland er at RNS er en positiv invitasjon til samarbeid, utvikling og til å skape en 
bærekraftig og positiv vekst for hele regionen, altså en indirekte strategi. Den er også et svar på 
Putins invitasjon om et strategisk energipartnerskap (RNS 2006: 16) Grunnlaget for at dette 
virker er det Schelling kaller felles interesser, altså et godt grunnlag for diplomati og samarbeid. 
Det er også et budskap om at tradisjonelle motsetninger og maktbruk ikke er en del av det 
fremtidige samarbeid mellom Norge og Russland. En mer klassisk realismetilnærming der Norge 
skulle søke å påtvinge motstanderen, Russland, vår vilje synes også helt urealistisk. Norge 
inviterer derfor heller til et likeverdig samarbeid mellom statene, der Norge i RNS viser seg villig 
til å gjøre en stor innsats for å lykkes. Oppnås et så tett samarbeid og en så positiv utvikling i 
regionen som skissert vil sannsynligheten for fremtidige konflikter minimeres da begge aktørene 
har for mye å tape på dette. 
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6.3 Dokumentet RNS 
RNS har mange av de samme karakteristika som en strategi. Det etableres et målbilde som brytes 
ned i delmål og det angis hvilke midler som skal anvendes og i noe grad hvordan. (ref pkt 3.1) 
Det vektlegges en sektorovergripende virksomhet fra statlig side der politikk, sikkerhet, 
kunnskap, urfolk, miljø og næringsliv brukes og tilgodesees for å nå de oppsatte mål. Strategien 
omhandler dog i liten grad maktmidler for å påvirke situasjonen. (ref pkt 3.1) Det handler om 
andre virkemidler og insitamenter. 
 
Budskapet, nasjonalt og internasjonalt, er dog på mange måter en invitasjon til å virkeliggjøre en 
visjon. Denne er et nordområde i bærekraftig utvikling der det utvinnes rikdom fra havet og 
havbunnen. Nasjonalt inviteres næringsliv, forskning, kulturliv og miljøvernere til å delta 
samtidig som statlige etater gis føringer om dette. Internasjonalt inviteres alle i nærområde, og 
spesielt Russland, til å delta. 
 
En strategi inneholder ofte elementer av tvang, det vil si å få en motstander til å gjøre noe han 
ellers ikke ville gjort. RNS inneholder ikke slike elementer, men søker heller å overbevise om at 
RNS er en positiv og fremtidsrettet strategi som gagner alle aktører. 
 
RNS skiller seg fra andre statlige policydokument med å være sektoroverskridende. Den har også 
elementer som forplikter politisk, det vil si at det er lett å se om den følges opp i praksis igjennom 
budsjetter, politiske initiativ og tiltak samt handling i statsadministrasjonen. Det foreligger dog 
ingen operasjonsplan som følges strukturert for å nå de oppsatte mål. RNS skal dog følges opp 
ved hjelp av en etablert prosedyre. (RNS 2006: 61) 

6.4 Kritikk av RNS 
I dette avsnittet vil jeg synligjøre de mest åpenbare svakere delene ved RNS. Med dette vil jeg 
påpeke mulige områder for utvikling og at en strategi alltid må tilpasses sine omgivelser som 
stadig er i endring. 
 
RNS håndterer norske interesser og interessekonflikter på en noe overfladisk måte. I boken 
Norske Interesser utgitt av Utenriksdepartementet beskrives norske interesser og hvordan disse 
fremtrer på den internasjonale arena. (Lunde 2008) Den mer globale tilnærming beskrevet her vil 
også påvirke hvordan Norge skal opptre i nordområdene slik at norsk politikk og strategier på 
ulike områder samsvarer med hverandre. Dette mer globale perspektiv er utydelig i RNS. 
Interessekonfliktene med Russland har i RNS blitt fremstilt som noe som kan overvinnes med et 
godt samarbeid og felles interesser på de fleste andre områder. Med dette oversees en potensiell 
mer negativ utvikling. Det kan være at de potensielle motsetningene knyttet til grenser har så 
store økonomiske konsekvenser at ingen av partene ser seg i stand til å utvise den nødvendige 
fleksibilitet for å finne løsninger. En annen utvikling kan være at Russland motsetter seg å finne 
en løsning på grensespørsmålet da dette for tiden ikke er så viktig for Russland som heller vil 
bygge ut feltene lenger øst slik blant annet NUPI beskriver som et mulig fremtidsscenario. 
(Blakkisrud 2008: 8)   
 
