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Sammanfattning:  

Arktis blir allt hetare i den globala politiken då det tros finnas stora mängder olja och gas 

under den tjocka havsisen som har börjat dra sig tillbaka. Den norska regering har även 

proklamerat Norges nordområden som de strategiskviktigaste för landet den kommande 

framtiden. 

 

Norges utveckling och val av handlingsvägar i Arktis har präglats av Ryssland i högsta grad, 

en överenskommelse som löste en gammal gränstvist visar på ett ökat samarbete mellan 

länderna, även olika gemensamma övningar ger sken av ett ökat samarbete i norr. Men 

samtidigt så har Rysslads återuppväckta stormaktsambitioner speglats i agerandet från 

Norges sida med omorientering av försvarsmakten mot norra delen av landet samtidigt som 

inköpet av F-35 fortskrider och även en modernisering samt utökning av Norges 

stridsfordonspark ska genomföras. 

 

Resultatet av uppsatsen visar på hur Norge anpassar sig mot en ny säkerhetspolitisk arena i 

sitt direkta närområde som med nya utmaningar ställer annorlunda krav jämfört med tidigare 

decennium. 

 

Nyckelord: Arktis, Norge, upprustning, nordkalotten, olja, gas. 
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Abstract: 

The Arctic is becoming hotter in the global political arena since it’s believed that below the 

sea and ice one of the largest oil and gas deposits in the world is hidden. Due to this fact the 

Norwegian government has proclaimed the area is to be the nation’s strategic focus in the 

foreseeable future. 

 

The road the Norwegian government has chosen for the country has been largely influenced 

by their Russian neighbors and with whom they have started different military cooperation’s 

with and they have solved an old border dispute which traces back to the 1970s. At the same 

time the newly awoke Russian confidences and rearmament is also reflecting in how 

Norway’s military is adapting to the new arena in the north with the supreme HQ has been 

moved above the polar circle and the acquisition of the F-35 as well as the modernization of 

its CV90 pool. 

 

The result of this paper will show that this is not a reverse in time back to the cold war we 

see, but instead the political focus is shifting and with it the military’s ability to act in the 

new arena in the arctic. 

 

Keywords: Arctic, Norway, rearmament, oil, gas. 
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1. Inledning. 

1.1 Bakgrund och Problemformulering. 

1980 var fortfarande Sovjetunionen en makt att räkna med men bara ett decennium senare så 

raserades allt med Berlinmurens fall som blev den symboliska starten för Sovjetunionens fall. 

I början av 2000-talet inledde Ryssland ett återtagande av sin militära förmåga
1
 och samtidigt 

så har nya intressen skapats i Arktis till följd av att isarna på nordkalotten har börjat dra sig 

tillbaka.
2
 Tack vare att isarna håller på att dra sig undan så håller en ”nordöst passage” på att 

öppna sig, en strecka som går längs med den ryska kusten och kommer korta ner 

transportförbindelserna mellan Europa och Ostasien väsentligt,
3
 samt att olje- och 

mineralfyndigheter kommer att bli tillgängliga i regionen som tidigare varit skyddade av den 

tjocka havsisen. De länder som angränsar till Arktis dvs. Danmark via Grönland, Norge via 

Svalbard, Kanada, Ryssland och USA har på senare tid börjat öka sin politiska närvaro
4
 och 

visar därigenom en vilja att kunna utnyttja de naturresurser som finns i området. Samtidigt så 

börjar även de olika länderna konstruera särskilda förband som är specialiserade för att 

operera i Arktis
5
. Den svenska regeringen har även deklarerat en solidaritetsförklaring.

6
 Allt 

detta skapar nya situationer och spänningar i norr där länderna tävlar om de naturresurser som 

legat skyddade under isen fram tills idag. Att en eventuell konflikt skulle äga rum i Arktis är 

inte helt osannolik, främst pga. att stora delar av världens olje- och gasproduktion förväntas 

ske just i Arktis vilket kommer öka betydelsen för området.
7
 Även dispyter kring nordväst 

passagens användande där Kanada vill se den som sitt egna territorialvatten något USA 

motsätter sig.
 8

 En konflikt i detta område skulle ha stor inverkan på världsekonomin och även 

på den känsliga miljö som finns i Arktis. 

(Egen rubrik) (vad är motivet) 

                                                           
1 BBC News. Russia announces rearmament plan. http://news.bbc.co.uk/2/hi/7947824.stm                                                                     
2 National snow & ice Data Center. Average Monthly Arctic Sea Ice Extent April 1979-2012 

http://nsidc.org/arcticseaicenews/files/2012/05/Figure3.png   

3
 The New York Times. The Northeast Passage Opens Up. http://www.nytimes.com/interactive/2011/10/18/business/the-northeast-passage-

opens-up.html 

4
 The star. As ice cap melts, militaries vie for Arctic edge.  

http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2012/4/16/reutersworld/20120416201944&sec=reutersworld 

5
 CBC News. Russians move to bolster Arctic forces. http://www.cbc.ca/news/world/story/2011/09/23/russia-canada-arctic.html 

Euractive.com . Norway's Arctic militarization. http://www.euractiv.com/global-europe/norways-arctic-militarisation-analysis-512023 

6
 Svenska Regeringen, Solidaritetförklaringen, http://www.regeringen.se/sb/d/9497/a/138094  

7
 Science. Assessment of Undiscovered Oil and Gas in the Arctic. http://www.sciencemag.org/content/324/5931/1175.short 

8
 Canada.com. Arctic ambitions Canada’s stake in the north. http://www2.canada.com/topics/news/features/arcticambitions/index.html 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/7947824.stm
http://nsidc.org/arcticseaicenews/files/2012/05/Figure3.png
http://www.nytimes.com/interactive/2011/10/18/business/the-northeast-passage-opens-up.html
http://www.nytimes.com/interactive/2011/10/18/business/the-northeast-passage-opens-up.html
http://thestar.com.my/news/story.asp?file=/2012/4/16/reutersworld/20120416201944&sec=reutersworld
http://www.cbc.ca/news/world/story/2011/09/23/russia-canada-arctic.html
http://www.euractiv.com/global-europe/norways-arctic-militarisation-analysis-512023
http://www.regeringen.se/sb/d/9497/a/138094
http://www.sciencemag.org/content/324/5931/1175.short
http://www2.canada.com/topics/news/features/arcticambitions/index.html
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Anledningen till det valda ämnet i uppsatsen beror på den paradox, om hur politiker talar om 

samarbete och i en region som just nu genomgår en stor säkerhetspolitisk förändring pga. den 

stora ekonomiska potential som området har via de outnyttjade gas- och oljekällor som tros 

finnas där. I anslutning till detta så genomför just nu Ryssland en av de största upprustning- 

och moderniseringsprogram av sin försvarsmakt i landets moderna historia.
9
 Norge följer efter 

och genomgår just nu en militärreform, och det är de bakomliggande orsakerna och för 

upprustningen som uppsatsen kommer att analysera och titta närmare på för att undersöka 

varför upprustningen sker.  

 

1.2 Syfte. 

Syftet med uppsatsen är således att undersöka den säkerhetspolitiska förändring som skett 

inom tidsspannet 2005 och 2012 för att se syftet med denna samt analysera till varför den 

skett. Anledningen till de två valda datumen är att innan 2005 var Arktis inte lika 

uppmärksammat, men mellan 2005 och 2012 skedde en rad händelser, bland annat en 

placering av en rysk flagga på botten under Arktis år 2007 som blev startskottet till en rad 

politiska utspel mellan Kanada och Ryssland.
10

  

 

1.3  Frågeställning. 

- Varför har Norge genomfört en upprustning i Arktisområdet? 

- Vilka uttalade syften har Norge haft med upprustningen 

- Hur har Norges beslut påverkats av andra aktörer 

 

1.5 Avgränsningar. 

Uppsatsens kommer endast att beröra Norge och den norska regeringens syn på användandet 

av de norska Arktisområdena både i dagsläget och för exploatering i framtiden, och hur 

försvarsmakten skall användas för att trygga området. Uppsatsen kommer även avgränsas i tid 

till och mellan åren 2005 samt 2012 främst för att det är mellan dessa årtal skett en stor 

förändring samt att det är dagsaktuellt för de inblandade länderna. Danmark, Ryssland, 

Kanada och USA har även exkluderats ur studien pga. begränsningar i tid och omfattningen 

på arbetet. 

