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Abstract 

This essay explores the Swedish state’s geopolitical view and creation, of the 

spatial spaces in and of the Arctic. With a critical geopolitical framework, a 

discourse analysis is conducted on the Swedish strategy for the arctic region, with 

the ambition to unfold the underlining spatial spaces, actors and dramas that this 

discourse creates. The result of this analysis shows that Sweden creates three 

different Arctic spaces within its geopolitical discourse; a Swedish Arctic, a 

Nearby Arctic and a Regional Arctic. This has major political consequences, 

which will be illuminated in the essay. Perhaps the most noteworthy being the 

ulterior theoretical view of the Swedish state regarding the environment and the 

relationship between the global space and the Regional Arctic, in relation to the 

threat of global and regional environmental deterioration. 
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1  Inledning 

I den klassiska geopolitiska teoribildningen ses geografins fundament som av 

överordnad vikt för hur staters1 olika intressen formuleras jämfört med inhemska 

faktorer så-som statsskick, politiskt ledarskap eller nationell identitet. Med detta 

menas att geografins fundament och innebörder står fast, oavsett om statens 

ledarskikt byts ut, och att den territoriella betydelsen inte förändras som följd av 

detta utan ärvs av kommande generationer.2 Denna begreppsbildning av 

omvärlden ligger således fast över tid och vissa delar av världen ges överordnad 

betydelse, samtidigt som andra lämnas utan nämnvärt intresse. 

Arktis var sedan bara några decennier tillbaka en region av underordnad 

betydelse. Förvisso gavs delar av regionen militärstrategisk betydelse då den var 

föremål för USA och Sovjets missilbanor gentemot varandra samt genom 

placeringen av den Sovjetiska norra flottan. Dåtidens geopolitiker menade att den 

roll Arktis spelade enkom var av, i brist på bättre ord, militärt infrastrukturell 

betydelse.3 Regionen hade inget egenvärde att behärska givet det hårda klimatet 

och relativt små befolkningar. Denna geopolitiska syn har dock kommit att 

förändrats under de senaste 20 åren. 

Men hur skapas staters föreställningar om geografin och dess gränser? Vad 

innehåller en region och vad gör den annorlunda från andra regioner både till form 

och innehåll samt hur ser relationerna dem emellan ut? Det finns en kritisk 

geopolitisk teoribildning som hävdar att uttolkning av geografin inte alls står fast 

genom tidens ärevarv. Istället menar denna teori att den geopolitiska diskursen 

befinner sig i konstant förändring och inte alls är beroende av geografin på samma 

sätt som inom den klassiska geopolitiska teorin.4 Genom olika geopolitiska 

diskurser ges därför vissa platser en viss innebörd och andra en annan. 

                                                                                                                                                         

 
1 Att stater ges det huvudsakliga aktörskapet i detta fält är inte givet, men ändock kutym. Se Herb, Guntram H. 

”The Politics of Political Geography” i Cox, Kevin R., Low, Murray. & Robinson, Jennifer (red.), The SAGE 

handbook of political geography , SAGE Publications, Los Angeles, 2008. s. 20-21. 
2 Starr, Harvey. ”On Geopolitics: Spaces and Places” i International Studies Quarterly. Vol. 57. No. 3. 2013. s. 

433. 
3 Dodds, Klaus. ”Flag planting and finger pointing: The Law of the Sea, the Arctic and the political geographies 

of the outer continental shelf” i Politcal Geography, Vol. 29. No. 2. 2010. s. 65. 

Knech, Sebastian & Kiel, Kathrin. ”Arctic geopolitics revisited: spatialising governance in the circumpolar 

North” i The Polar Journal. Vol. 3. No. 1. 2013. s. 183. 

Dittmer, Jason, et al. ”Have you heard the one about the disappearing ice? Recasting Arctic Geopolitics” i 

Political Geography. Vol. 30. No. 1. 2011. s. 202-203 
4 Ó Tuathail, Gearóid. ”General Introduction” i Ó Tuathail, Gearóid, Dalby, Simon & Routledge, Paul (red.), The 

geopolitics reader, 2. ed., Routledge, London, 2006. s. 6-7. 
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Vår uppfattning om vad exempelvis Arktis är, var det ligger, vilken identitet 

och karaktär denna plats har är därför knuten till den geopolitiska diskursen. 

Denna arktiska geopolitiska diskurs är viktig att förstå då området är relativt 

obefolkat då den till största del består av vatten. Detta ger diverse aktörer 

ytterligare incitament att ge regionen mening, för att på så sätt göra regionen 

begriplig. Samtidigt, eftersom många människor aldrig själva kommer besöka 

regionen och uppleva den med egna ögon skapas det i informationshänseende en 

maktasymmetri mellan diskursens objekt och subjekten som genererar 

densamma.5 Det är helt enkelt svårare att vara kritisk och reflexiv mot en diskurs 

som handlar om platser man aldrig besökt eller upplevt. 

Centralt i denna förståelse är att diskursen möjliggör och exkluderar aktörer, 

handlingar och annan meningstillskrivelse. Detta innebär att om regioner förstås 

som närbelägna eller långt bort, som att förändring är bra eller dålig, som ett 

militärt eller civilt område, eller som ett miljö eller ekonomiskt område kommer 

att påverka vilka möjliga handlingar som är tillämpliga för aktörerna.6 

Tidigare forskning om olika förhållningssätt till Arktis har tenderat att i 

huvudsak fokusera på de arktiska strandstaterna, i synnerhet vid studier utifrån 

kritisk geopolitisk teori. Denna studie avser istället studera Sveriges geopolitiska 

diskurs i relation till Arktis. 

1.1 Syfte & Frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka den svenska statens geopolitiska diskurs om 

den Arktiska regionen. Vidare kommer studien, vid beskrivningen av Sveriges7 

relation till densamma, att knyta an till ett större teoretiskt sammanhang då min 

förhoppning är att förstärka kunskapen om hur geopolitik och territorialitet ges 

utryck och kan förstås samt visa hur detta kan få reella politiska effekter. Denna 

diskurs kommer att synliggöras genom att följande två frågor besvaras: 

 

1. Hur motiverar Sverige sig självt som ett Arktiskt land? 

2. Hur förstår Sverige Arktis som geopolitiskt rum? 

 

Den första frågeställningen är av vikt då den avser att synliggöra de delar och 

egenskaper hos Sverige som man anser vara relevanta för att vara en del av den 

                                                                                                                                                         

 
5 Dodds, Klaus. 2010. s. 65-66. 
6 Agnew, John & Corbridge, Stuart, Mastering space: hegemony, territory and international political economy, 

Routledge, London, 1995. s. 48-49, 79. 

Dalby, Simon. ”Introduction to part four” i Ó Tuathail, Gearóid, Dalby, Simon & Routledge, Paul (red.), The 

geopolitics reader, 2. ed., Routledge, London, 2006. s. 179. 

Dalby, Simon. ”Writing critical geopolitics” i Political Geography. Vol 15. No. 6/7. 1996. s. 647 

Hansen, Lene, Security as practice: discourse analysis and the Bosnian war, Routledge, London, 2006. s. 5-6. 
7 Med ”Sverige” avses den svenska staten. I det fall annat avses kommer detta utryckas explicit. 
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arktiska regionen. Belägg som skapas av Sverige i dess Arktiska strategi8 kommer 

att lyftas fram för att säga vad som är gemensamt för andra Arktiska aktörer och 

Sverige, men också delvis se vad som inte är kännetecknande för andra aktörer 

och som ses som unikt för Sverige. 

Den andra frågeställningen kommer ge oss kunskap om vad det är som gör att 

Arktis är en egen region med skiljelinjer, gränsdragningar och egenskaper som 

särskiljer denna från andra regioner. Denna fråga flyttar fokus bort från Sveriges 

arktiska rum för att istället se till Arktis som en helhet, ett geopolitiskt rum. Här 

intresserar vi oss för frågor som rör hur Sverige anser regionen är sammansatt och 

vad som är karaktäriserande för denna. 

Studiens syfte och frågeställningar riktar in sig på två diskursordningar,9 en 

gällande Arktis som geopolitiskt rum och en gällande Sverige som en del i just 

detta rum; dessa två beståndsdelar används för att få en enhetlig bild den svenska 

statens geopolitiska arktiska diskurs. Vi kan inte förstå Sveriges syn på Arktis 

utan att förstå den egna synen på Sverige som del av Arktis, på samma sätt kan vi 

inte förstå synen på Sverige som arktiskt utan att förstå hur det Arktiska rummet 

ser ut. 

Sammantaget kommer dessa två frågeställningar att öka kunskapen om 

Sveriges geopolitiska diskurs om Arktis. Studien försöker emellertid inte placera 

Arktis i en geografisk mening; vi är inte intresserade om vad Arktis är och inte är, 

utan istället vad Arktis blir och gör givet den svenska diskursen om densamma.10 

1.2 Arktis - Ett politiskt meningsskapande 

Relativt mycket forskning har gjorts på Arktis med ett flertal olika teoretiska 

utgångspunkter. Gemensamt för många av dessa är att frågor om huruvida 

regionen kommer att utvecklas i en fredlig eller konfliktfylld riktning är 

centrala.11 Denna problemställning anses dock begränsad av företrädare för den 

kritiska geopolitiska teoribildningen då den inte inkluderar spatialitet i tillräckligt 

                                                                                                                                                         

 
8 SSA = Sekretariatet för Svenska ordförandeskap i Arktiska rådet, Enheten för Östeuropa och Centralasien, 

Sveriges strategi för den arktiska regionen, Utrikesdepartementet, Stockholm, 2011. 
9 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur, Lund, 

2000. s. 136-137. 
10 För denna insikt är jag evigt tacksam till Johannes Stripples diskussion om territorium och territorialitet i 

Stripple, Johannes, Climate change after the international: rethinking security, territory and authority, 

Department of Political Science, Lund University, Diss. Lund : Lunds universitet, 2005, Lund, 2005. s. 77-88. 
11 Knech, Sebastian & Kiel, Kathrin. 2013. s. 181. 