Utgivelsen av RNS kan sees på som å lukke muligheten for dialog og påvirkning ovenfor den 
norske regjering. NOU:32 - 2003 og RNS er utarbeidet av en elite i Utenriksdepartementet og 
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ledelsen i ulike institusjoner og har i liten grad vært debatert i det offentlige rom. Nå er RNS 
offisiell politikk, men den er relativt dårlig forankret i folket. Utenrikspolitisk åpnes det dog noe 
mer for interaksjon, men også her lukkes noen av mulighetene for en mer konstruktivistisk 
tilnærming. Ved å ta tydelige standpunkt på en del områder har Norge gjort det norske politiske 
handlingsrom mindre og kan i tillegg ha minsket muligheten for interaksjon og nytenkning.  
Dermed forankres også RNS hovedinnhold dårligere på den internasjonale arena, enn om RNS 
tydelig hadde åpnet for mer interaktiv prosess.  
 
Russland behandles i RNS som om det skulle være en Vest-Europeisk stormakt. Dette kan være 
noe naivt da Russland har et ungt demokrati, innehar tunge institusjoner med begrenset 
demokratisk erfaring samt innehar et næringsliv og politisk system som kan inneha mer 
korrupsjon enn i Vesten. Disse ulikhetene kan få uventede implikasjoner for russisk 
utenrikspolitikk og utvikling av nordområdene. Denne, for oss i Vesten, potensielle 
uforutsigbarhet i Russlands utvikling er i begrenset grad håndtert i RNS. 

6.4 Delkonlusjon 
RNS innehar karakteristika som en klassisk strategi, men der strategien inviterer og tilrettelegger 
for å nå en visjon fremfor å påtvinge aktørene den norske regjeringens vilje. Dette åpner for 
samarbeid, dialog og videreutvikling sammen med andre nasjoner. Innenrikspolitisk foreligger en 
tilsvarende invitasjon, men her har regjeringen handlingsrom til å utøve mer press ved 
reguleringer og bruk av ulike insitamenter for påvirke næringsliv og borgere noe vi også ser i 
praksis når det legges inn ulike betingelser for å få konsesjoner til virksomhet. (RNS 2006: 45)  
De statlige hovedaktørene er Norge og Russland, men fra norsk side ønskes en bred støtte fra 
mange stater i nord og i Europa. Det synes fra norsk side å foreligge en forventing om at man ved 
å oppnå oppmerksomhet fra andre stater lettere vil kunne aksept for norsk politikk i området 
generelt og i forhold til Russland spesielt. 
Innenrikspolitisk søker regjeringen igjennom RNS en aksept for å utnytte ressursene i nord mot at 
landsdelen blir tilgodesett med de positive ringvirkningene en slik satsing kan ha. Den samtidige 
satsingen på miljø og kunnskap gjør at det er vanskelig å argumentere mot RNS og tidligere 
politisk motstand er dermed i stor grad overvunnet. 
 

 
 

Beskytte strategisk verdi – fisk: Norsk Kystvakt inspiserer et russisk fiskefartøy i Barentshavet 
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7. Avsluttning 
Denne avslutningsdelen skal søke å tydeliggjøre sammenhengen mellom studiens utgangspunkt 
og de observasjoner som er gjort. I tillegg skal ytterligere refleksjoner rundt observasjonene 
gjøres og settes i en sammenheng.  
 
Studien hadde til hensikt å belyse RNS og hva regjeringen uttrykker i dokumentet. Dette er gjort 
igjennom å benytte to teorier som perspektiver i studiene av strategiens innhold.  
 
I kapittel 4 ble det synliggjort at realismen har forklaringskraft mot strategiens innhold, men 
spesielt observeres at struktur og oppbygging har realisme-trekk. Det fokuseres på interesser, 
mål, middel, sektoroverskridende koordinering, helhet samtidig som det gis føringer til de lavere 
nivå. Andre vesentlige forhold innen realismen er dog fraværende slik som strategiens 
vekselvirkningen mellom to motstandere og å oppnå seier. Dette antyder at RNS har fjernet seg 
noe fra det tradisjonelle innholdet i begrepet strategi og fremstår mer som en sektorovergripende 
handlingsplan. 
 