                                                           
9
 The Sydney Morning Herald. Billions to be spent on Russian rearmament. http://www.smh.com.au/world/billions-to-be-spent-on-russian-

rearmament-20110225-1b8kz.html 
10 BBC News. Russia plants flag under N Pole. http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6927395.stm  

 

http://www.smh.com.au/world/billions-to-be-spent-on-russian-rearmament-20110225-1b8kz.html
http://www.smh.com.au/world/billions-to-be-spent-on-russian-rearmament-20110225-1b8kz.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6927395.stm
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1.6 Tidigare forskning. 

Då Arktis under en längre tid varit strategisk viktigt finns en stor mängd med material kring 

ämnet, allt från miljöfrågor till säkerhetspolitiska frågor. I dags datum är issmältningen, 

klimatförändringen samt den framtida energipolitiken som i huvudsak uppmärksammats, dock 

finns det mängder om de flesta andra perspektiv också.  

Under kalla kriget skrevs det också en hel del, bland annat ”NATO´s defence of the North”
11 

som tar upp de olika strategiska problemen och utmaningarna för de båda blocken. Den 

fokuserar på hur betydelsen av att kontrollera viktiga flaskhalsar t.ex. Kolahalvön samt hur 

dess betydelse försvann i och med ubåtens och de strategiska missilernas framväxt. Detta är 

dock ganska traditionell kalla kriget problematik och börjar snarare bli ett historiskt verk, men 

kan ge perspektiv till debatten idag samt att dess delar om hur viktigt det är att kontrollera 

luftrummet fortfarande är aktuell. 

En uppsats värd att nämna är den som Kenneth Modig skrivit om ”Vilken roll har Sverige och 

Svenska Försvarsmakten att spela i det nya Arktis, med hänsyn till det vidgade 

säkerhetsbegreppet?”
12

 Den handlar om den framtid som den svenska försvarsmakten står 

inför och de säkerhetspolitiskafrågor och den säkerhetspolitiska förändring som Arktis 

innebär för Sverige och för de övriga nationerna i regionen samt även för 

ursprungsbefolkningen i regionen.  

Internationellt miljö- och energipolitisk samarbete i Arktis: En jämförande fallstudie av 

Arktiska rådet och Barentsrådet av Viktor Runius fokuserar på två stycken 

samarbetsorganisationer i Arktis och vad dessa två har åstadkommit inom de två områdena 

miljö- och energipolitik. 

Det utförs årligen forskningsanalyser av de olika försvarsforskningsinstituten (t.ex. FOI) där 

andra nationers militära förmågor tas upp och analyseras. Även politiska beslut eller visioner 

som påverkar utformningen av förmågorna i framtiden undersöks här för att kunna se en trend 

eller önskan med vald kurs för politiken. Till exempel så har Niklas Granholm et.al rapporter 

– ”Arktis- strategiska frågor i en region i förändring” och ”USA och Arktis. Ett amerikanskt 

dilemma i väntläge”? handlat om hur Arktis kommer påverka Sverige i framtiden hur flera 

olika aspekter som ekonomi- och klimatpåverkan men även den militärstrategiskapåverkan. 

Samt hur USA kommer förhålla sig till Arktis i framtiden med en utgångspunkt från idag.
13

  

 

                                                           
11 Grove, Eric (red.) (1989). NATO's defence of the North. London: Brassey's Defence 

12
 Kenneth Modig(2012). Vilken roll har Sverige och Svenska Försvarsmakten att spela i det nya Arktis, med hänsyn till det vidgade 

säkerhetsbegreppet?. http://fhs.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:524762  
13

 Försvarets Forsknings Institut, FOI:s rapporter 

http://foi.se/FOI/templates/PublicationPage____171.aspx?qu=Niklas%20Granholm%20&au=&yr=&fomr=&sort=ar%20DES                                                                                              

http://fhs.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:524762
http://foi.se/FOI/templates/PublicationPage____171.aspx?qu=Niklas%20Granholm%20&au=&yr=&fomr=&sort=ar%20DES
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2. Metod. 
Metoden i uppsatsen utgörs av den kvalitativa metoden vilket innebär att analyser och 

slutsatser kan göras från en kombination av textmaterial från olika källor som grundar sig på 

fyra kriterier, vilka är: 1. Validitet dvs. att materialet är äkta och vars ursprung är känt. 2. 

Tillförlitlighet dvs. att materialet är utan felaktigheter eller har på något sätt förvrängts. 3. 

Generaliserbarhet dvs. att materialet är typiskt när det gäller den kategori det tillhör. 4. 

Objektivitet dvs. att materialet är utan snedvridning.
14

 Analyserna kommer beröra doktriner, 

försvarsbeslut och andra politiska beslut som påverkar den norska försvarsmakten och Arktis. 

Även Rapporter och artiklar eller annan litteratur av intresse för ämnet kommer att tas upp.  

Den kvalitativa analysen syftar till att analysera innehållet i försvarsbeslut, 

forskningsrapporter och/eller doktriner för att kunna se åt vilket håll som säkerhetspolitiken 

har styrts samt hur den är tänkt att styras den närmaste framtiden. Analysen kommer även titta 

på syftet till varför den styrs åt det aktuella hållet och vilket syfte som styrningen har.  

Analysen kommer även i de dokument som analyseras titta på hur andra utomstående aktörer 

har påverkat de beslut som tagits. 

Analysen kommer att utgå från Norges säkerhetspolitiskaresa från 2005 till 2012. Den 

kommer att titta på vad den politiska viljan är och hur den har påverkat det militära läget för 

landet, det kommer även göras kopplingar mot boken ”Från politiskt projekt till militär 

handling” av Lars Wedin för att visa på varför beslut tagits och vad dessa innebär. Detta 

kommer även ge läsaren en spårbarhet och förståelse av beslutens betydelse. 

2.1 Disposition. 

Denna uppsats är indelad i sex stycken kapitel. Med inledning på det första så kommer det att 

ta upp bakgrunden, syftet, frågeställningen, avgränsning samt den tidigare forskningen som 

kan kopplas mot Arktis 

Det andra kapitlet tar upp den metod och de olika begreppen som uppsatsen kommer att 

använda sig av. En kort genomgång av de materialen i form av doktriner och politiska 

dokument görs även här för att introducera dessa i uppsatsen. 

Kapitel tre innehåller en genomgång och förklaring av det teoretiska analysverktyg som 

uppsatsen kommer att använda sig av kopplat mot politiska strategier och mål.  

Fjärde kapitlet är den delen i uppsatsen som kommer titta på innehållet i de olika dokument 

och doktriner som har, en analys av innehållet kommer även göras för att se på vad dessa vill 

och innebär. 

Kapitel nummer fem är den delen i uppsatsen som innehåller slutdiskussionen samt den 

koppling mot det teoretiska analysverktyg som beskrivs i kapitel tre. Förslag på 

fortsattforskning ligger även i detta kapitel. 

                                                           
14 Denscombe, Martyn (2011). Forskningshandboken. 2,uppl. Studentlitteratur. s. 378 - 379 
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Det sista kapitlet, kapitel nummer sex innehåller referenslistan över de källor som har används 

i uppsatsen. 

 

2.2 Begrepp. 

Författaren tolkar begreppet:   

Arktis: Allt norr om norrapolcirkeln. 

Infrastruktur: System som används för transport av personer, information, varor eller 

utrustning. 

Förändring: Har de militära resurserna ökat eller minskat. 

Nordområden: Nordnorge samt Svalbard och de kringliggande haven runtom dessa. 

NATO: North Atlantic Treaty Organization, den försvarsallians som uppstod i början av det  

kalla kriget.  

Brigad: 5000 soldater.
15

  

Bataljon: 500-1500 soldater.
16

 

Mål: Det politiskt ställda målet som ska uppnås t.ex. svensk deltagande i Afghanistan. 

Medel: De medel som används för att uppnå målet t.ex. ett skyttekompani i Afghanistan. 

Handlingsväg: Den metod och som har valts för att uppnå målet t.ex. hur skyttekompaniet 

används i Afghanistan. 

Aktörer: Nationer eller större internationella organisationer t.ex. Arktisrådet eller FN. 