Lee, James R., Climate change and armed conflict: hot and cold wars, Routledge, London, 2009. 

de La Fayette, Louise Angélique. ”Ocean governance in the Arctic” i The International Journal of Marine and 

Coastal Law. Vol. 23. No 3. 2008. 

Bergman Rosamond, Annika. Perspectives on security in the Arctic area. Danish Institute for International 

Studies (DIIS), Kopenhagen. 2011. 
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hög grad, utan tar nationsgränser för givna och således hamnar i en ”territorial 

trap”.12 

Andra studier tar ett kritiskt geopolitiskt avstamp i frågor kring vad Arktis är, 

vad som karaktäriserar denna region samt vilka aktörer som utgör den. En sådan 

studie är exempelvis Klaus Dodds som diskuterar läsbarheten (legibility) av Arktis 

med fokus på staters förhållande till Kommissionen för avgränsande av 

kontinentalsockeln. I denna menar han att den så kallade Ilulissat-deklarationen 

som skrevs under av de fem arktiska kuststaterna (USA, Ryssland, Kanada, Norge 

och Danmark) skapade ett Arktis som en region som enkom består av dessa 

aktörer och således exkluderade övriga länder i Arktiska rådet, ursprungs-

befolkningar samt andra regionala och internationella aktörer vid frågor gällande 

maritim suveränitet.13 Arktis, i detta fall, förefaller därför krympa i geopolitisk 

mening till att i huvudsak vara ett rum som rör de arktiska kuststaterna. 

Föreställningen om att Arktis som geopolitiskt rum krymper delas emellertid 

inte av alla. Heather Nicol menar att de finns faktiska icke-statliga aktörer knutna 

till Arktis, som oaktat staternas uppfattning om Arktis, ändock har skapat ett eget 

större geopolitisk rum med fler aktörer.14 Dodds är själv medveten om att det 

finns diskurser som vänder sig mot de arktiska kuststaternas begreppsbildning om 

Arktis och nämner exempelvis EU:s strävan efter att öppna upp regionen samt 

möjligheten om två Arktis, ett som utgörs av de arktiska kuststaterna och som 

behandlar suveränitetsfrågor, samt ett större Arktis som behandlar andra frågor.15  

Att det finns flera olika geopolitiska diskursbildningar, unika för varje land 

tydliggörs vidare i Sebastian Knecht och Kathrin Kiels studie. I denna genomförs 

fallstudier medelst kritisk geopolitisk teori på USA, Kanada och Ryssland för att 

utröna ländernas geopolitiska syn på Arktis. Här tydliggörs exempelvis att USA 

främst ser Arktis som ett gemensamt geografiskt rum, att Kanada ser Arktis som 

ett i huvudsak nationellt område knutet till landets suveränitet samt att Ryssland 

har en tudelad bild av Arktis då man talar om dels ett nationellt-, men också om 

ett gemensamt Arktis.16 Vad vi kan se är, som Knecht och Kiel visar, att Arktis är 

ett begrepp med en förvisso betydande grad av historisk koherens men som likväl 

präglas av stora politiska olikheter i hur rummet förstås och skapas av olika 

aktörer. Dodds menar att sättet på vilket detta rum förstås och skapas också utgör 

det fundament utifrån vilket hur aktörer sedermera kommer att hantera regionen.17 

Utan en specifik aktör som studieobjekt argumenterar Jason Dittmer, et al, för 

att Arktis som geopolitiskt rum många gånger förstås som ett kvinnligt rum som 

                                                                                                                                                         

 
12 Knech, Sebastian & Kiel, Kathrin. 2013. s. 181-186. 

Agnew, John & Corbridge, Stuart. 1995. s. 78-100. 
13 Dodds, Klaus. 2010. s. 71. 
14 Nicol, Heather N. ”Reframing sovereignity: Indigenus peoples and Arctic states” i Political Geography. Vol 

29. No. 2. 2010. s. 78-79. 
15 Dodds, Klaus. 2010. s. 71. 
16 Knech, Sebastian & Kiel, Kathrin. 2013. 
17 Dodds, Klaus. 2010. s. 63. 
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ska ”be tamed by masculine exploits” av respektive land.18 Det är öppet, och blir 

än mer så, och blir därför föremål för maskulina fantasier om upptäckter, äventyr, 

forskning och kontroll över detta rum.19 En liknande syn på feminint territorium 

kan återfinnas i den svenska synen på nationalstaten och statligt aktörskap i 

förhållande till denna.20 

Få studier på Sveriges relation till Arktis ur kritiskt geopolitiskt perspektiv har 

gjorts. Det mest närliggande är Lassi Heininens jämförande studie över EU och 

det Arktiska rådets ordinarie medlemsländers olika arktiska strategier. I denna 

menar Heininen att Sverige försöker ta igen långvarig låg aktivitet i arktiska 

frågor; strategin menar han präglas av en ambition av att skapa en arktisk identitet 

i Sverige samt har en övervikt åt ekonomiska- och näringslivspolitiska frågor i 

relation till miljö- och människodimensioner.21 

                                                                                                                                                         

 
18 Dittmer, Jason, et al. 2011. s. 205. 
19 Dittmer, Jason, et al. 2011. s. 202-205, 212. 

Denna studie förefaller ha influerats av Simon Dalbys artikel där han efterfrågar ett generellt större 

genderperspektiv inom kritisk geopolitisk forskning. Se Dalby, Simon. ”Gender and critical geopolitics” i 

Environment & Planning D: Society and Space. Vol. 12. No. 5. 1994. 
20 Eduards, Maud, Kroppspolitik: om moder Svea och andra kvinnor, Atlas, Stockholm, 2007. 
21 Heininen, Lassi. Arctic Strategies and Policies: Inventory and Comparative Study, The Northern Research 

Forum & The University of Lappand Press, Akureyi, 2011. s. 50-54.  
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2 Geopolitisk teori 

För att närma sig den kritiska geopolitiska teoribildningen kan den klassiska 

geopolitiska teorin fungera som utgångspunkt för att förstå varför detta 

forskningsfält uppstod. Denna teoridel kommer därför att inledningsvis kort 

beskriva den klassiska geopolitiska teorin för att med ökad klarhet kunna förklara 

vad som är kritiskt i den kritiska geopolitiska teorin. 

 

2.1 Klassisk geopolitik 

Genomgående i klassisk geopolitisk teoribildning är dess fokus på geografins 

inverkan på politiken. Med detta menas att geografin är den viktigaste faktorn 

som påverkar hur en stats utrikespolitik utformas. Ytterst innebär detta att 

eftersom geografin i de flesta fall uppfattas som solid kommer detta också 

innebära att en stats utrikespolitik får en fasthet över tid och rum – ”Ministers 

come and go, even dictators die, but mountain ranges stand unperturbed.”22 Detta 

citat visar tydligt den epistemologiska grunden för den klassiska geopolitiska 

teorin, då den menar att världen i sin essens är möjlig att förstå och mäta 

objektivt, berg står kvar och har enkom en och samma mening över tid. Med det 

sagt försöker den klassiska geopolitikern att förstå hur geografin påverkar rivalitet 

och maktordningar som om de vore objektiva och bara bar en mening.23 

Denna utgångspunkt har skapat diverse geopolitiska axiom, varav Halford 

Mackinders Hjärtlands-teori är en av de mest spridda. Denna teori innebär, i all 

sin enkelhet, att den makt som kontrollerar hjärtlandet (större delar av Asien och 

Europa) kommer att kontrollera världen.24 Denna sorts predestinerande utsagor 

visar hur den klassiska geopolitiska teoribildningen ser på världen, den är 

objektiv, mätbar och bör leda till lämpliga politiska åtgärder från respektive stats 

makthavare. Gearaód Ó Tuathails sammanfattning av den klassiska geopolitiken 

visar väl hur politiken blir en beroende variabel i förhållande till geografin.  

                                                                                                                                                         

 
22 Spykman, Nicholas J citerad i Agnew, John & Corbridge, Stuart. 1995. s. 3. 
23 Ó Tuathail, Gearóid. 2006. s. 6-7. 

Ó Tuathail, Gearóid & Agnew, John. ”Geopolitics and discourse” i Politcal Geography. Vol. 11. No. 2. 1992. s. 

192. 
24 Heffernan, Michael. ”Fin de siècle, fin du monde? On the origins of European geopolitics” i Dodds, Klaus & 

Atkinson, David (red.), Geopolitical traditions: a century of geopolitical thought, Routledge, London, 2000. s. 

32-39. 
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Its dominant modes of narration are declarative (’this is how the world is’) and then 

imperative (’this is what we must do’). ’Is’ and ’we’ mark its commitment to, on the one 

hand, a transparent and objectified world and, on the other hand, to a particular 

geographically bounded community and its cultural/political version of the truth of that 

world.25 

 

Citatet visar med all tydlighet vilka maktdimensioner som gömmer sig i denna 

syn på världen. De med makt att forma diskursen kommer också ha makt över 

vilka politiska åtgärder som är lämpliga i relation till subjektet som ges mening. 

Att kritiskt validera och granska dessa utsagor och diskurser är därför en av den 

kritiska geopolitiska teorins viktigaste uppgifter. 