I kapittel 5 ble det videre synliggjort at konstruktivismen har kraft som bidrar til å forstå 
strategien og den innhold. Det grunnsyn regjeringen har på den internasjonale arena, de øvrige 
aktørene og mulighetene dette nye verdensbilde gir har klare konstruktivistiske trekk der det 
fokuseres på å utnytte og videreutvikle de mulighetene som foreligger etter den kalde krigen. 
Også fraværet av å fokusere på motstandere, motsetninger og en kamp mellom viljer styrker 
dette. Det er dog klart at RNS ikke innehar alle de forventede kvaliteter i en konstuktivistisk 
tilnærming. Spesielt er den begrensede interaksjon med de andre aktørene, nasjonalt og 
internasjonalt, påfallende. Det klargjøres også hvordan utenriksministeren og hans ledelse på kort 
tid kan prege norsk utenrikspolitikk, med tydelige konstruktivistiske trekk. Deres syn på Norge, 
på den internasjonale arena sammen med verdier og personlige engasjement har på kort tid ført til 
økt aktivitet og resultater. Det politiske handlingsrommet som har oppstått etter den kalde krigen 
i et mer post-Westfalisk Europa utnyttes. RNS fremstår delvis som et produkt av denne nye 
forståelsen for den internasjonale arena. 
 
I kapittel 6 ble det til slutt klargjort at RNS retter seg både mot aktører i Norge og aktører ute. 
Kanskje har RNS de tydeligste budskapene rettet mot et publikum i Norge. Det er videre slått fast 
at RNS i liten grad er rettet mot motstandere, men heller fremstår som en invitasjon til å delta i å 
virkeliggjøre en visjon for nordområdene. 
 
Studiespørsmål og den gitte problemstilling ansees ut fra dette besvart. 

7.1 Resultatene sett i lys av tidligere utviklet teori  
Ut i fra denne studien synes det klart at både realisme og konstruktivismen begge bidrar til å 
belyse RNS. Ut fra tidligere forskning er det likevel uklart om det virkelig er så enkelt at man kan 
konkludere med at de ulike teoriene belyser ulike sider av virkeligheten og at vi dermed kan 
oppnå en bedre forståelse ved å legge sammen de funnene som er gjort. Allison og Zelikow i 
Essence of Decision mente i sin forskning å vise at ulike teorier eller modeller avdekker ulike 
forhold og altså belyse ulike sider av et fenomen. Hollis og Smith kommer til en annen 
konklusjon der de hevder det ikke er mulig å smetle sammen et tankesett basert på forståelse med 
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et tankesett basert på forklaring da dette er så ulike betraktninger på verden at de ikke kan settes 
ved siden av hverandre. (Hollis og Smith 1991: 210-214)   
 
Hollis og Smith, som sammen har utgitt boken ”Explaining and understanding international 
relations”, har helt ulik bakgrunn og utgangspunkt der Hollis er professor i filosofi og Smith er 
professor i internasjonal politikk. De diskuterer derfor forholdet mellom de to utgangspunktene i 
intenasjonale relasjoner, å forklare og å forstå, igjennom boken der de i det avsluttende kapittelet 
prøver å oppsummere sine argumenter i en skriftlig diskusjon. Hollis oppsummerer begrepet 
forståelse med på den ene siden å rekonstruere reglene og på den andre siden søke aktørenes 
intensjoner, legitimerende årsaker og de underliggende motiver. (Hollis og Smith 1991: 205) 
Videre betraktes internasjonale relasjoner med et utgangspunkt i at aktørene er både styrket og 
begrenset av internasjonale regler, men der alle har et sett av kort å spille med og der utfallet 
(resultatet) styres av hvor godt du spiller dine kort. Det innebærer at tidløse teorier ikke kan 
forklare utfallet. Det innebærer at utfallet ikke er gitt på forhånd og det innebærer til slutt at  
forståelse for internasjonale relasjoner ikke er en delmengde av å forklare, men er kjernen i seg 
selv. (Hollis og Smith 1991: 209-210) Smith anser at å forstå er en delmengde i å forklare 
internasjonale relasjoner. Videre ansees strukturer, regler og organisasjoner som styrende for de 
ulike aktører, på alle nivå, og at dette dermed hovedsakelig styrer utfallet i internasjonale 
relasjoner. Smith innser dog at ingen teorier som forklare internasjonale relasjoner er nøytrale og 
at de dermed svekker sin forklaringskraft. (Hollis og Smith 1991: kap 9) Professorene Hollis og 
Smith konkluderer med at det ikke er fruktbart å sette disse to så ulike betraktninger på verden 
ved siden av hverandre da de på mange områder synes inkompatible.  
 