 

2.3 Material 

De material som finns med i denna uppsats har valts ut av det kriteriet att dem är politiskt 

styrande och därför viktiga i uppsatsen, dessa återger syften och mål med vad som skall 

uppnås.  

Regjeringsplatform Soria Moria (2005)   

Övergripande sammanfattning: Detta är en politisk plattform som de tre regeringspartierna 

i Norge (Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti och Senterpartiet) tog fram gemensamt och 

beskriver hur de kommer föra sin politik för landet. Det som är intressant i detta dokument är 

                                                           
15

 Försvarsmakten, Ordbok, http://www.forsvarsmakten.se/sv/Ordbok/?l=B   

16
 Försvarsmakten, Ordbok, http://www.forsvarsmakten.se/sv/Ordbok/?l=B  

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Ordbok/?l=B
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Ordbok/?l=B
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att se hur deras politik för Arktis ser ut och hur dessa vill utforma sin säkerhetspolitik kring 

Arktis, då detta är det som kommer påverka hur den norska försvarsmakten kommer att 

användas och se ut. 

The Norwegian government’s high north strategy (2006) 

Övergripande sammanfattning: Här lägger den norska regeringen fram en övergripande 

strategi för hur man ska hantera sina nordområden ur flera aspekter, allt från energi- och 

fiskepolitik till samarbets- och säkerhetspolitik. Finns även med hur man ska hantera 

miljöpolitiken samt hur man ska ta hänsyn till ursprungsbefolkningens situation. 

Forsvarets fellesoperative doktrine (2007) (Norges doktrin för 

gemensammaoperationer) 

Övergripande sammanfattning: Detta är den norska doktrinen för gemensamma operationer 

och beskriver översiktliga mål med försvarsmakten och hur de olika vapenslagen skall kunna 

agera tillsammans i operationer inom Norges territorium eller utomlands med eller utan andra 

länder. Teorin och konceptet som finns bakom doktrinen beskrivs också.   

Et forsvar til vern om Norges sikkerhet,interesser og verdier (2007-2008) 

Övergripande sammanfattning: Detta dokument beskriver hur den norska försvarsmakten 

kommer att anpassas mot framtidensbehov och det skiftande fokus mot norr, där de nationella 

och NATOs behov kommer vara utgångspunkten. 

Nye byggesteiner i nord (2009) 

Övergripande sammanfattning: Detta är en uppdatering av den första strategin norska 

regeringen gav ut 2006, och beskriver den politik som man vill föra i norr och tar upp samma 

områden som den tidigare strategin ” Nye byggesteiner i nord”.  

Et forsvar for vår tid(2011-2012) 

Övergripande sammanfattning: Fortsatt utveckling mot nordområdena för försvarsmakten 

samt stärkande av dennes förmåga att hävda territoriet. Ryssland får utrymme i ur samarbetas 

aspekt och som ett potentiellt hot med de ny uppväckta stormaktsambitionerna. 

3. Teori 

För att göra en teoretisk anknytning så kommer slutdiskussionen att använda sig av ett 

analysverktyg från Lars Wedins bok ”Från politiskt projekt till militär handling”
17

, 

anledningen till valet av just detta verktyg är den stora mängden politiska dokument som 

uppsatsen behandlar. Syftet är att knyta an de politiska mål som ställts med de militära och 

                                                           
17 Wedin, Lars (2009). Från politiskt projekt till militär handling. 1,uppl. Försvarshögskolan. 
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ekonomiska medel som har tilldelats den norska försvarsmakten och vilka vägar man har valt 

för att uppfylla de olika målen.  

När en analys av hur en stats militär utformas måste det tas i beaktning att militären är ett 

politiskt verktyg för att uppnå de politiskamål som en regering sätter upp. Wedin skriver:  

”Utgångspunkten för vår diskussion är det politiska projektet; det övergripande politiska 

målet. För att detta skall kunna förverkligas krävs en strategi. Strategin beskriver hur det 

politiska målet bäst kan nås – eller att det inte kan nås; exempelvis på grund av bristande 

resurser”
18

 

”Strategins uppgift är att formulera praktiskt genomförbara mål, som kan uppfylla det 

politiska projektet, samt att utforma och föreslå vägar som medger att dessa mål kan 

uppnås”
19

 

 

3.1 Verktyget. 
Analysverktyget bygger på en koppling mellan de mål som politiker sätter upp som de vill att 

nationen ska uppnå och de medel som tilldelas eller inte tilldelas för att uppnå målet samt 

vilka möjliga handlingsvägar som detta öppnar upp för eller stänger. Här under finns en enkel 

förklarande figur som tydliggör sambandet och påverkan mellan mål och 

medel/handlingsvägar som är hämtad från ”Från politiskt projekt till militär handling”.
20

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Wedin, Lars (2009). Från politiskt projekt till militär handling. 1,uppl. Försvarshögskolan. s. 17 

19
 Wedin, Lars (2009). Från politiskt projekt till militär handling. 1,uppl. Försvarshögskolan. s. 18 

20
 Wedin, Lars (2009). Från politiskt projekt till militär handling. 1,uppl. Försvarshögskolan. s. 18 
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Wedin skriver: 

”För att nå ett mål krävs medel. Dessa medel kan i allmänhet utnyttjas på flera olika sätt 

varav vissa, men kanske inte alla leder till målet. Det finns alltså ett starkt samband mellan 

mål å ena sidan samt medel och handlingsvägar å den andra ”
21

 

 

För att förklara syftet med valet av detta analysverktyg så är det för att analysera vad som 

händer i verkligheten kopplat mot de beslut som tagits. Ett exempel är under Libyen 

konflikten 2011 så bestämdes det att Sverige skulle bidra med stridsflyg
22

 för att skydda den 

civila befolkningen. Detta är ett politiskt beslut som uppnås genom användandet av militära 

medel och resurser, dvs. den svenska försvarsmakten handlade inte på eget bevåg utan fick en 

uppgift av Sveriges regering och riksdag som man ville lösa. Denna handlingsfrihet hade 

Sverige i detta läge, man kunde ställa upp med ett bidrag tack vare att flygplanen fanns, 

pengarna fanns och den politiska viljan fanns för att uppnå det önskade målet om ett Svenskt 

deltagande i skyddandet av den Libyska civilbefolkningen från deras egen statsmakt. Alltså 

leder medel till handlingsvägar och tillsammans bidrar de båda till vilka mål som kan uppnås.
 
 

Det går även att gå åt andra hållet i teorin där utformningen av målet blir styrande i vilka 

medel som en nation kan sätta upp och de handlingsvägar som nationen i fråga ser som 

relevanta för att lösa ut det ställda målet. 
23

    

När regeringen ställt upp de politiskamålen för hur säkerhetspolitiken ska fungera och utföras 

av militären och övriga myndigheter så har spelplanen ändrats för de olika utomstående 

aktörerna, och kommer kanske provocera fram en förändring i deras egna politiskamål och 

strategier.  Ett bra exempel är USA:s säkerhetspolitiska omfokusering från Europa till 

stillahavet, detta kommer ställa krav att länder i Europa och Ostasien analyserar vad detta 

innebär för dem och anpassar sig därefter för att kunna möta morgondagens verklighet utan 

otäcka överraskningar.   

3.2 Operationalisering  

Operationaliseringen i uppsatsen av detta analysverktyg kommer att ligga i analysen mellan 

de mål som beskrivs i de olika dokumenten och det som sker i verkligheten. Som ett exempel; 

får förband fler soldater eller genomförs det gemensamma övningar mellan olika länder och 

hur kan dessa kopplas mot de mål som har beskrivits i de analyserade dokumenten, detta är 

centralt för att ta reda på och förstå vad det är som faktiskt sker i det långa loppet. Att även 

kunna verifiera att de mål som är satt uppfylls ger en trovärdighet att även framtida mål 

kommer att uppfyllas och framför allt att man håller fast vid målen. Så analysverktyget 

                                                           
21

 Wedin, Lars (2009). Från politiskt projekt till militär handling. 1,uppl. Försvarshögskolan. s. 18 

22
 Expressen. Sverige skickar JAS Gripen till Libyen. http://www.expressen.se/nyheter/sverige-skickar-jas-gripen-till-libyen/   

23 Wedin, Lars (2009). Från politiskt projekt till militär handling. 1,uppl. Försvarshögskolan. s. 18 - 19 

http://www.expressen.se/nyheter/sverige-skickar-jas-gripen-till-libyen/
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kommer att användas för att se kopplingar mot vad som står i de olika dokumenten och vad 

som sker i verkligheten.  