2.2 Kritisk geopolitik 

En av de avgörande skiljelinjerna mellan klassisk- och kritisk geopolitik rör valet 

av analysenhet. Den kritiska teorin vänder angreppssättet för att studera 

geopolitik; istället för att studera geografins påverkan på politiken studeras 

politikens påverkan på geografin. Andrew Kirby skriver därför att (kritisk) 

geopolitik ska förstås som ett politiskt ämne som ”takes geography into account”, 

och inte vice versa.26 

Att studieområdet skiftar från geografins inverkan på politiken till politikens 

inverkan på geografin motiveras i huvudsak av det epistemologiska antagandet 

om att världen inte kan förstås objektivt, utan att förståelsen tvärtom är knutet till 

makt och kunskap.27 Geopolitiska utsagor om världen kan därför inte förstås som 

objektivt sanna, utan ska istället ses som en del av en diskurs. Gearóid Ó Tuathail 

menar därför att eftersom geopolitik inte är separat från världspolitiken utan 

tvärtom en del av den, måste den studeras diskursivt.28 Geografi kan därför inte 

förstås som oberoende från människan, tvärtom, den tillskrivs mening, egenskaper 

och gränser först genom mänsklig interaktion.29 Då denna interaktion inte alltid är 

                                                                                                                                                         

 
25 Ó Thuathail, Gearóid. ”Understanding Critical Geopolitics: Geopolitics and Risk Society” i Journal of 

strategic studies. Vol. 22. No. 2/3. 1999. s. 107. 
26 Andrew, Kirby. ”The construction of Geopolitical images: The world according to Biggles (and other fictional 

characters)” i Dodds, Klaus & Atkinson, David (red.), Geopolitical traditions: a century of geopolitical thought, 

Routledge, London, 2000. s. 52. 
27 Foucault, Michel, Sexualitetens historia. Bd 1, Viljan att veta, [Ny utg.], Daidalos, Göteborg, 2002. 

Ó Tuathail, Gearóid. 2006. s. 6-12. 

Müller, Martin. ”Reconsidering the concept of discourse for the field of critical geopolitics: Towards discourse 

as language and practice” i Political Geography. Vol. 27. 2008. s. 323. 
28 Ó Tuathail, Gearóid. 2006. s. 4-12. 

Ó Thuathail, Gearóid. 1999. s. 108. 
29 Stripple, Johannes. 2005. s. 77-85. 
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jämbördig mellan aktörerna innebär detta att vissa aktörer, exempelvis stormakter, 

har större inflytande på diskursen.30 Vidare innebär interaktionen att det också 

alltid finns ett motstånd mot den dominerande diskursen.31 Detta motstånd innebär 

dessutom att diskursen är utsatt för konstant förändring och ständigt måste 

omformuleras. 

Denna interaktion blir föremål för den kritiska geopolitiska teorin, detta görs 

tydligt i det numera klassiska citatet från Ó Tuathail och Agnew: 

 

Geopolitics, we wish to suggest, should be critically re-conceptualized as a discursive 

practice by which intellectuals of statecraft ’spatialize’ international politics in such a way 

as to represent it as a ’world’ characterized by particular places, peoples and dramas.32 

 

Den kritiska teoribildningen har dock utvecklats sedan ovanstående citat. Inte 

längre menas att ett lands geopolitiska diskurs enkom består av produkten av 

statens intellektuella elit, utan kan istället förstås som en summa av den formella, 

praktiska samt populära geopolitiska diskursen.33 Formell geopolitik kan förstås 

som teoretiska produkter och visioner av statens intellektuella, praktisk dito som 

användandet av dessa i det dagliga arbetet, samt den populära geopolitiken som 

främst massmedial och kulturell geopolitik som förmedlas genom befolkningen.34 

Viktigt att komma ihåg är att dessa tre fält i förekommande fall överlappar 

varandra samt att de inte alltid är kongruenta med varandra, vilket har påvisats i 

Felix Ciut och Ian Klinkes studie av tysk geopolitik och diskrepanserna mellan 

den formella, praktiska och populära geopolitiska diskursen med avseende ett nytt 

kallt krig.35 

Såhär långt har vi alltså fastställt att världen inte kan förstås för vad den är, 

utan att den enkom kan förstås genom de diskurser som konstituerar vår förståelse 

av denna. Men hur ska diskurs i kritisk geopolitik teori förstås? Fundamentalt för 

diskursbegreppet i teorin är dess fokus på relationen mellan makt och kunskap. 

Med detta menas, härlett från Michel Foucault, att kunskap om exempelvis 

geografi, gränser och territorialitet inte kan förstås utan att inkludera en 

maktdimension.36 Att studera kunskap är alltså att studera makt och vice versa. 

Detta innebär att studier av geopolitik, inte enkom förstår hur världen beskrivs 

och skapas, utan också hur denna förståelse konstitueras och av vem. Med andra 

                                                                                                                                                         

 
30 Agnew, John & Corbridge, Stuart. 1995. s. 49. 
31 Ó Tuathail, Gearóid. 2006. s. 9. 

Routledge, Paul. ”Introduction to part five” i Ó Tuathail, Gearóid, Dalby, Simon & Routledge, Paul (red.), The 

geopolitics reader, 2. ed., Routledge, London, 2006. s. 233. 
32 Ó Tuathail, Gearóid & Agnew, John. 1992. s. 192. 
33 Ó Tuathail, Gearóid. 2006. s. 7-9. 
34 Ó Tuathail, Gearóid. 2006. s. 9. 
35 Ciuta, Felix & Klinke, Ian. ”Lost in conceptualization: Reading the ’new Cold War’ with critical geopolitics” i 

Political Geography. Vol. 29. No. 5. 2010. 
36 Ó Tuathail, Gearóid, Critical geopolitics: the politics of writing global space, Routledge, London, 1996. s. 10-

11. 
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ord, genom att förstå hur vi föreställer oss att världen ser ut och fungerar förstår vi 

också vilka som har störst makt att påverka diskursen och i vilka syften. 

 

Geopolitical discourse operates within networks of power and the discources that emerge as 

the prevailing ones in any state reflect the influence of that power structure; indeed, these 

discources are part of the very operation of this power structure.37 

 

Vad detta säger oss är att en beskrivning av exempelvis ett specifikt 

geografiskt rum inte bara säger något om detta i sig, utan att den också visar vem 

som har makt att skapa kunskap om regionen. Vi kan inte förstå kunskap utan att 

förstå makt då de två i sin essens är sammanbundna.38 Detta innebär ipso facto att 

när geopolitiska diskurser avviker från staters, som historiskt sett tagits för givna 

entiteter vid skapande av geopolitiska sanningar, minskar makten hos staten till 

fördel för andra aktörer.39 Givet detta är det diskursen som skall styra valet av 

analysenhet snarare än ett reflexmässigt val till fördel av staten, även om det 

alltjämt är staten som har generellt störst inflytande över den geopolitiska 

diskursen.40 

Härvidlag går det att konstatera att den kritiska geopolitiska teoribildningen 

vänder sig i från den klassiska med avseende deras positivistiska syn på världen. 

Man menar istället att världen skapas diskursivt och att världen ges gränser, 

innebörder och mening först genom denna. Det är först med denna insikt som det 

blir tydligt med vad som är kritiskt med den teoribildning i relation till den 

klassiska. 

Historiskt sett har den klassiska geopolitiska teoribildningen fått utstå mycket 

kritik, somliga har till och med kallat den för ett ”intellectual posion” och 

”pseudo-science” då dess politiska inverkningar sågs som knutna till nazi-

Tysklands expansion.41 Lorraine Dowler och Joanne Sharp menar därtill att detta 

fält har varit genuint maskulint,42 samt att det inte räcker att ”rewrite the actions 

of women back into geopolitical debates, but also to question their absence in the 

first place.”43 Gemensamt för kritiken mot den klassiska geopolitiken är därför 

antagandet om hur en entitet beskrivs och skapas också kommer att få 

implikationer för hur denna sedermera kommer att behandlas.44 Med andra ord, 

                                                                                                                                                         

 
37 Ó Tuathail, Gearóid. 2006. s. 12. 
38 Foucault, Michel, "Society must be defended": lectures at the collège de France, 1975-76, Picador, New York, 

2003. s. 33-34. 
39 Taylor, Peter J. ”Geopolitics, Political Geograhpy and Social Science” i Dodds, Klaus & Atkinson, David 

(red.), Geopolitical traditions: a century of geopolitical thought, Routledge, London, 2000. s. 378. 
40 Ó Tuathail, Gearóid. 1996. s. 61. 
41 Dodds, Klaus & Atkinson, David (red.), Geopolitical traditions: a century of geopolitical thought, Routledge, 

London, 2000. s. xiv. 

Ó Tuathail, Gearóid. 1996. s. 142. 
42 Dowler, Lorraine & Sharp, Joanne. ”A Feminist Geopolitics” i Space & Polity. Vol. 5. No. 3. 2011. 
43 Dowler, Lorraine & Sharp, Joanne. 2011. s. 168. 
44 Agnew, John & Corbridge, Stuart. 1995. s. 48-49, 79. 

Dalby, Simon. 2006. s. 179. 
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diskursen skapar ett handlingsutrymme för vilka aktörer och handlingar som ses 

som legitima givet förståelsen av världen. Exempelvis menar Simon Dalby att när 

miljöhot beskrivs som en global fara med avseende flyktingar och möjliga 

klimatkrig skapas en diskurs som möjliggör för världens stormakter att kontrollera 

denna fråga.45 Kunskap om miljöförändringar, miljöflyktingar och möjliga 

klimatkrig säger oss inte bara något om dessa frågor i sig, utan också vilka 

maktdimensioner som denna kunskap är producerad av, och samtidigt skapar eller 

reproducerar. 