Mitt utgangspunkt er noe anderledes enn Hollis og Smith da jeg anser at nettopp denne ulikheten 
i tankesett og tilnærming, over de etablerte fagfelt og grenselinjer, er det som kan gi ny kunnskap. 
Ved en friere og mer sektoroverskridende forskning kunne flere diskusjoner som den mellom 
filosofen Hollis og politkkforskeren Smith kommet til overflaten, med mulighet til å berike begge 
fagfelt. Ja, jeg innser at det er vanskelig å sammenholde resultater der utgangspunktet har helt 
grunnleggende og ulik forankring, men disse utfordringene åpner også nye muligheter for 
forskning og kunnskap. Jeg velger derfor å gå videre med å diskutere realisme og 
konstruktivisme opp mot de funn Allison/Zelikow gjorde i sin anvendelse av helt ulike teorier i 
beslutningstaking i internasjonale relasjoner.  
 
Med Allison/Zelikow i Essence of Decision som utgangspunkt er det klart at ulike teorier eller 
modeller avdekker ulike forhold som det tidligere ikke var så lett å observere og gjør det dermed 
mulige å skape nye hypoteser og utfall, altså belyse ulike sider av et fenomen. Hos 
Allison/Zelikow ble det også klart at alle modellene kunne bidra til å forklare hendelsene rundt 
Cuba-krisen, men at de vektla ulike forhold. (Allison/Zelikow 1999: 379) Dette fenomenet ser vi 
altså også gjøre seg gjeldende i studien av RNS da realismen og konstruktivismen vektlegger og 
forklarer ulike forhold i RNS (ref kap 4 og 5).  
 
Allison/Zelikow fastslår også at ulike forklaringsmodeller både genererer ulike spørsmål og ulike 
svar. (Allison/Zelikow 1999: 387) I studien av RNS viser både gjennomgangen av teoriene og de 
tilhørende analysende at de vektla helt ulike deler av strategiens innhold. Studien påviser altså at 
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to teorier gir to beskrivelser av den samme virkelighet der en søker å forklare og den andre søker 
å forstå.  
 
Allison/Zelikow vektlegger at de ulike modellene, deres kjernespørsmål og svar, kan brukes til å 
utføre bredere analyser av et fenomen da de supplerer hverandre. (Allison/Zelikow 1999: 389-
393) Studien av RNS viser tilsvarende resultat. Analysen ble gjennomført med ulikt teoretisk 
utgangspunkt der de to perspektivene ble ytterligere forskjelliggjort gjennom top-down vs 
bottom-up, aktør vs struktur og gamle teorier vs nyere teorier. Resultatene av analysene ble svært 
ulike, men ikke direkte motstridende i sitt innhold og beskrev to sider eller ulike forhold i RNS. 
Allison/Zelikow vektlegger videre at de ulike forventingene til modellene er avgjørende for å 
lære om fenomenet. (Allison/Zelikow 1999: 392-397) Også i denne studien var forventingene til 
modellene ulike da det var ønskelig med ulike resultater for å gi studien av RNS en bredde. 
Allison/Zelikow vektlegger til slutt at den rasjonelle modellen alene ikke er god nok, men må 
suppleres av andre modeller for at man skal kunne forstå utenrikspolitikken. (Allison/Zelikow 
1999: 401-405) Dette var delvis tilfelle i studien av RNS. Det kan dog synes som om den 
realisme-teori, i motsetning til konklusjonen hos Allison/Zelikow, ikke var det mest dekkende 
perspektiv opp mot strategiens faktiske innhold. Konstruktivistisk teori gav meget god forståelse 
for innholdet i RNS, hvordan aktive aktører i et internasjonalt system kan agere og hvordan en 
mindre stat kan manøvrere for å oppnå en akseptans for sin strategi. Dette gav således et godt 
grunnlag for å belyse RNS. 

7.2 Refleksjon 
De valgte teorier har i stor grad påvirket studien av RNS. Dette var dog forventet ut fra de funn 
Allison/Zelikow gjorde i Essence of Decision. Teorienes ulikhet gjorde likevel at funnene fikk 
bredde og dermed belyste RNS fra flere sider. Dersom flere teorier eller flere alternative 
perspektiver på internasjonale relasjoner hadde blitt benyttet kunne det vært forventet at 
ytterligere forhold ved RNS hadde blitt belyst og styrket studien ytterligere. Hollis/Smith 
bestrider dog en slik enkel tilnærming da ulikheten mellom forståelse og forklarende teori er så 
grunnleggende at de ikke kan sammenholdes. (Hollis og Smith 1991: 209-210) Jeg valgte å følge 
Allison/Zelikow tilnærming i denne studien, men vil generelt konkluderer med å følge Hollis og 
Smith sin oppfordring om at her må leserne tenke selv og gjøre seg opp sin egen mening. 
 