4. Analys av doktriner och dokument. 

4.1 Norges intressen i Arktis. 

Norges intresseområden i Arktis utgörs till stor del av Svalbard samt det kringliggande vattnet 

i Barentshav och Norra ishavet som enligt The United States Geological Survey ska hysa 

omkring 30 % av världens gastillgångar samt 13 % av världens oljetillgångar.
24

 Fisket i 

Barentshav är också viktigt för Norge och det har varit dispyter mellan Norge och Ryssland 

kring gränsdragningen mellan de båda länderna i Norra ishavet, dessa löstes under 2010 när 

de båda länderna kom överens om hur gränsdragningen skulle ske.
25

  

4.2 Övergripande politiska händelser med inverkan på Arktis 2005 - 2012. 
2005: Detta år upprättade den norska regeringen det så kallade ”Soria Moria” dokumentet 

som i sig är en regeringsplattform för de tre regeringspartierna, som bland annat beskriver hur 

den norska regeringen kommer att se på de norska nordområdena som de strategiskt viktigaste 

för Norge de kommande åren. Man talar om att nordområdena kommer att få en större 

betydelse i politiken tack vare fisken, och den onyttjade olja och gas som finns här. Man 

poängterar även vikten av att ha en försvarsmakt och en kustbevakning som ska kunna hävda 

det egna territoriet och de intresseområdena som finns i norr.
26

  

 

2006: I slutet av 2006 så upprättade Norges regering en övergripande strategi för hur man ska 

hantera Arktis i framtiden vid namn ”The Norwegian Government’s high North strategy”. Det 

som nämns angående den norska försvarsmakten är att i stort sett all träning av 

armésoldaterna numera sker i Nordnorge. Det talas även om de övningar som har börjat ske i 

Nordnorge (Cold Response) och vikten av att genomföra dessa, man poängterar vikten av att 

ens allierad är bekanta med de förutsättningar som existerar i norr och för att kunna öva på 

samverkan i operationer tillsammans med sina allierade. Samt att försvarsmakten tillsammans 

med kustbevakning har fått en utökad budget för att kunna ha större närvaro av sitt flyg och 

sina fartyg i området. Det förklaras också att dessa är de som skall inhämta information och 

beslutsunderlag för den norska regeringen och berörda myndigheter. En annan aspekt som 

också beskrivs i dokumentet är man anser det viktigt att ha en militär närvaro för att kunna 

hävda sin territoriella integritet i norr.
27

  

 

                                                           
24

 Science. Assessment of Undiscovered Oil and Gas in the Arctic. http://www.sciencemag.org/content/324/5931/1175.short  

25
 Sverige radio. Norge och Ryssland enas om Barents hav. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3657087  

26 Norska regeringen(2005). Soria Moria. s. 6 - 7  

27
 Norska regeringen (2006). Nye byggesteiner i nord - Neste trinn i Regjeringens nordområdestrategi. s. 36 - 39.  

http://www.sciencemag.org/content/324/5931/1175.short
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3657087
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2007: Detta år utkommer den i dags gällande doktrinen för Norges försvarsmakt. Det enda 

som nämns om Arktis i doktrinen är den hårda miljön som man blir utsatt för där, och att man 

därför ska utforma försvarets träning och utrustning därefter.
28

 

 

2009: Detta år publicerades ett nytt och uppdaterat strategidokument från den norska 

regeringen där regeringen ytterligare påpekar den ökade strategiska betydelsen för 

nordområdena och det allt större fokus som riktats hit. Man talar mycket om samarbete mellan 

Ryssland för att skapa en stabil och säker region med en förutsägbar framtid.  

Det läggs ytterligare säkerhetspolitisk vikt vid nordområdet då man genomför en förflyttning 

av det norska högkvarteret till Bodø, samt att man förflyttar general-inspektören för Armén 

till Bardufoss och koncentrerar även den maritima helikopterverksamheten till samma ort. 

Man jobbar även för att underlätta gränspassage mellan Ryssland och Norge för att stärka 

relationerna och det kulturella utbytet i regionen och mellan länderna.
29

 

 

2010: Den norska regeringen har flaggat för att man kommer höja sina försvarsanslag med 

dryga 7 % samt att två nya flygbaser kommer att upprättas, en större och en mindre i Ørland 

respektive Evenes
30

 och den tidigare i flygbasen som fanns i Bodø kommer läggas ned pga. 

detta.
31

 Ett annat viktigt beslut som tagits är att avbryta den tänkta nedläggningen av 

förbandet ”2. Bataljon” som är baserad i Skjold i Troms län och det nämns även att detta 

förband även kommer vara del av en Arktisk insatsstyrka. I denna insatsstyrka skall även ett 

kustjägarförband ingå enligt statssekreterare Roger Ingebrigtsen. Det nämns även att 

hemvärnet i Nordnorge inte kommer att läggas ner utan istället skall den vidmaktållas samt 

kommer få mer övningstid.
32

  

Norge och Ryssland kommer även överens om hur man ska dela upp Barentshav mellan de 

båda länderna efter att ha debatterat om frågan i dryga 40år.
33

 

 

2012: Norge och Ryssland har kommit överens om att börja genomföra olika militär övningar 

tillsammans för att stärka samarbetet mellan nationerna och öka tilliten mellan de båda 

nationerna, på mötet talade man även om Norges planer på att sätta upp en Arktisk brigad 

samt om NATO’s missilsköld som Ryssland tidigare uttryckt sitt missnöje med. Även 

                                                           
28

 Norska Försvarsmakten(2007). Forsvarets fellesoperative doktrine. s. 39                       

29 Norska regeringen (2009). The Norwegian government’s high north strategy. s. 19 - 20    

30 Atlantic council. Norway increase its defense budget 7%. http://www.acus.org/natosource/norway-increasing-its-defense-budget-7  

31
 Norska försvarsdepartementet. Et forsvar for vår tid. http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/aktuelt/taler_artikler/politisk_ledelse/taler-og-

artikler-av-statssekretar-roger/2012/et-forsvar-for-var-tid.html?id=676345  

32
 Norska försvarsdepartementet. Et forsvar for vår tid. http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/aktuelt/taler_artikler/politisk_ledelse/taler-og-

artikler-av-statssekretar-roger/2012/et-forsvar-for-var-tid.html?id=676345  

33 Sverige radio. Norge och Ryssland enas om Barents hav. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3657087 

http://www.acus.org/natosource/norway-increasing-its-defense-budget-7
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/aktuelt/taler_artikler/politisk_ledelse/taler-og-artikler-av-statssekretar-roger/2012/et-forsvar-for-var-tid.html?id=676345
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/aktuelt/taler_artikler/politisk_ledelse/taler-og-artikler-av-statssekretar-roger/2012/et-forsvar-for-var-tid.html?id=676345
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/aktuelt/taler_artikler/politisk_ledelse/taler-og-artikler-av-statssekretar-roger/2012/et-forsvar-for-var-tid.html?id=676345
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/aktuelt/taler_artikler/politisk_ledelse/taler-og-artikler-av-statssekretar-roger/2012/et-forsvar-for-var-tid.html?id=676345
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3657087
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Rysslands planerade Arktiska pansarbrigad vilken skall utgå från Kolahalvön som 

utannonserades under 2011 diskuterade man. Man uttrycker sig även från båda sidor positivt 

om den andre och att man önskar fortsätta med de gemensamma övningarna och att man 

dessutom önskar ett fördjupat sammarbete samt att utöka antalet övningar i framtiden.
34

 

Norska försvarsministern flaggar för modernisering och utökning av sin nuvarande 

stridsfordon90 park.
35

 

Övergripande sammanfattning 2005-2012: Norges resa började med en gemensam 

förklaring från de tre regeringspartierna om hur de ville föra landet de kommande åren samt 

vilka utmaningar de såg att framtiden bar med sig. Ett år senare återkom regeringen med en 

mer specifik strategi för de nordområden med tillhörande vatten som Norge besitter och hur 

dessa bör utnyttjas och förvaltas på bästa sätt, samt hur de skall skyddas både militärt och 

miljömässigt. Man pekar specifikt på att det är kustbevakningen tillsammans med det övriga 

försvaret som skall inhämta information i området som ska ligga till grund för beslutsunderlag 

till regering och myndigheter. 