Det kritiska i teorin är att försöka dekonstruera diskursen för att öppna upp 

förståelsen av denna. En beskrivning av ett fenomen är inte bara en beskrivning, 

utan ska istället förstås som uttryck för ”space/power/knowledge production 

systems, operations that script the actors, settings, and dramas”.46 Genom att 

förstå diskursen går det därmed också att förstå marginalisering, utmålande av den 

andre, identitetsskapande och sanningsregimer. Kritiska studier har därför en 

inneboende emancipatorisk ambition.47 

Denna ambition kan ta sig i uttryck på många sätt. Vissa studier nöjer sig 

enkom med att dekonstruera diskursen för att på så vis visa upp underliggande 

maktdimensioner eller politiska effekter av den rådande diskursen.48 Andra menar 

att en annan möjlig, bättre, ordning som ersättning för den rådande bör presenteras 

för att studien skall anses vara reellt kritiskt.49 

                                                                                                                                                         

 
Dalby, Simon. 1996. s. 647 
45 Dalby, Simon. 2006. s. 178. 
46 Ó Tuathail, Gearóid. 1996. s. 68. 
47 Routledge, Paul. ”Anti Geopolitics” i Agnew, John A., Mitchell, Katharyne. & Ó Tuathail, Gearóid. (red.), A 

companion to political geography [Elektronisk resurs] /, Blackwell Publishers, Malden, MA, 2003. s. 236-237. 

Dalby, Simon. 1996. s. 658. 
48 Dalby, Simon. 1996. 
49 Kelly, Phil. ”A Critique of Critical Geopolitics” i Geopolitics. Vol. 11. No. 1. 2006. s. 40-43.  

Müller, Martin. ”Doing discource analysis on Critical Geopolitics” i L’Espace Politique. Vol. 12. 2010. s. 328-

329. 

Hyndman, Jennifer. “Mind the gap: bridging feminist and political geography through geopolitics” i Political 

Geography. Vol. 23. No 3. 2004. s. 16. 
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3 Metod 

Det grundläggande metodologiska upplägget i denna studie är den av en 

fallstudie. Fundamentalt för detta är antagandet om att det som undersöks, i detta 

fall Sveriges geopolitiska syn på Arktis, i sig är ett fall av något.50 Denna studie 

undersöker ett fenomen som i mest grundläggande form går att förstå med 

begreppet spatialitet, och dess skapande. Detta begrepp skall i denna studie förstås 

som ”territoriality as an activity that uses the bounding of space for political 

advantage”.51 Med det menar jag att studien är ett fall av hur en aktör skapar och 

ger mening åt ett visst rum i politiskt syfte. Kortfattat kommer studien att 

genomföras medelst analys av språkproduktioner skapade av Sverige genom dess 

arktiska strategi samt intervju med Sveriges ambassadör för den arktiska regionen 

- Gustav Lind. 

3.1 Diskurs som metod 

Diskurs i denna studie måste med avseende på metod också förstås som teori. 

Med det menar jag att diskursmetodologin inte kan förstås separat från den teori 

den avser nyttjas med. Diskurs i kritisk geopolitisk teoribildning har generellt sett 

varit knuten till språk, det är genom språk världen skapas och görs begriplig.52 

Diskursbegreppet har dock på senaste åren diskuterats flitigt av utövare av kritisk 

geopolitisk teori då vissa menar att begreppet getts för snäv tolkning. Istället 

menar de att för att verkligen förstå geopolitik måste även diskursiva praktiker 

inkluderas, vilket knyter an till Ernesto Laclau och  Chantal Mouffes syn på 

diskurs som något som existerar i all mänsklig interaktion och inte enbart i den 

språkliga foran.53 

Oaktat om förståelsen av diskursens gränser ses som knuten till det språkliga, 

eller något som även inkluderar diskursiva praktiker eller att det finns icke-

diskursiva sociala praktiker kommer analysen i denna studie enbart se till den 

språkliga dimensionen och därmed exkludera diskursiv och social praktik. Detta 

har betydelse då förståelsen av diskurs kommer att påverka generaliseringskraften 

mot den svenska statens geopolitiska syn på Arktis. Huruvida undersöknings-

                                                                                                                                                         

 
50 George, Alexander L. & Bennett, Andrew, Case studies and theory development in the social sciences, MIT, 

Cambridge, Mass., 2005. s. 17-19. 
51 Stripple, Johannes. 2005. s. 37. 
52 Dalby, Simon. 1996. s. 658. 
53 Müller, Martin. 2010. s. 329-331. 
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materialet tillåter större eller mindre generaliseringskraft vis á vis Sverige är 

därför til syvende og sidst beroende av läsarens egen uppfattning av diskursens 

gränser. 

Möjligen skulle den intervju som genomförs kunna ge oss svar på hur 

Sveriges geopolitiska syn på Arktis utarbetats och därmed återknyta till en vidare 

diskursiv syn med avseende diskursiv praktik.54 Jag finner dock att det i denna 

studie genomförs alltför få intervjuer för att på allvar kunna ge svar med 

önskvärda krav på validitet varför frågor av denna karaktär inte inkluderats. 

Intervjun kommer därför enbart förstås och tolkas som en förlängning av Sveriges 

strategi för den arktiska regionen.55 Men det sagt kommer den inte att uttolkas 

som en förklaring av strategin, det vill säga med ett avsändarperspektiv.56 

Intervjun kommer därtill vara öppen för följdfrågor härstammandes från de 

övergripande frågeställningarna samt analyseras med samma metodik som för den 

skrivna strategin.57 

I studien kommer även bilder och kartor att inkluderas som uttryck för 

Sveriges syn på sig själv och på Arktis. Detta kan förvisso ses som motsägelsefullt 

då de inte är självklara språkproduktioner. Däremot är de tydliga delar av den 

diskurs som producerar identiteter och meningar; ”cartographic images and spatial 

metaphors are central to the operation of geopolitical discourse”.58 Olika 

kartprojektioner visar exempelvis upp olika förståelser av världen, vad som är 

nära eller långt borta samt vad som är intressant att presentera och vad som inte är 

det för att nämna några exempel. 

3.1.1 Operationalisering 

Grundläggande för analysen av språk i de texter och intervjuer som genomförs är 

att ställa frågor till dessa för att se vad som inte nödvändigtvis finns manifest 

uttryckt, att se underliggande antaganden i språket.59 Detta innebär därför att även 

se till det som inte står eller sägs. Detta ska förstås som att diskursen genom dess 

konceptuella ram möjliggör för vissa uttalanden på ett visst sätt samtidigt som 

andra utsagor exkluderas.60 Foucault skriver att: 

 

Talet innehåller och producerar makt; det stärker makten men undergräver den också, 

blottställer den, gör den bräcklig och bygger fördämningar för den. På samma sätt skyddar 

                                                                                                                                                         

 
54 Bergström, Göran & Boréus, Kristina. ”Diskursanalys” i Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.), Textens 

mening och makt: metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, 3., [utök.] uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2012, s. 377. 
55 SSA. 2011. 
56 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise. 2000. s. 28. 
57 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise. 2000. s.118-123. 
58 Ó Tuathail, Gearóid. 2006. s. 5. 
59 Hellspong, Lennart, Metoder för brukstextanalys, Studentlitteratur, Lund, 2001. s. 132. 
60 Foucault, Michel, Diskursernas kamp, Brutus Östlings bokförlag Symposion, Eslöv, 2008, s. 181-182. 

Bergström, Göran & Boréus, Kristina. 2012, s. 358, 361-362. 
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tystnaden och förtegenheten makten, befäster dess förbud; men de lossar också på dess 

grepp, ger möjlighet till mer eller mindre öppna överträdelser.61 

 

Det är uppenbart att det är svårare att undersöka det som inte finns, det som 

tas för givet, än att bara se till bara de manifesta uttalanden. Annika Kronsell 

menar att man som läsare av texten därför måste ”question what seems self-

explanatory and turn it into a research puzzle, in a sense, by making the familiar 

strange”.62 Detta kan vara problematiskt då texterna läses intensivt och jag själv 

delar mycket erfarenheter med Sverige, att distansera sig från empirin är därför av 

fundamental vikt för att se det fördolt uppenbara.63  

För att se vilka eventuella tystnader som finns menar Kronsell vidare att det är 

lämpligt att jämföra det aktuella fallet med liknande kritiska studier på 

närliggande eller liknande empiri.64 Därtill kan man skönja tystnader genom att se 

på vad som faktiskt sägs. Lene Hansen menar att genom att säga vad någonting 

är, säger man också vad detta inte är, exempelvis står utvecklad i motsats till 

underutvecklad och så vidare.65 

De analysverktyg som är bärande för analysen är knutna till den kritiska 

geopolitiska teorin som presenterades ovan. I teoribildningen är aktörer, platser 

och olika drama de faktorer som är utmärkande för den geopolitiska diskursen. 

Inom ramen för denna studie är platsen samt aktören delvis redan fastställd genom 

dess fokus på Arktis och Sverige, dess innebörder och gränser är däremot vad som 

ställs inför undersökning. Andra aktörer och platser kommer därför inkluderas i 

det fall de ger värde åt någon av dessa, exempelvis genom jämförelser. Drama kan 

vidare förstås som de berättelser och narrativ som fyller aktörer såväl som rummet 

med innebörder, identiteter och karaktäristik.66 Genom att undersöka dessa 

kommer studiens forskningsfrågor besvaras. 