Studien av RNS har påvist at både realisme og konstruktivisme er teorier som kan bidra til å 
innsikt i RNS. Disse observasjonene samsvarer med de funn Allison/Zelikow gjorde i Essence of 
Decision der også hans ulike teoretiske utgangspunkt bidro til å belyse et utenrikspolitisk 
fenomen. Gyldigheten av mine observasjoner styrkes på bakgrunn av at mine funn og 
Allison/Zelikow funn samsvarer og vise versa.  
 
Studien av RNS viser at de ulike perspektiver kan ha praktisk relevans. Samtidig viser studien at 
bruk av slik teori er krevende da den må aktualiseres mot den gitte situasjon, tolkes og deretter 
anvendes mot studieobjektet. Brist i denne kjeden vil kunne redusere gyldigheten av de funn som 
gjøres. I studien av RNS har dette forholdet vært søkt håndtert ved å holde en relativt stringent 
struktur for å øke sporbarheten i denne kjeden. 
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Rekkevidden av de funn som er gjort og Allison/Zelikow teori tilsier at forhold på den 
utenrikspolitiske og sikkerhetspolitiske arena kan belyses ved å benytte flere ulike perspektiver 
og dermed gi innsyn og tilføre ny kunnskap. Ved bevisst bruk av ulike perspektiv vil dermed 
også kvaliteten i beslutningsprosesser og håndtering av utenrikspolitiske problemstillinger kunne 
forbedres da et bedre kunnskapsmessig utgangspunkt kan oppnås. 
 
En svakhet ved å benytte teorier som filter er dog at det lett fokusere studien mot det teorien 
forventer av objektet eller mot teoriene i seg selv, ikke det som faktisk preger objektet og som 
skal styre studien. Teorien kan med dette overstyre undersøkelsen av objektet og vesentilige 
forhold rundt objektet kan bli utelatt. Studiene blir med dette teoridrevet fremfor objektdrevet. 

7.3 Forslag til fremtidig arbeid 
Det kan foreligge behov for å systematisere og synliggjøre hva de ulike teorier og perspektiver 
innen utenriks- og sikkerhetspolitikk faktisk kan bidra med i studier av internasjonale relasjoner. 
Paul D. Williams har, i sin bok Security Studies, en gjennomgang av perspektivene startet et slikt 
arbeid, men resultatet er en svært omfattende bok. En ytterligere fokusering slik Allison/Zelikow 
gjorde i sin tabell (Allison/Zelikow 1999: 391) kunne gitt en modell med styrker og svakheter for 
de ulike perspektiver og med dette utviklet et lettere håndterbart teoretisk verktøy til bruk i 
studier knyttet til ulike fenomen i utenriks- og sikkerhetspolitikken. 
 
Det kan også foreligge et behov på å forske omkring realismen og dens relevans i det 
internasjonale samfunn som i mindre grad er et anarki og i større grad er et internasjonalt system. 
Mine funn indikerer at realismens forklaringskraft svekkes til fordel for andre teorier som 
konstruktivisme. Realismens svekkelse kan dog være betinget av de forhold vi har i Europa med 
fredelige forhold og at dette ikke er gyldig i andre deler av verden. Ytterligere forsking innen 
emnet synes relevant. 
 
Studien påviser at regjeringen igjennom 
RNS har tatt et nytt og relativt kraftig 
initiativ for å styre utviklingen i 
nordomådene, både innenrikspolitisk og 
utenrikspolitisk. Det kan da være interessant 
å arbeide videre med om det foreligger en 
mer varig endring i norsk utenrikspolitikk 
mot en mer aktiv opptreden på den 
internasjonale arena, hva en slik endring 
innebærer og hvordan dette kan påvirke 
Norges sikkerhet. 

 

Beskytte strategisk verdi – miljø:  
Kystvakten gjennomfører oppsyn rundt Svalbard.
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Vedlegg 2: Det omstridte området i Barentshavet 
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Vedlegg 3: Hovedinteresseområde for RNS (nord for polarsirkelen) 
 

 