År 2007 utkom den nya doktrinen för gemensamma operationer inom den norska 

försvarsmakten med endast en kort inflikning om nordområdena.  

Det blir ett intressant år 2009 då det genomförs en uppdatering av den nordligastrategin man 

vill föra, samt att rationaliseringar görs inom den norska försvarsmakten genom förflyttning 

det norska högkvarteret och generalinspektören för armén till Nordnorge. Man för även 

samtal med Ryssland om gränsöverskridande samarbete ur flera perspektiv.  

Efter detta så meddelar regeringen ett tillskott med dryga 7 % försvarsbudgeten, och 

ytterligare rationaliseringar görs genom förflyttningar av flygbaser till Nordnorge, samt 

avbryts planerade förbandsnedläggningar. Det talas även politiskt om en Arktisk insatsstyrka. 

Ytterligare steg i sammarbetet mellan Norge och Ryssland sker under 2012 då flera 

militärövningar hålls mellan de båda länderna och samtal om ytterligare fördjupning i det 

norsk-ryska samarbetet genomförs. Norge lämnar även en order till industrin om att 

ytterligare införskaffa ett 40-tal stridsfordon90 samt modernisering av den redan befintliga 

parken av stridsfordon90. Ytterligare ett steg i samarbetet mellan Norge och Ryssland sker då 

de båda länderna kommer överens om hur delningen av Barentshav och Norraishavet skall 

ske. 

 

4.3 Vad säger ”Regjeringsplatform Soria Moria” med inverkan på den 

militära förmågan i Arktis? 
Den del i detta dokument som är en regeringsplattform som tar upp Arktis är en beskrivning 

av hur regeringen vill utnyttja området i framtiden samt en snabb blick tillbaka de senaste 

                                                           
34

 Defense news. Norway, Russia Strengthen Relations. http://www.defensenews.com/article/20120404/DEFREG01/304040010/Norway-

Russia-Strengthen-Relations  
35 Sveriges radio. Mångmiljardorder till Örnsköldsvik http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5075464  

http://www.defensenews.com/article/20120404/DEFREG01/304040010/Norway-Russia-Strengthen-Relations
http://www.defensenews.com/article/20120404/DEFREG01/304040010/Norway-Russia-Strengthen-Relations
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5075464
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åren. Det som tydligast är framträdande är att man vill lägga stor vikt vid det som man 

benämner som nordområdena, och nämner ett antal punkter som regeringen vill göra.  

”Regjeringen vil: definere nordområdene som Norges strategiske hovedinteresse og styrke 

nordområdearbeidet gjennom organisatoriske endringer og politisk vektlegging.[…] 

gjennomføre nordområdedialoger med alle de viktigste statene som har interesser i 

nordområdene.”
36

  

 

Redan här så önskar man förebygga kriser och mellanstatliga konflikter som kan uppstå 

genom att i ett relativt tidigt skede tala med kring liggande stater som har ett intresse av 

Arktis, förmodligen av den karaktären i hur gränsdragningar skall ske och samarbeten mellan 

länderna som är gränsöverskridande.  

En annan punkt som är intressant är för den norska försvarsmakten är ”styrke Forsvarets 

tilstedeværelse og suverenitetshevdelse i nord, inkludert Forsvarets bidrag til god beredskap 

mot miljøkriser og Kystvaktens evne til ressurskontroll og beredskap.”.  

 

Här flaggar regeringen för att man kommer börja ändra om fokus för försvaret från söder mot 

nord, dock i en väldigt mjuk ton.
37

 

En annan punkt som gäller Norge-Ryssland relationen var det tjuvfiske som pågick under den 

här tiden i Norra ishavet samt framtida exploatering av havet för olje- och gas utvinning var 

den gränstvist som existerade, och som tas upp i dokumentet här och där man uttrycker 

önskan om att lösa denna tvist.
38

 Vilket också gjordes ett par år senare.
39

 

Detta dokument ger ett svar till frågan ” Vilka uttalade syften har Norge haft med 

upprustningen” genom att beskriva hur Norge ser på nordområdena samt genom att direkt 

besvara hur och varför försvaret skall användas. 

 

4.4Vad säger den nu gällande doktrinen med koppling mot Arktis? 

Forsvarets fellesoperative doktrine 2007: 

Enligt den norska doktrinen för gemensamma operationer ska Norges försvarsmakt kunna 

hävda norsk suveränitet genom territoriell övervakning längsmed land-, luft- och sjögränser 

dygnet runt hela året. Detta utövas av kustbevakningen och andra delar av flottan, arméns 

gränsvakt samt flygvapnets kontrol- och varningssystem som tillsammans med stridsflyget 

med högberedskap ska kunna hävda det norska luftrummet. Detta ger en klar och tydlig bild 

av hur de dagliga operationerna för den norska försvarsmakten ser ut och vad den ska klara 

                                                           
36 Norska regeringen(2005). Soria Moria. s. 6 
37 Norska regeringen(2005). Soria Moria. s. 6 
38

Norska regeringen(2005). Soria Moria. s. 7 
39

 Sveriges radio. Norge och Ryssland enas om Barents hav. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3657087 
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av.
40

 Doktrinen nämner även att försvarsmakten skall utformas utefter miljöns förutsättningar 

som råder i nordområdena, samt att det är där övning och träning av förbanden skall ske.
41

 

Sammanfattande analys: Den norska försvarsmakten skall enligt doktrinen, övervaka hela 

det norska territoriet oavsett när i tid eller var, samt skall försvaret även kunna ingripa när en 

kränkning sker. Försvaret skall även utformas efter de krav som ställs för att kunna verka i de 

norska nordområdena. 

Detta dokument ger svar till frågan ” Vilka uttalade syften har Norge haft med upprustningen” 

då denna text ger en helhetsbild av hur försvarsmakten skall agera över hela territoriet. 

 

4.5 Vad säger nordstrategiernas militära delar? 

The Norwegian government’s high north strategy (2006): 

I dokumentet talar man mycket om samarbete mellan de nordliga länderna samt att det finns 

en historik bakom samarbete som redan pågick under kallakriget. Det man fokuserar mycket 

på är samarbetet med Ryssland samt att man måste komma överens om hur gränsdragningen 

kring kontinentalplattorna skall ske för att kunna samarbete med varandra.
42

  

Rent konkret militärt har den norska regeringen gett utökade ekonomiska medel för 

kustbevakningens användande av fartyg samt flygvapnets användande av flygplan typ Orion 

för övervakning av det norska territoriet i norr.  

”By strengthening capacity, the Government has made it possible for the Coast Guard vessels 

and the Orion aircraft to spend more time at sea and in the air, respectively.”
43

 

Man går även in på att det inte finns något som kommer kunna lösas enbart av militära- eller 

civila myndigheter utan man påpekar att det kommer krävas samarbete mellan de båda för att 

klara av framtiden, t.ex. så kommer informationsinhämtning bli en huvuduppgift för den 

norska försvarsmakten då den skall förse de civila myndigheterna med underlag till 

beslutsfattning. I övrigt så ser man vikten av att ha en närvaro av sin försvarsmakt för att 

kunna hävda suveränitet och auktoritet över det egna territoriet, samt att detta i sin tur 

kommer skapa stabilitet i regionen. Det är även avgörande för att ge Norge den förmågan till 

handlingsfrihet som krävs för att landet ska kunna svara på en nödsituation eller kris.
44

 

Genom att vidta lämpliga åtgärder mot kränkningar av de regler och bestämmelser som finns 

för att skydda de naturresurserna i området, så kommer man visa att ingångna internationella 

och nationella avtal skall följas. Samarbetet mellan polisen, åklagarmyndighet samt 

kustbevakningen från både Ryssland och Norge som redan existerar idag skall fördjupas för 

att på ett smidigt och korrekt sätt kunna förhindra brott mot överenskomna avtal och lagar. 

Detta är för att upprätthålla sitt fiske i norr och för att förhindra tjuv- och överfiske.  