Om man återknyter till forskningsfrågorna kommer således analysen se till hur 

Sverige motiverar sin delaktighet i Arktis samt vad Sverige menar är 

kännetecknande för Arktis som region. Dessa frågor är ställda med ett öppet 

förhållningssätt, detta innebär att inga på förhand konstruerade svarsalternativ 

används.67 Detta menar jag är lämpligt då frågeställningarna i sig är väldigt breda 

och svåra att på ett fruktbart sätt kategorisera; allt och inget går exempelvis att 

förstå som kännetecknande för Arktis a priori givet analysverktygen. Att på 

förhand bestämma vad som är utslag för detta vore att i ett tidigt stadium 

negligera stora delar av empirin och dess komplexitet. 

                                                                                                                                                         

 
61 Foucault, Michel. 2002. s. 110. 
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66 Strömbom, Lisa, Revisiting the past: Israeli identity, thick recognition and conflict transformation, 
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Vidare är analysverktygen i sin art ställd i positiv bemärkelse i den meningen 

att de frågar sig vad som exempelvis är det geopolitiska dramat men inte vad som 

inte är det. Detta innebär givetvis ändå att underlag som kan svara i negativ 

bemärkelse är av minst lika stor vikt för studien då dessa kan vittna om de 

tystnader som präglar diskursen. 

Denna operationalisering kommer med några uppenbara metodologiska 

brister, inte minst med avseende reliabilitet. Denna brist avser jag motverka med 

en stor intersubjektivitet i analysen. Empirin kommer därför i så stor utsträckning 

som möjligt att presenteras i citatform och min tolkning av densamma kommer att 

skrivas ut tydligt. 

3.2 Empiri 

Analysen av den svenska statens geopolitiska skapande av sig själv som en del av 

Arktis samt på dess syn av Arktis som geopolitiskt rum kommer att analyseras 

genom diskursanalys på Sveriges strategi för den arktiska regionen.68 I strategin 

står det att ”[d]etta är den första strategi som Sveriges regering har antagit som 

gäller Arktis i dess helhet [min kursivering]”.69 Eftersom det existerar mycket lite 

empiri om fallet, vilket Heininen poängterar i sin studie,70 hävdar jag att den 

utvalda empirin i detta fall kan ses som generell för Sveriges språkliga diskurs.71 

Som tidigare nämnt kommer den intervju som genomförts med den svenska 

ambassadören för Arktis, Gustav Lind, enkom tolkas som en förlängning av den 

skrivna strategin. Respondenten i detta fall var väl införstådd i att han enkom blev 

intervjuad som representant för Sverige och i kraft av denna position endast och 

allenast skulle respondera överensstämmande med Sveriges hållning i fråga.72 

3.3 Avgränsningar 

Uppenbart är att Sveriges geopolitiska diskurs inte uppstår i ett vakuum utan 

influerar och influeras av andra diskurser. Att ge ett entydigt svar på varför 

diskursen ser ut som den gör går därför utanför denna studies ram. På samma sätt 

bör man inte förstå denna studie ett försök att belägga en enda geopolitisk sanning 

av Arktis. Detta av två skäl, dels genom att jag som student av denna diskurs 

enkom presenterar en möjlig tolkning av den empiri som undersöks. Men också 

                                                                                                                                                         

 
68 SSA. 2011. 
69 SSA. 2011. s. 4. 
70 Heininen, Lassi. 2011. s. 50-51. 
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då det finns rivaliserande diskursbildningar med beröringspunkter om Arktis som 

skapar denna region på andra sätt.73 Vilka dessa andra aktörer är och hur deras 

skapande av regionen ser ut är ett ypperligt studieområde för kommande studier. 

Den emanciperande eller normativa delen i denna studie är vidare av lägre 

ambition. Klart står att studien avser läsa maktens språk med kritiska glasögon, 

detta i sig är tillräckligt för den kritiskt geopolitiska studien; att därtill uttala sig 

hur diskursen istället borde se ut är att gå ett steg längre, ett steg denna studie inte 

avser ta. Däremot kan goda skäl för att kritisera valda delar av empirin vara 

befogade, härlett från teorin, men utan någon ambition att försöka ge exempel på 

hur det svenska ”skapandet” av Arktis istället borde se ut.  
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4 De tre Arktis 

Analysen kommer att presenteras på följande sätt. Först kommer den svenska 

förhållningen till Arktis att presenteras. Det vill säga, analysen kommer först och 

främst presentera den del av diskursen som menar att Sverige ingår i Arktis samt 

vad i Sverige som är arktiskt. De senare underrubrikerna berör vidare två andra 

arktiska rum som skapas av Sverige: det Närliggande Arktis samt det Regionala 

Arktis. 

4.1 Det svenska Arktis 

Det svenska Arktis, eller det ”arktiska Sverige” som det i förekommande fall 

kallas för i strategin74 kan förstås som de delar och karaktäristika i Sverige som 

anses vara relevanta och kännetecknande för att tillhöra Arktis. Detta svenska, 

arktiska rum är sedermera den bas på vilken Sveriges närvaro och hävd i Arktis 

också legitimeras. 

 

Sverige är ett arktiskt land med intressen i regionen och har en viktig roll att spela i de 

multilaterala och bilaterala diskussionerna om Arktis. Det har således vuxit fram ett behov 

av att den svenska regeringen formulerar en politisk inriktning för det fortsatta arbetet med 

Arktis.75 

 

Den svenska synen på sig självt som ett Arktiskt land delvis är tudelad. I fallet 

ovan menar man att hela Sverige är ett arktiskt land. Som vi senare ska se är detta 

dock inte hela bilden. Istället finns det en tudelning mellan vad jag valt att kalla 

för ”det svenska Arktis” samt det ”arktiska Sverige”. Det tidigare ska ses som de 

karaktäristika som är bundet till norra Sverige och det senare som de generella 

delar av Sverige som inte tvunget är knutna till det svenska suveräna rummet i 

samma bemärkelse. 

En intressant del i strategin är därför den del som manifest hanterar just 

”Sverige och Arktis”.76 I detta kapitel beskriver man olika band mellan de två 

geografiska rummen som är av vikt för att förstå Sveriges syn på sig självt som en 

del av Arktis. Här beskriver man forsknings- och upptäcktsresor genomförda av 
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svenskar så långt tillbaka som på 1800-talet och belägger därmed den goda 

arktiska forskningstradition som funnits och finns i Sverige.77 

Återkommande i såväl strategin som i den intervju som genomförts är särskilt 

framhävandet av den svenska isbrytaren Oden och dess långa och unika 

forskningsverksamhet i Arktis.78 Det står skrivet att: 

 

Svenska institutioner och organisationer har i över 150 år finansierat och stöttat 

polarforskningen. Det finns få forskningsfartyg i världen som har den svenska isbrytaren 

Odens kapacitet, det vill säga kan kombinera Arktis isbrytarklass med avancerad 

forskningsutrustning.
79

 

 

Denna till synes triviala kunskap om ett svenskt forskningsfartygs verksamhet 

i Arktis blir dock viktigt att förstå, för att synliggöra Sveriges rumsskapande om 

sig självt som ett arktiskt land, vid jämförelse av följande del i strategin: 

 

USA:s Arktispolitik är på frammarsch om än från en ganska blygsam utgångspunkt. 

[…] [N]u börjar även de infrastrukturella bristerna uppmärksammas, som frånvaron av 

isbrytare och andra faciliteter i framförallt Alaska.
80

 

 

Rumsskapande är en relationell verksamhet. Genom att förstärka de egna 

unika förmågorna och karaktär samtidigt som direkta eller indirekta jämförelser 

görs dessa med andra skapas skiljelinjer. Genom att Sverige är arktiskt med 

isbrytare och USA utan, framhävs det svenska skälen till sin arktiska identitet och 

det arktiska rummet starkare än om frånvaron av isbrytare i USA inte nämnts. 

Sverige kan med denna tolkning därför ses som ett mer arktiskt rum än USA, utan 

att för den delen hävda att USA inte är arktiskt. 

Isbrytarens verksamhet och andra forskningsprojekt utanför Sverige med 

arktisk profil menar man därför har stärkt den svenska arktiska profilen till ”den 

del av Arktis som ligger utanför det svenska territoriet [min kursivering]”.81 

Relativt tydligt ser vi det ena fundament som stärker den uppdelning av det 

svenska arktiska geopolitiska rummet i två. Ovan nämnda aktiviteter stärker den 

generella profilen av ”det arktiska Sverige”. Dessa aktiviteter är genom att de är 

relativt oberoende av geografiskt rum eller i vart fall mer lättflyktiga också 

tillgängliga och relevanta för större delar av den svenska populationen. Dessa 

delar gör således en svensk boende i södra delarna av Sverige lika mycket 

delaktig i Arktis som en boende i norra Sverige. 

Det ”svenska Arktis” är däremot mer partikulärt i sin form. Denna del kan i 

sin enklaste form förstås som de delar och verksamheter i Sverige som tycks ha 

                                                                                                                                                         

 
77 SSA. 2011. s. 12-14. 
78 SSA. 2011. s. 14, 17, 29. 

Lind, Gustav. Ambassadör för den Arktiska regionen. Intervju 12 december 2013. 
79 SSA. 2011. s. 17. 
80 SSA. 2011. s. 10. 
81 SSA. 2011. s. 12. 
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bäring mot Arktis, i huvudsak härstammandes från svenska Norrland. Man skriver 

exempelvis att svenska företag har stor aktivitet i Arktis och exemplifierar med 

svensk malm- och pappersindustri.82 Här menas därför att verksamheten i sin 

essens är arktisk, inte svensk. Bifogad karta i strategin (denna presenteras på sidan 

21) gör gällande att gruvindustrin i alla högsta grad är belägen i norra Sverige.83 

Vad vi ser är alltså att rumsskapandet av det ”svenska Arktis” är en del av en 

social konstruktion. Gruvindustrin som ena dagen exempelvis används för att 

skapa karaktäristik för rummet Norrland och andra dagar för Sverige, används i 

detta fall för att skapa ett svenskt Arktis. 