 

                                                           
40

 Norska Försvarsmakten(2007). Forsvarets fellesoperative doktrine. s. 17  
41

 Norska Försvarsmakten(2007). Forsvarets fellesoperative doktrine. s. 39                       
42

 Norska regeringen (2006). The Norwegian government’s high north strategy. s. 16 - 18 
43

 Norska regeringen (2006). The Norwegian government’s high north strategy. s. 19 
44

 Norska regeringen (2006). The Norwegian government’s high north strategy. s. 19 
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”By taking action on breaches of the rules designed to protect natural resources, Norway is 

making it clear that international and national obligations are to be taken seriously. 

Infringements of Norwegian fisheries legislation will therefore be acted upon in a credible, 

consistent and predictable way.”
 45

 

 

Armén har även börjat fokusera på att utbilda soldaterna i norra delarna av landet. Man 

skriver även att övning tillsammans med sina allierades försvarsmakter är viktigt för att få 

förståelse för hur situationen och miljön i norr ser ut och poängterar vikten av dessa övningar 

för den gemensamma koordinationen mellan de allierade staterna. Även Ryssland finns med i 

planerna här och de innefattar att man vill se ett utökat sammarbete mellan de båda 

försvarsmakterna för att tillsammans kunna lösa uppkomna problem och skapa stabilitet i 

regionen.
46

 

 

Nye byggesteiner i nord (2009): 

Dokumentet talar om ett redan utbrett sammarbete i norr samt ett ökat fokus från omvärlden 

mot just nordområdet. Samarbetet med Ryssland betonas som en särskilt viktig 

samarbetspartner ur flera aspekter bland annat för att kunna utnyttja nordområdet på bästa sätt 

samt för att skapa en trygg och säker region i Europa.  

Rent militärt så vill regeringen ha en försvarsmakt som syns inom det egna territoriet, detta 

för att skapa trygghet och säkerhet. Vikt läggs även på att ha rätt kapacitet/förmågor för att 

den norska försvarsmakten ska kunna utöva suveränitetshävdelser i regionen. Man skriver att 

detta även reflekteras genom att det norska högkvarteret samt generalinspektören för armén 

och att den marina delen av helikopterverksamheten har förflyttats norrut.  

Gränsvakten har även fått fokus på sig genom att effektivisera verksamheten, samt att man 

vill arbeta med Ryssland för att kunna genomföra lättnader i visumreglerna för befolkningen 

kring den norsk-ryska gränsen. Kustbevakningen nämns också som en central del för att 

kunna hävda sin territoriella integritet i nordområdet tillsammans med det övriga försvaret. 

Detta speglas i det faktum att kustbevakningen har fått modernisera sina fartyg som har just 

nordområdena som sina prioriterade operationsområden. 

Regeringen lägger ytterligare vikt vid att kunna övervaka och hävda territoriet. Som en följd 

av detta stärker försvaret sin närvaro i norr. 

Regeringen ser även ett behov av att stärka gränsvaktsgarnisonen mot Ryssland, specifikt vid 

Sør-Varanger, men poängterar även att samarbetet med Ryssland om gränsbevakningen redan 

idag är omfattande och av god karaktär. Man motiverar även förstärkningen med att detta är 

Schengengränsen och man måste leva upp till de krav som finns. Det talas även om vissa 

                                                           
45 Norska regeringen (2006). The Norwegian government’s high north strategy. s. 19 - 20 
46

 Norska regeringen (2006). The Norwegian government’s high north strategy. s. 20  
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andra rationaliseringar hos gränsvakten bland annat att minska från dagens sex stationer till 

två större.
47

 

 Det nämns också att kustbevakningen med delar av försvaret kommer att spela en viktig roll i 

övervakningen av fisket för att kunna upprätthålla de regelverk som idag finns kring haven i 

nordområdena.
48

 

Sammanfattande analys: Det som återspeglas i dessa dokument är det fokus i norr som den 

norska regeringen har sagt att man skall ha ur flera aspekter. De militära aspekter som tas upp 

i dessa dokument är att för att skapa en stabil region så krävs det samarbete mellan alla 

länderna i regionen. Vidare poängteras vikten av att ens allierade är bekanta med den miljö 

som existerar i de norska nordområdena, troligen för att dessa skall kunna ingripa snabbt och 

med så få friktioner som möjligt. Den förflyttningen av Norges militära centrum tas även upp 

här och önskan om att försvaret skall synas mera i regionen är ytterligare tecken på att 

tyngpunkten för säkerhetspolitiken har ändrats och detta är en anpassning därefter. Även 

samarbetet med Rysslands försvarsmakt vill man utöka troligen genom olika övningar och 

eventuella utbyten mellan de förband som finnas i nordregionen. Även en förstärkning och 

effektivisering vid den ryska gränsen önskar man genomföra genom en rationalisering av de 

gränssationer som finnas och minska ner dessa till två större. 

Dessa två dokument svarar på frågorna ” Vilka uttalade syften har Norge haft med 

upprustningen? samt ”Hur har Norges beslut påverkats av andra aktörer?”. Detta genom att 

spegla hur man avser att utveckla nordområdena samt hur man avser att skapa en stabil 

region. Detta i kombination med att försvaret fokuseras allt mer mot norr och att kunna agera i 

norr. Betoningen på Ryssland som samarbetspartner visar på hur viktigt Ryssland är för att 

klara av utmaningar i framtiden.  

 

4.6 Vad säger de två senaste försvarsbesluten som kan kopplas mot Arktis? 

Et forsvar til vern om Norges sikkerhet,interesser og verdier (2007-2008) 

Här återkopplas försvarsbeslutet med Soria Moria förklaringen om att den norska regeringen 

ser Norges nordområden som den säkerhetspolitiskt viktigaste regionen i det norska territoriet 

inom den överskådliga framtiden. Detta nämns flertalet gånger i dokumentet i olika former. 

”Regjeringen ser nordområdene som Norges viktigste strategiske satsningsområde i årene 

som kommer. Dette skal også reflekteres i den videre utviklingen av Forsvaret.”
49

 

”Nordområdene er av denne grunn regjeringens viktigste strategiske satsningsområde. Dette 

skal reflekteres også i den videre utviklingen av Forsvaret.”
50

 

                                                           
47 Norska regeringen (2006). Nye byggesteiner i nord - Neste trinn i Regjeringens nordområdestrategi. s. 36 - 38 
48 Norska regeringen (2006). Nye byggesteiner i nord - Neste trinn i Regjeringens nordområdestrategi. s. 77 
49 Norska regeringen (2007-2008). Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, intresser og verdier. s. 12 
50

 Norska regeringen (2007-2008). Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, intresser og verdier. s. 15 
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Det skrivs även i dokumentet att regeringens syn på försvarsmakten och de militära 

maktmedlen skall användas för att förebygga krig och inte föra krig samt för att skapa 

politiska lösningar och stabilitet i regionen. Det är också i detta dokument som det norska 

högkvarteret beordras att genomföra en omlokalisering till Reitan vid Bodø detta för att 

återspegla Norges syn på nordområdenas strategiska betydelse i framtiden.
51

 

De konkreta militära åtgärder som beskrivs i dokumentet som kommer påverka nordområdena 

är att man vill undersöka möjligheterna för att sätta upp en centralbas för stridsflyget.
52

 Det 

läggs även fram att rent konkret så vill man minska det personella antalet i hemvärnet med 

5000 personer.
53

 Vidare så läggs förslag fram för olika flyttar av verksamhet mot norra Norge 

och nedläggning av verksamhet i söder.
54

 

 

Sammanfattande analys: En direkt analys av texten visar på att den norska regeringen 

verkligen vill poängtera att det som sker i försvaret och varför det sker är i grund och botten 

en anpassning till den förändliga världen vi lever i. Arktis har fått en större betydelse, något 

som har fått en förändrings process att ske då försvaret skall skifta fokus från söder till norr. 

Anledningen till skiftet är av ekonomiska skäl då trafiken i norraishavet sannolikt kommer att 

intensifieras de kommande åren då prospeteringen av olja och gas kommer att ske. För att lag 

och ordning skall råda och för att minska risken för en miljökatastrof från ett eventuellt 

utsläpp så måste kontroll kunna utövas av de norska myndigheterna över området, och den 

bäst lämpande organisationen och myndigheten som finns för att ta sig an denna uppgift i 

detta nu är den norska försvarsmakten det är även den enda organisationen som är tillräcklig 

robust och har anpassad materiell och övad personal för detta ändamål.  