Vidare skrivs explicit att det är det ”samiska folket som knyter Sverige till 

Arktis”.84 Detta urfolk anses ha en historisk anknytning till den arktiska miljön 

genom sin säregna kultur, språk och livnäringar.85 Det som är slående med 

samefrågan med avseende det svenska Arktis är att de enkom används som en 

utrikespolitisk hävstång mot det större Arktis. Gustav Lind säger i intervju att 

kontakt med samerna enkom tas i utrikespolitiska ärenden men att 

landsbygdsdepartementet är ansvarig för de inrikespolitiska.86 De svenska 

samerna gör således Sverige till ett arktiskt land och är med och skapar ett svenskt 

arktiskt rum, men blir samtidigt exkluderade från arktiska frågor av inrikespolitisk 

svensk karaktär som ju faktiskt ingår i detta rum. Det svenska geopolitiska 

rumsskapandet är således av större utrikespolitisk än inrikespolitiskt vikt, där 

frågor hanteras enligt gängse ordning. Det förefaller därför befogat att fråga sig 

om det ”svenska Arktis” därmed bara existerar från ett utifrånperspektiv i egentlig 

mening. 

Sammanfattningsvis ser vi att Sverige skapar ett svenskt arktiskt rum. Detta 

görs genom ett uppmålande av egenskaper som är generella för hela Sverige samt 

genom egenskaper som är mer territoriellt bundna och härstammandes från de 

norra delarna av Sverige. Tillsammans utgör de två en sammansatt del av Sverige 

som man menar är en del av Arktis. 

Denna tolkning avviker något från den Heininen gör av samma empiri då han 

menar att den utskrivna relationen mellan Sverige och Arktis ”might be to have 

legitimacy to define Sweden as an Arctic country; and indeed, national identity-

building is socialy constructed and all the time under discourse.”87 Tolkningarna 

är förvisso närliggande, däremot hävdar jag att ovanstående inte bara innebär ett 

försök till att skapa en allmängiltig arktisk identitet för hela Sverige, utan till och 

med ett försök till att skapa ett specifikt svenskt arktiskt rum med unik karaktär. 

                                                                                                                                                         

 
82 SSA. 2011. s. 15. 
83 SSA. 2011. s. 33. 
84 SSA. 2011. s. 17. 
85 SSA. 2011. s. 17. 
86 Lind, Gustav. 2013. 
87 Heininen, Lassi. 2011. s. 53. 

Detta fenomen diskuteras mer generella termer i Dittmer, Jason, et al. 2011. s. 210. 
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4.2 Det Närliggande Arktis 

Det närliggande Arktis är likt det svenska Arktis en del av det större Regionala 

Arktis. Detta område karaktäriseras av dess relativa närhet till det arktiska Sverige 

och benämns allt som oftast som Barentsregionen eller Nordområdena88 men ska 

inte förstås enkom som detta då gränser, namngivningen och karaktäristiken i 

detta fall är relativt arbiträrt uttryckta. 

Det geopolitiska drama som karaktäriserar detta rum är i huvudsak det om 

framtida resursutvinning samt eventuella risker, men också möjligheter för 

människa och miljö som följd av denna. Genom det tidigare svenska arktiska 

rummet som betonade svenska företags kunskaper i mineralutvinning ges Sverige 

också delaktighet och trovärdighet i skapandet av detta rum då man skriver att det 

finns ”stora malm- mineral-, skogs- och fisketillgångar”.89 Dessutom hävdar man 

att andra aktörers framtida utvinning av olja och gas i regionen kommer gynna 

svenska affärsintressen.90 Beaktningsvärt är att dessa aktiviteter beskrivs i 

futurum, som om att beslut om att så ska ske redan tagits och därmed att någon 

annan framtid är oönskad, eller i vart fall mer otänkbar. Stripple skriver att tal-

akter av denna sort “creates a new condition. The world is different than before 

the utterance”.91 Detta geopolitiska drama undantränger således andra tolkningar 

om vad som kommer eller bör ske i detta geografiska rum. 

Vidare kan man se att det svenska Arktiska rummet jämförelsevis berörde 

många historiska band och samtida karaktäristik. Denna närliggande region 

präglas dock i högre utsträckning av framtiden och om möjligheter och risker med 

denna. Detta är relevant att beakta då det är få delar i denna region som ges värde 

eller relevans för Sverige idag, genom att undantränga vad dessa nu än må vara 

skapas en skissartad innebörd till en region där framtida ekonomisk vinning 

präglar regionen. Karaktäriserande för denna syn är den karta som visar 

potentiella och kända olja- och gasfyndigheter samt var utvinning av dessa sker. 

Kartan förmedlar en bild av att i synnerhet det närliggande Arktis är en oanvänd 

resursbas som vid dags datum är rejält underutvecklad givet de enorma arealer 

med fyndigheter som inte är fyllda med olja- eller gasproduktion. 

                                                                                                                                                         

 
88 SSA. 2011. s. 4, 20. 
89 SSA. 2011. s. 32. 
90 SSA. 2011. s. 30, 32, 36. 
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 Figur 1. Potentiella och kända olja- & gasfyndigheter samt gruvor.92 

 

Samtidigt menar man att den ekonomiska utvinning måste ske i samråd med 

samebyar, samt på ett miljömässigt hållbart sätt.93 Sverige hävdar vidare att 

”särskilt känsliga områden ska skyddas från exploatering [min kursivering]”.94 

Detta uttryck skönjer väl den underliggande synen på miljön som något 

väsensskilt från människan som kan kontrolleras.95 Genom att skapa fredade 

zoner från mänsklig påverkan med hopp om att dessa ska bevaras negligeras det 

faktum att mänskligt skapande gränser sällan har inverkan på hur oljeutsläpp rör 

sig eller hur global uppvärmning påverkar området i sig.96 Att miljön delas upp i 

olika delar ses även i följande citat, som rör det Regionala Arktis, där det står 

skrivet om de globala klimatförändringarnas påverkan på Arktis: 

 

De globala klimatförändringarna har gjort Arktis till ett av världens mest utsatta 

områden. […] Detta kan på sikt leda till förluster av värdefulla ekosystemtjänster för 

                                                                                                                                                         

 
92 SSA. 2011. s. 33. 
93 SSA. 2011. s. 32. 
94 SSA. 2011. s. 32. 
95 Dalby, Simon, Environmental security, University of Minnesota Press, Minneapolis, Minn., 2002. s. 125-133. 
96 Barnett, Jon, The meaning of environmental security: ecological politics and policy in the new security era, 

Zed, London, 2001. s. 109, 116-119. 

Dalby, Simon. 2002. s. 128. 
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människan, vilket också påverkar människors långsiktiga försörjningsmöjligheter från till 

exempel jakt och fiske [min kursivering].97 

 

Ovanstående synliggör den antropocentriska synen på miljön i Arktis. Skador 

på denna som följd av mänsklig påverkan är förvisso negativ, men det som ses 

reellt allvarligt är att människor som följd av detta påverkas i negativ omfattning. 

Det förefaller därför som att miljön i förekommande fall delas upp i två delar, en 

del som är av stor vikt för människan, samt en del som är mindre viktig för 

människan men som ändå tillskrivs någon slags vikt i sig självt. 

Denna människobaserade syn på det arktiska rummet kan i viss mån också 

förstås genom den tidigare behandlade forskningstraditionen härstammandes från 

det svenska Arktis. Likt den studie av Dittmer, et al, som tidigare presenterats 

synliggörs den bakomliggande synen på Arktis som ett feminint rum som har och 

skall behärskas, inte av människor, utan av män. Detta Närliggande Arktis har 

som nämnt varit föremål för mycket forskning och upptäcktsresor genom 

historien, exempelvis skriver man att: 

 

Sveriges huvudintresse i Arktis kom att riktas mot Spetsbergen, numera benämnt 

Svalbard, och från mitten av 1800-talet bedrevs en intensiv forskning i området. Sveriges 

vetenskapliga verksamhet gynnades av unionen med Norge och genom ett väl fungerande 

samarbete mellan skickligt sjöfolk med isgående fartyg och vetenskapsmän. […] Adolf 

Erik Nordenskiöld kom senare att dominera internationell polarforskning
98 

 

Det Närliggande Arktis har således en lång tradition av att orädda karlar 

genomfört diverse expeditioner i den svåråtkomliga regionen. Beskrivandet av 

detta historiska fenomen menar Dittmer, et al, är kongruent med nutida 

aktiviteterna i Arktis som beskrivs med samma sorts logik.99  

Att det Närliggande Arktis är, eller i varje fall har varit, en plats för män blir 

måhända än mer tydligt när Sverige enda gången i strategin behandlar kvinnor och 

skriver att man ämnar ”öka samiska kvinnors delaktighet i politiska processer” 

tillsammans med Sametinget samt att detta har ”påbörjat ett erfarenhetsutbyte med 

Finland, Norge och Ryssland rörande jämställdhet, mäns våld mot kvinnor, 

sexuella trakasserier och missbruk”100 Just eftersom denna del sticker ut, bifogat 

med ovanstående evidens, kan en annan fråga sig om det inte latent föreligger ett 

antagande om att det Närliggande Arktis i synnerhet är en plats för i huvudsak 

män på bekostnad av kvinnors närvaro och erfarenheter av samma rum. 