 

Et forsvar for vår tid(2011-2012) 

Stabilitet är en tyngdpunkt som man problematiserar här med den nyväckta ryska 

stormaktsambitionen och den militära upprustningen som sker i Norges närområde.                         

”Kombinasjonen av russiske stormaktsambisjoner, interesser i nordområdene og militære 

opprustning innebærer at stabiliteten i nord kan bli utfordret i fremtiden.”
55

 

Man poängterar även att USA – Kina förhållandet är viktigt för det säkerhetspolitiska klimat 

som råder och kommer påverka även situationen i Arktis. Även Storbritannien har 

utannonserat sitt intresse över vad som händer och sker i Arktis, och Norge önskar ingå i 

fördjupade sammarbeten med Storbritannien av förklarliga skäl då det är ett NATO land. I 

övrigt så nämns ett flertalet europeiska länder och flertalet av dessa är NATO länder där man 

                                                           
51

 Norska regeringen (2007-2008). Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, intresser og verdier. s. 74 
52

 Norska regeringen (2007-2008). Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, intresser og verdier. s. 156 
53

 Norska regeringen (2007-2008). Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, intresser og verdier. s. 157 
54 Norska regeringen (2007-2008). Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, intresser og verdier. s. 154 
55 Norska regeringen. Et forsvar for vår tid. s. 13                                                                         
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visar på samarbete på olika plan inom den militära sektorn, bland annat stridsflyg och mellan 

armé relaterade uppgifter.
56

 

 

I dokumentet gör man paralleller mellan Georgien och Rysslands stormaktsambitioner och 

man påvisar en vis osäkerhet i hur Ryssland i framtiden kommer att agera i Arktis, men det 

kommer troligen prägla sig på hur Ryssland hanterar Artis frågan anser man. 

 

”I sum vil russisk militær kapasitet øke de nærmeste år, og russisk politikk vil styres av 

landets stormaktsambisjon. Vi må forvente at dette gir seg utslag også i Arktis og 

nordområdene.”
57

 

 

Dock så anser man att regionen präglas av stabilitet och samarbete mellan de berörda länderna 

på olika plan, och man poängterar än en gång hur pass strategiskt viktiga nordområdena är för 

Norges utveckling i framtiden. 
58

 

 

För att förebygga spänningar mellan Ryssland och Norge så genomförs det olika 

förbandsbesök samt olika gemensamma övningar mellan norska och ryska förband, detta för 

att skapa tillit mellan de båda länderna som i sin tur ger en trygghet och stabilitet i regionen.  

 

Det identifieras även att Ryssland anser att Arktis och nordområdena är av högsta 

militärstrategisk och ekonomisk betydelse tack vare den mängd med olje- och gasresurser 

som tros ligga under havsbottnen. Ryssland har även annonserat att man kommer att försvara 

dessa resurser militärt om så krävs vilket i sin tur kommer kunna leda till 

intressemotsättningar mellan länderna i norr och leda till kriser och konflikter i framtiden, 

därför så kommer Ryssland fortsatt vara en viktig faktor i den norska säkerhetspolitiken.
 59

  

 

Konkret militärt så skriver man att anskaffningen av F-35 är en nyckelfaktor i den 

modernisering av flygvapnet som sker då den kommer att tillföra ny teknik och operativ 

prestanda som dagens F-16 inte klarar. Anledningen till detta är att ett fokus skifte har skett 

från syd till norr som tidigare togs upp i ”Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, intresser og 

verdier”, och därför kommer flygningar till större del ske över större havsmassor än 

tidigare.
60

 Ubåtar avses även att användas i stor utsträckning i norr då dessa kan användas i 

många olika områden, dels informations inhämtning som kan ske dolt och dels den strategiska 

avskräckning som ubåtar de facto utgör. Ubåten kan i visa fall även vara avgörande för hur 

motparten i slutänden agerar rent säkerhetspolitiskt och/eller militärt och är därför av stort 

värde.
61

 

 

Något som den norska regeringen också vill ska ske är ett utökande av övningsverksamheten i 

Nordnorge med sina allierade.  

 

”Videreføre nordområdesatsingen. Nordområdene er et strategisk satsingsområde og 

regjeringen forventer økt tilstedeværelse og aktivitet i årene som kommer sammenlignet med 

                                                           
56 Norska regeringen. Et forsvar for vår tid. s. 28 
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 Norska regeringen. Et forsvar for vår tid. s. 30 
58 Norska regeringen. Et forsvar for vår tid. s. 30 
59

 Norska regeringen. Et forsvar for vår tid. s. 31 
60 Norska regeringen. Et forsvar for vår tid. s. 67 - 69 
61

 Norska regeringen. Et forsvar for vår tid. s. 96 
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perioden 2009–2012. Regjeringen vil samtidig prioritere å legge til rette for økt alliert 

deltakelse i øving og trening i Nord-Norge.”
62

 

 

Detta är en väldigt tydlig koppling till ”The Norwegian government’s high north strategy” där 

det skrevs att det som önskas är väldigt precis utökad övningsverksamhet med sin allierades 

försvarsmakter för att de ska få möjlighet att skaffa sig en uppfattning om den miljö som finns 

i Nordnorge ställer på utrustning och soldater.  

 

Sammanfattande analys: Fortsatt inriktning för den norska försvarsmakten mot 

nordområdena är huvudfokus även här. Detta är även efter georgienkriget och man har nu 

identifierat de Ryska stormaktsambitionerna som ett potentiellt hot, ett hot som måste 

bemötas på bästa sätt. Det som önskas göra är att skapa förutsättningar för personliga och 

formella kontakter mellan Ryssland och Norge. Detta är ett billigt och bra sätt för att skapa 

tillit och stabilitet och förebygga de eventuella konflikter i Arktis, en region som man spår 

kommer få ökad betydelse i framtiden. Rysslands uttalande om att de kommer försvara de 

naturresurser som de har rätt att utnyttja om de är hotade torde vare en självklarhet och bör 

inte behövas poängteras, däremot ligger det ett problem i hur olika länder tolkar de 

gränsdragningar som måste ske.  

Avvecklingen av F-16 och anskaffningen av F-35 fortgår också och är ett fortsatt steg i 

anpassningen mot den nordligare arena som håller på att uppstå. Regeringen nämner för första 

gången ubåtarnas betydselse för området. En plattform som tidigare inte omnämnts av 

regeringen trots sin goda uthållighet och förmåga till dold övervakning och hävdande av 

territoriet. Problemet för ubåtarna är dock att dessa är begränsade i farten och är således i 

värsta fall inte direkt gripbara att sätta in vid en eventuell kris. Men detta kompenseras genom 

att ubåten är precis som det skrivs ett strategiskt instrument som är avskräckande genom bara 

vetskapen hos beslutsfattarna att de cirkulerar under ytan. 

 

Dessa dokument svarar på frågorna ”Vilka uttalade syften har Norge haft med 

upprustningen?” samt ”Hur har Norges beslut påverkats av andra aktörer?” genom sin 

beskrivning om hur försvaret utformas efter hur den ska kunna agera i Arktis i framtiden. 

Rysslands nyväckta stormakts ambitioner är också en viktig aspekt för Norge och hur de skall 

anpassa sig därefter. 

5. Slutdiskussioner  

För att svara på den ställda frågan ” Varför har Norge genomfört en upprustning i 

Arktisområdet?” så måste det korta svaret bli: därför att det gömmer sig enorma ekonomiska 

resurser under havsytan och Ryssland rustar upp. De ekonomiska delarna som Arktis står för 

är den olja och gas som tidigare nämnts. Det som speglar anledningen till varför man rustar 

upp för oljan och gasens skull är det faktum att det är detta som driver vårt samhälle, även om 

alternativ börjar dyka upp så kommer samhället med största sannolikhet att drivas av detta 

även ett par decennier in i framtiden.  Det som gör det känsligt är det att oljan och gasen är 

ändlig och det disskuteras mycket kring när vi når den punkt då det inte längre går att 
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producera mer olja än samhället behöver för att fungera. Att ha dessa resurser och slippa lida 

nöd av dessa skulle mycket väl kunna underlätta för en nation och för att inte tala om de 

pengar som skulle kunna inbringas i form av jobb, skatter och export. Att Ryssland rustar upp 

och att man hyser oro för denna upprustning är både självklar som tydlig. Ryssland har redan 

visat att man inte räds för att använda både sin olja & gas samt militära maktmedel för att få 

sin vilja igenom genom att man både har stängt av gasen för Ukraina samt en militär 

operation i Georgien 

Påverkan från de olika utomstående aktörer har främst kommit ifrån oron kring Rysslands 

återuppväckta stormaktsambitioner nämns även i det senaste försvarsbeslutet som utkom strax 

efter georgienkriget och kopplat till denna händelse så går det att koppla de planerade 

förbandsnedläggningar som avbröts till att man vill behålla sina möjligheter till att kunna 

försvara sig, eftersom Ryssland genom sitt militära angrepp mot Georgien har visat att man 

inte längre räds för att använda militära maktmedel för att uppnå sina egna politiskamål även 

om det innebär att kränka en annan nation. Men det är inget kalla kriget läge i nord där stora 

truppstyrkor står redo att slå mot varandra, utan istället man jobbar från båda sidor för att 

skapa ett tillit och gemenskap som i sin tur kommer att ge stabilitet och säkerhet i regionen. 