Givet detta kan man också fråga sig huruvida detta rum enkom har en 

antropocentrisk vikt utan kanske till och med bör förstås som en androcentrisk 

förståelse av Arktis. En sådan tolkning skulle delvis ligga i linje med Dittmer, et 

                                                                                                                                                         

 
97 SSA. 2011. s. 25. 
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99 Dittmer, Jason, et al. 2011. s. 202-205. 
100 SSA. 2011. s. 45. 
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al, men går därtill att förstå genom det resonemang som förs av Peterson & Ryan 

(citat bifogat i fotnot).101 

Detta närliggande Arktis geopolitiska drama är sammanfattningsvis den om de 

framtida resursutvinningarna. Denna aktivitet kan förvisso, hävdas det, inverka 

negativt på lokal miljö såväl som människor, i synnerhet samer och kanske mer 

specifikt samiska kvinnor, men är likafullt det möjlighetens drama som är 

karaktäriserande för denna region. Det latenta budskapet är likafullt ett historiskt 

drama som berör mäns tidigare bedrifter i detta rum, andra erfarenheter och 

historier är förvånansvärt frånvarande. 

4.3 Det Regionala Arktis 

 

Det regionala Arktis kan sägas vara det geopolitiska rum som skapas av summan 

av olika mindre arktiska områden. Att detta geopolitiska rum benämns som ett 

regionalt rum och inte ett globalt- eller internationell rum, kommer senare att 

presenteras och bli föremål för kritik. Inledningsvis kommer dock denna del att 

presentera den svenska problematiken med gränssättningen av det Regionala 

arktiska rummet. 

Redan manifest i texten problematiseras Arktis som geografiskt koncept, då 

det står skrivet att det inte finns en ”entydig definition av det som benämns 

’Arktis’”.102 Trots detta finns det, hävdar Sverige, en gemensam politisk 

uppfattning om var regionens gränser går genom Arktiska rådets definition av 

Arktis som allt norr om polcirkeln.103 Men denna binära gränssättning av vad som 

utgör Arktis och vad som inte gör det stöter emellertid på problem när den möts 

med det som man senare menar karaktäriserar regionen.  

I strategin jämför man exempelvis Arktis med Antarktis och menar att de två 

särskiljer sig då Antarktis består av landmassa som är omringad av vatten.104 

Detta är intressant i sig, vad detta säger oss är att den gemensamma nämnare som 

                                                                                                                                                         

 
101 Dittmer, Jason, et al. 2011. 

”Conquering nature, digging out ’her’ treasures and secrets, proving (white, Western) man’s superiority through 

control over and manipulation of nature – these are familiar and currently deadly refrains. The identification of 

nature as female is not an accident but a historical development that is visible in justification by elites for 

territorial and intellectual expansion. Exploitation is most readily legitimated by objectifying who or what is 

exploited. Understanding people or nature as ‘objects’ denies them agency, purpose, feelings, intelligence, a 

right to exist and/or to warrant respect. Through the lens of (white, Western) man’s dominion, it is taking for 

granted that natural resources are there for humans to exploit and control: no questions asked, they are ‘there for 

the taking’.” Peterson, V. Spike & Runyan, Anne Sisson, Global gender issues in the new millennium, 3. ed., 

Westview, Boulder, Colo., 2010. s. 98. 
102 SSA. 2011. s. 10. 
103 SSA. 2011. s. 11. 
104 SSA. 2011. s. 11. 

Detta förefaller vidare vara en vanlig jämförelse av det Arktiska rummet. Se Dittmer, Jason, et al. 2011. s. 203. 



 

 24 

karaktäriserar båda rummen är is och kyla, i annat fall hade exempelvis Australien 

varit en minst lika god jämförelsepunkt för att visa vad som vara olika med dessa 

rum. Is och kyla följer likväl inte tvunget Arktiska rådets beslut om vad som är 

Arktis eller inte då det i förekommande fall breder ut sig längre söderut än 

polcirkeln eller inte alls förekommer norr om denna.105 Detta faktum menar 

ambassadör Lind ”gör det väldigt Arktiskt söder om Polcirkeln. Men man 

behövde väl en resolut definition av [Arktis, min anm.] helt enkelt. Polcirkeln 

fungerade ganska bra.”106 Det finns därmed en diskrepans mellan det arktiska 

rummets politiska definition och dess tillskrivna egenskaper i detta avseende. 

Denna medvetenhet om bristen i politiska gräns- och skiljelinjer ges det 

varken manifest eller latent uttryck för i något avseende i strategin bortsett från 

ovanstående. Det tydligaste exemplet på fallenheten hos Sverige att skapa rum 

som skapar gränser mellan in- och utsida som inte är jämlika vad gäller 

interaktioner dem emellan handlar om naturresurser och dess påverkan på miljön. 

Detta knyter även in det geopolitiska drama som präglar detta rum. 

I Sveriges beskrivning av det regionala Arktis betonar man återkommande 

Arktis sårbarhet och känslighet med avseende klimatförändringar.107 Detta är en 

egenskap som Sverige menar präglar regionen och är således ett tydligt 

geopolitiskt drama för Arktis. Vad som är intressant med detta drama är dock att 

denna Arktiska sårbarhet påverkas av faktorer som sker utanför regionen då man 

menar att det är de globala klimatförändringarna som påverkar Arktis miljö.108 

Här skapas således en in- och utsida109 mellan det sårbara Arktis och det negativa 

globala rummet som skadar och hotar Arktis. Detta resonemang är jämförbart med 

Jon Barnetts beskrivning av USA:s syn på globala miljöhot och dess effekter: 

 

Talking in terms of global threats helps to blur the distinctions between subject and 

object, and cause and effect, and this obscures US complicity in environmental degradation. 

[…] Talking in terms of threats is thus a discursive tactic that simultaneously downgrades 

the interdependence of environmental problems whilst excluding from consideration the 

role of US businesses, consumers and government in generating environmental 

problems.110 

 

Argumentationen går att känna igen i Sveriges skapande av det regionala 

Arktiska rummet. Negativ klimatpåverkan, bortsett från eventuella lokala olyckor, 

kommer utifrån från det globala rummet. Däremot nämns det inte någon gång 

                                                                                                                                                         

 
105 Heininen, Lassi & Nicol, Heather N. ”The Importance of Northern Dimension Foreign Policies in the 

Geopolitics of the Circumpolar North” i Geopolitics. Vol. 12. No 1. 2007. s. 136-138. 
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108 SSA. 2011. s. 25. 
109 Barnett, Jon. ”The Geopolitics of Climate Change” i Geography Compass. Vol. 1. No 6. 2007. s. 1376, 1372. 

Novak, Paulo. ”The Flexible Territoriality of Borders” i Geopolitics. Vol. 16. No. 4. 2011. s. 743 
110 Barnett, Jon. 2001. s. 88. 
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manifest i texten att mänsklig aktivitet i Arktis skulle påverka det globala klimatet 

negativt, någon latent andemening om så har ej heller funnits.  

Extra tydligt blir detta när Sverige behandlar frågan om framtida 

energiutvinning i Arktis. Denna utvinning antas kunna påbörjas när 

”klimatförändringarna resulterar i ett minskat istäcke.”111 Att icke förnybara 

resurser utvinns i Arktis och sedan förbränns annorstädes är dock inget som ses 

som negativt. Istället menar man att Sverige och EU kommer att gynnas av denna 

utvinning då man skriver att ”gas och olja är produkter som handlas globalt. 

Större mängder bränsle producerade i Arktis kan därmed påverka europeisk 

försörjningstrygghet och priserna på flera marknader.”112 

Vad som blir skönjbart är därmed en dissonans mellan förståelsen av det 

rumsliga Arktis, energiutvinning och miljöeffekter. Energi kan utvinnas i Arktis 

som följd av negativa klimateffekter härstammandes från det globala rummet, och 

denna energi kan sedan exporteras och förbrännas i det globala rummet vilket 

ytterligare kommer spä på negativ påverkan från det globala mot det regionala 

Arktis. Gränsen som skapas mellan det globala rummet och det Arktiska dito blir 

därmed en gräns mellan det dåliga och det goda. Arktis kommer försörja 

omvärlden, men kommer som följd av detta utsättas för kränkningar av sitt rum 

från det globala rummet. 

Liknande argumentation går att finna vad gäller möjligheten till sjötransporter 

till och genom Arktis. Här menar man att Arktis smältande isar och glaciärer 

kommer att tillåta ökad sjöfart i regionen, vilket i sin tur kommer att leda till 

”kortare transporter vilket i sin tur bidrar till energibesparingar och minskade 

utsläpp”.113 Negativ klimatpåverkan från utsidan kommer alltså tillåta Arktis som 

rum att sänka de globala transportkostnaderna. 

Vad vi ser är således dels en gränssättning av vad som är Arktis och inte 

Arktis. Denna gränssättning blir också bärande för vilka interaktioner som är 

politiskt möjliga och tolkningsbara, det går att likna vid två enkelriktiga vägar – 

all dålig påverkan kommer från det globala rummet och allt bra härstammar från 

det regionala Arktiska rummet. Genom denna geopolitiska ”sanning” fråntas de 

arktiska aktörerna som utvinner icke förnybar energi, nu och i framtiden, ansvar 

för den globala (Arktis inkluderat) klimatpåverkan som detta faktiskt har när den 

förbränns. Givet denna geopolitiska ”sanning” är det inte förvånande att Sverige i 

huvudsak menar att arbete för bättre global miljö kommer att föras på de globala 

arenan.114 Hur ett rum förstås och skapas har således inverkan på vilka lämpliga 

politiska aktioner som är möjliga, i enlighet med den kritiska teoribildningen. 

Ytterligare ett större geopolitiskt drama präglar denna region bortsett från det 

ovan. Detta drama berör Arktis som ett underutvecklat rum på väg in mot en 

framtida modernisering. Likt det Närliggande Arktis finns det en stor tendens att 

beskriva den Arktiska regionen i futurum, som om den redan fanns. Det 
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intressanta i detta fall är inte tvunget användandet av de temporala begreppen 

dåtid, nutid och framtid utan istället de innebörder som de ges. 

Diskrepansen mellan det framtida utvecklade Arktis och det dåtida eller nutida 

underutvecklade Arktis går att skönja genom beskrivningarna av urfolkens, i 

synnerhet samernas näringar och framtid. I denna diskurs får samerna och andra 

urfolk snarast vara representanter för den anakronistiska Arktis som står i motsats 

till det framtida Arktis. Med avseende de kommande miljöförändringarna och 

industriella utveckling i Arktis skriver Sverige att: 

 

De arktiska folkens förmåga att bevara sin kultur, identitet och levnadssätt kommer att 

sättas under press. Sverige tar därför tydligt ställning för en socialt och kulturellt hållbar 

utveckling även för de arktiska urfolken med teknikutveckling115 

 

Vad som synliggörs är att det framtida Arktis utmanar den samtida och 

historiska identiteten hos detta politiska rum som i hög grad präglats av urfolkens 

liv i regionen. Trots att urfolken inte självt bär ansvar för alla de kommande 

förändringarna måste de själva ansvara för bevarandet av sin identitet. I det fall 

detta bevarande inte är lyckosamt ser Sverige positivt på en utveckling hos denna 

kultur och identitet. Bevarande och utveckling som begrepp kan därför förstås 

som dikotomier mellan det anakronistiska och det framtida Arktis som existerar 

parallellt i den svenska geopolitiska diskursen om det Arktiska rummet. 

Detta syns även i en kortare del om en framtida turistexpansion i Arktis. Man 

menar att många ”besökare väljer Arktis på grund av dess rena luft, vatten, fjäll 

skog och dess tystnad – bristvaror på många håll i världen”.116 Här går det 

förvisso att skönja en viss uppskattning av det underutvecklade Regionala Arktis 

som rum, det är tyst, rent och underutvecklat. Men för att detta rum ska ges värde 

måste återigen människor komma dit för att uppleva det, vilket än en gång tyder 

på den svenska antropocentriska synen av Arktis nytta. 

Genom att skapa dessa två arktiska draman skapar diskursen implicit ett 

ställningstagande inför vilket Arktis som är eftersträvansvärt. Det framtida Arktis 

med utveckling kontra det anakronistiska Arktis som präglas av status quo och 

tradition. Som tidigare nämnt är det ointressant huruvida Arktis verkligen är 

endera drama, det viktiga är vad detta drama gör. Givet de ovanstående 

omfattande delarna om utvinning av råvaror och modernisering är det rimligt att 

denna diskurs möjliggör för aktioner som gynnar det framtida Arktis på bekostnad 

av det samtida. Intressant är också att strategin talar mycket om urfolk och dess 

framtida utmaningar,117 eftersom problemformuleringen skapas av Sverige är det 

också de som får möjligheten att föra fram lämpliga lösningar på densamma. 

Urfolkens egen röst i dessa delar är dock närmast obefintlig. 

Sammanfattningsvis blir det tydligt att det drama som karaktäriserar Arktis är 

dramat om framtiden. Det är först i framtiden som Arktis ges reellt värde och är 

                                                                                                                                                         

 
115 SSA. 2011. s. 45. 
116 SSA. 2011. s. 37-38. 
117 SSA. 2011. s. 17, 22, 38, 41-47. 



 

 27 

av intresse. Det skapar implikationer för regionen, först och främst ses de 

nuvarande egenskaperna, vilka dessa än må vara som oviktiga eller av ointresse. 

Vidare är det först i framtiden, när negativa miljöeffekter har drabbat regionen 

som Arktis kommer ges större värde för människan genom större tillgång till 

naturresurser och sjötransporter. De aktörer och egenskaper som finns där nu, 

exempelvis bofast befolkning, klimat, djur- och växtliv ska förvisso bevaras efter 

bästa förmåga, förutsatt den modernisering och utveckling som kommer att ske i 

regionen framtiden. 
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5 Slutsats 

Studien tog vid med ett antagande om att det politiska rumsskapandet av Arktis 

gav regionen olika meningar. I analysarbetet står det klart att dessa olika meningar 

delvis kan förstås som knutna till olika platser i förståelsen av Arktis. Såväl latent 

som manifest i empirin finns det ett antagande om att det existerar tre parallella 

Arktis samtidigt. 

Dessa går i sin enklaste form att betecknas som ett Svenskt Arktis som går att 

förstå med de delar av svenska Norrland som befinner sig norr om polcirkeln och 

som uppfattas som relevanta. Förståelsen av detta rum samt anledningen till varför 

det har skapats externt från det ”vanliga” Norrland kan vara att det ses som en 

förutsättning för större tillgång och legitimitet till de senare större Arktis. Dramat 

som präglar denna region är dels historiskt, genom diverse svenskt agerande i 

historien som skett i detta rum ges det en innebörd av vikt för Arktis. Samtidigt 

finns det viktiga samtida delar som man menar är arktiska, exempelvis omfattande 

gruvnäring, näringslivsmässiga kompetenser samt samernas relation till Sverige 

och Arktis. Detta rum kompletteras vidare av en allmän arktisk profil hos den 

svenska staten och dess aktiviteter som inte tvunget befinner sig i det svenska 

Arktis. 

Det Närliggande Arktis förstås i huvudsak som en logisk förlängning av de 

kompetenser och karaktäristika som man menar är huvudsakliga för det svenska 

Arktis. Detta rums gränser är därför något oklara då de kan förstås som de delar 

av det större Arktis som påverkar det arktiska Sverige, exempelvis frågor om 

näringslivsmässig natur, forskningsfrågor samt människofrågor. Detta rum bär ett 

historiskt drama som främst premierar maskulina aktiviteter på bekostnad av 

andra erfarenheter. 

Det Regionala Arktis kan generellt sett uppfattas som knutet till den mer 

holistiska- förståelsen av regionen. Detta rum utgörs av först och främst av de 

Arktiska staternas områden som befinner sig norr om polcirkeln och som bär 

ordinarie medlemskap i Arktiska rådet. Denna tolkning är dock inte den enda 

möjliga, i förekommande fall kan Arktis dessutom breda ut sig förbi denna 

gränssättning genom dess arktiska karaktäristik som främst är knuten till klimatet. 

Det geopolitiska drama som karaktäriserar regionen rör först och främst frågor om 

framtida (ekonomisk) utveckling samt den om negativa miljöeffekter. Genom 

detta skapas också en tydlig in- och utsida mellan det Regionala Arktis och det 

globala rummet där positiva effekter främst härstammar från Arktis samt de 

negativa från det globala. I det geopolitiska arktiska drama synliggörs också något 

som kan liknas vid en inom-diskursiv kamp mellan det framtida och det 

anakronistiska Arktis. 
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5.1 Avslutande kommentarer 

Föremål för kritisk reflexion är den svenska urskiljningen av samer som ses som 

enormt viktiga vid diskussionen om vad som gör Sverige en del av Arktis. I 

diskursen skapas dessutom ett unikt svenskt arktiskt geopolitiskt rum, delvis som 

följd av detta. Samefrågor i detta svenska, arktiska rum hanteras ändock enligt 

inrikespolitiskt gängse ordning. Den uppenbara frågan är därför huruvida detta 

geopolitiska rum existerar i någon egentlig mening annat än instrumentellt för att 

skapa sig inflytande in de två större Arktis. 

Vidare finns det en genomgående tystnad med avseende kvinnors aktiviteter 

och erfarenheter i och om Arktis. Enkom i kraft som subjekt i nöd av hjälp för 

ökat politiskt inflytande och mot sexuella övergrepp beskrivs denna stora del av 

den arktiska populationen. Att genderperspektivet är så frånvarande i denna 

geopolitiska diskurs får en att fråga sig: finns det några kvinnor alls i Arktis? 

Genom ovanstående analys står det också klart att det moraliska ansvaret för 

negativa regionala klimatförändringar i Arktis ges till det globala rummet. Genom 

att skapa ett regionalt geopoliskt rum med begränsade interaktioner med 

omvärlden undslipper man den moraliska logiska kedja som förefaller rimlig i 

detta avseende; den att även producenten har ansvar för hur konsumtion av en 

vara påverkar omvärlden. Att negativa klimateffekter, som de ju faktiskt beskrivs 

som, dessutom antas generera positiva effekter anar om en dubbelhet i den 

uppriktighet när talar om att klimateffekter ska förstås som just odelat negativt. 

Det geopolitiska drama som vidare karaktäriserar det Regionala Arktis är den 

om framtiden i motsats till då- och samtiden. Genom att i huvudsak poängtera de 

goda effekterna av framtiden samt beskriva nuvarande betingelser i snarast 

anakronistiska termer skapas ett handlingsrum som i stort premierar åtgärder till 

fördel för det framtida Arktis vilket inte tvunget är till gagn till det nuvarande. 

Arktis framtid står på spel, genom att skapa det framtida Arktis i samtiden 

möjliggörs de aktioner som de facto kommer att ha inverkan på denna region i 

framtiden. Att fortsatt kritiskt granska denna geopolitiska diskurs är därför av stor 

vikt. 
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