De olika övningar och kontaktutbyten mellan norska och ryska förband som har börjat tagit 

form, samt att man ska börja underlätta för kulturellt och ekonomisktutbyte och samarbete för 

lokalbefolkningen som bor i gränstrakterna mellan Ryssland och Norge vittnar om detta. Men 

man har även försökt öka engagemanget och förståelsen från sina allierade i NATO i Arktis 

frågan med olika övningar och utbyten. Detta främst pga. att det är ny- gammalt område som 

återupptäcks och eftersom fokusen de senaste åren legat på internationella insatser av typen 

Bosnien, Afghanistan och Libyen istället för på militärtförsvar av medlemsländer.   

Anskaffningen och moderniseringen av Norges stridsfordonspark kan också tolkas som en 

anpassning mot den Arktisbataljon som man önskar att sätta upp samt som ett svar mot den 

upprustning som sker i Ryssland.
63

 Den Arktiska bataljonen som man talar om är också en 

säkerhetspolitiskmarkering om att man har för avsikt att hävda sitt intresse i Arktis och tänker 

i yttersta fall försvara dessa med militära maktmedel, och detta är inget som är unikt för 

Norge t.ex. så gör Ryssland liknande satsningar, och högst sannolikt så även Kanada, USA 

och Danmark likaså.  

Kopplingar till teorin som beskrivs i kapitel 3, visar på att Norges tillförande av ekonomiska 

medel till försvarsmakten och anskaffning av materiel är för att ge Norge en större 

handlingsfrihet i händelse av kris eller krig men även under fredstid. Detta då de större 

ekonomiska ramarna kommer tillåta mer omfattande och/eller fler övningar för förbanden, så 

resultatet blir att dessa kommer vara mer samövade och mer rutinerade i de uppgifter som ska 

utföras. Valet att avbryta nedläggningen av förband och utökning av hemvärnet är också ett 

resultat av detta. Den anskaffningen av F-35 samt utökningen och moderniseringen 

stridfordon90 parken ger ytterligare möjligheter för Norges försvarsmakt att klara mer 
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 The Sydney Morning Herald. Billions to be spent on Russian rearmament. http://www.smh.com.au/world/billions-to-be-spent-on-russian-

rearmament-20110225-1b8kz.html 
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krävande uppgifter. Även den förflyttning av de olika högkvarteren som skett norrut ger en 

bättre möjlighet för att utöva ledarskapet i den nordliga arenan då de geografiska avstånden 

blir mindre. Allt detta summerars in i de medel Norge har till sitt förfogande för att lösa det 

uppsatta målet som den norska regeringen satt. En annan aspekt av upprustningen är också det 

kontrollbehov som kommer uppstå när den kommersiella trafiken kommer öka när olika 

ekonomiska satsningar genomförs för att utvinna den olja och gas som tros finnas under 

botten på de nordliga haven. Pga. de stora ytorna så kommer inte en enda myndighet att kunna 

upprätthålla lag och ordning i området och därför så krävs en civil-militär samverkan för att 

kunna lösa uppgiften. Militären kommer genom sina högteknologiska fartyg- och 

flyglanssystem ha en överlägsen möjlighet till informationsinhämtning i området, det är också 

den mest rationella då att börja t.ex. utrusta polisen med nya dyra system för att kunna 

genomföra övervakningen i området är ekonomiskt ohållbart då resurserna redan finns 

tillgängliga hos den norska försvarsmakten och kustbevakningen, dock så kommer inte 

försvarsmakten kunna handgripligen ingripa då detta är polisens och kustbevakningens 

uppgift.  

Norge har således sett ett behov att i sitt område i Arktis kunna hantera framkomna kriser 

samt att kontrollera det egna territoriet. Anledningen till detta är många, dels ska varje land 

kunna hävda sitt territorium och dels så ligger det en stor summa pengar för Norge att hämta i 

form av olja och gas som kommer stimulera den Norska ekonomin och kommer kunna driva 

landet framåt en lång tid framöver. För att uppnå det politiskamålet, i detta fall att ha kapacitet 

att övervaka och hävda det egna territoriet i Arktis så har det skapats utrymme för att utöka 

och ge försvarsmakten större resurser, dvs. de medlen som försvarsmakten kan förfoga över 

har ökat och detta för att ge en större möjlighet till handlingsfrihet för den egna regeringen i 

uppkomna kriser. 

Det finns även en annan sida av de ökade medlen som den norska försvarsmakten har fått för 

att ge regeringen den handlingsfrihet den vill ha. Man har börjat med gemensamma övningar 

och diverse förbandsbesök mellan Norge och Ryssland samt kulturellt- och ekonomiskt utbyte 

i den lokala regionen och detta har kanske större betydelse än den mera hårdfasta storleken 

och kapaciteten till strid hos den norska försvarsmakten. Det byggs personliga relationer och 

kontakter mellan förbandschefer och soldater, företag och privatpersoner och om det är något 

som går att se från historien så är det att ömsesidig handel bidrar till en stabilare relation 

mellan två parter. Varför det blir en stabilare relation beror på att parterna hamnar i beroende 

ställning hos varandra och dem kommer vinna mera på att lösa en konflikt diplomatiskt än att 

använda militära maktmedel, som vid sitt användande troligen kommer att förstöra både lokal 

infrastruktur och ger störningar i pengaflödet dvs. handeln. Det är även en mindre risk att en 

konflikt skulle uppstå från första början om relationerna mellan länderna är goda.  

För att sammanfatta svaret till den ställda frågan så anledningen till upprustningen i Arktis är 

att man vill förbereda sig på det värsta i händelse av en kris, samt att kunna agera utifrån den. 

Men samtidigt ser man behovet av att bättre kunna kontrollera och övervaka sitt territorium i 

norr för att trygga den framtida ekonomiska tillväxt i området. Det handlar om förtroende och 

trovärdighet för statsapparatens förmåga till att skapa trygghet för medborgarna.  I just detta 
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fall så är tryggheten vetskapen om att nationen gör det den kan för att möta en framtida kris 

samt att förebygga densamma. 

 

Då detta endast är en analys av ett enskilt land så innebär det att den inte tar hänsyn till hela 

bilden i Arktisregionen utan återger endast Norges perspektiv. Detta är en brist och studien 

skulle återge en bättre och större helhetsbild som skulle återspegla verkligheten på ett bättre 

sätt om flera länder hade tagits med i studien, och detta gjordes inte pga. tidsbrist samt med de 

begränsningar som fanns i styrdokumentet så hade studien blivit för omfattande. 

Uppsatsen vilar även på en stor del av internet källor, detta är en ytterligare svaghet något 

författaren är medveten om. För att säkerställa att fakta som samlats in är sann och riktigt så 

har i huvudsak källor så som större nyhetssidor använts samt regerings sidor. I fallet med 

nyhetssidorna så har även hänsyn tagits till att flera artiklar från olika nyhetssidor säger 

samma sak. 

 

5.1 Vidare forskning. 

För vidare forskning inom området så skulle det krävas en större helhetsbild dvs. en större 

analys av alla de inblandade ländernas relation tillvarandra och hur den politiska utsikten ser 

ut. Även en undersökning om hur den nordliga rutten till Asien kommer påverka den 

militärstrategiska situationen i norr är av intresse, men också se hur sjötransporterna kommer 

påverka mellanöstern nu när en ny sjöled mellan väst och öst håller på att skapas.  
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