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Abstract 
This study is called When the ice of the Arctic melts is the world defrosting? and written by 

Rebecca Fröling.  

The purpose of the study is to investigate how the concept ‘security’ is used in the 

Swedish arctic strategy and why the concept is described in that way. The debate of the 

concept ‘security’ has been going on for years, but the debate is still present today. What we 

put in to the concept is operative for how we regard and discuss security and security politics. 

To analyze the strategy I used two theories, one with a traditional approach and one 

with a critical approach to security: Realism and Copenhagen School. 

The method that has been applied to the study is qualitative content analysis, to be able 

to analyze the text on the depth. To complement the analysis I interviewed three scientists in 

the field of security and Arctic politics.  

The analysis pointed out that the strategy still has a traditional point of view in the way 

of observing the object of security. But the traditional idea is starting to disintegrate and the 

critical perspective has been taking its place. The scientists have a more critical perspective, 

even thou it does not show in the strategy. 
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1. Inledning 
Mellan år 2010 och 2013 var Sverige ordförandeland för det Arktiska rådet. Ett råd som 

består av de åtta arktiska länderna, samt samarbetar med olika organisationer och 

intressegrupper. I samband med det svenska ordförandeskapet tog regeringen fram en svensk 

strategi för den arktiska regionen. En av de främsta anledningarna till att strategin togs fram 

var att alla andra länder i det Arktiska rådet redan hade en strategi för hur länderna hanterade 

olika frågor i regionen, något som Sverige ännu inte hade tagit fram (Bergh 2014; Lind 2014). 

Mitt intresse för Arktis väcktes i samband med att jag läste ett antal rapporter om 

regionen. Jag blev förundrad över den komplexitet som området bjöd på, och de utmaningar 

som världen ställs inför: ishavssmältning, ökad tillgång till naturresurser och okända 

havsbottnar. Och mitt i allt, en befolkning och ett djurliv som hotas. När jag läste Sveriges 

strategi för den arktiska regionen (2011), som även är föremålet för studien, förundrades jag 

över användandet av begreppet säkerhet. Vad menar författarna? Och säkerhet för vem? Den 

svenska befolkningen, staten eller urinvånarna i Arktis? Eller är det säkerhet för att skydda 

territoriet från militära hot? 

Det är omöjligt att undvika att tala om säkerhet när det rör internationell, såväl som 

nationell, politik. Säkerhetspolitisk forskning har blivit en allt viktigare del av aktuella 

politiska studier (Andrén 2002, 55). Men gränserna har börjat suddas ut, allt oftare 

förekommer studier om internationella relationer, fredsforskning och folkrätt. Den 

statsvetenskapliga forskningen har en central roll i att undersöka och ifrågasätta hur 

vedertagna begrepp och koncept påverkar oss och samhället som vi lever i. Det här går i 

högsta grad att applicera på debatten kring säkerhetsbegreppet, som har aktualiserats under 

senare år. Framför allt sedan attackerna mot World Trade Center den 11 september år 2001, 

då förändringshastigheten i världen åter tilltog efter post-kalla krigets optimism (Granholm, 

Malminen och Rydqvist 2009, 7). Vem bestämmer vad säkerhet är? Vem är det som 

innefattas i säkerheten? Vad innebär säkerhetspolitiska åtgärder? Den nya synen på begreppet 

säkerhet ställer nya definitionskrav där den framför allt understryker vikten av att i debatter 

och analyser klargöra vilken eller vilka ”säkerheter” som åsyftas (Andrén 2002, 40). 

Arktiska rådet bildades för att de arktiska länderna skulle ha ett forum att diskutera i, 

framför allt då Arktis är en världsdel under förändring. I takt med den globala uppvärmningen 

smälter isen på Arktis, och spänningarna kring området ökar. Allt fler länder intensifierar sin 

aktivitet och närvaro i området genom militära övningar och patrullerande. Ett talande 

exempel för det territoriella anspråket är att Ryssland år 2009 placerade sin nations flagga på 
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Arktis botten (Dahl och Järvenpää 2014, xii) och det poängterades att en ny geopolitisk 

verklighet var under konstruktion. Arktiska rådet får inte hantera problem som är kopplade till 

militär säkerhet (Arctic Council 1996, 2), men måste ändå förhålla sig till säkerhetspolitiska 

frågor samt till den militära personal som finns i området kring Arktis. Det ger en spännande, 

dynamisk diskussion kring säkerhetspolitik och säkerhet som begrepp.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur begreppet säkerhet används i Sveriges strategi för den 

arktiska regionen (2011) samt varför säkerhet beskrivs på det sätt som det gör. Det har länge 

funnits en forskningsdebatt inom säkerhetsstudier om vad säkerhet egentligen innebär 

(Collins 2007; Karlsson 2004; Smith 2006). Vad vi lägger i begreppet är avgörande för hur vi 

ser på, och diskuterar, säkerhet och säkerhetspolitik.  

 

För att uppnå syftet har ett antal frågeställningar formulerats, som jag ämnar att besvara: 

 

• På vilket sätt definieras och beskrivs begreppet säkerhet i strategin och hos forskarna? 

• Vilken syn på säkerhet förmedlas, en traditionell eller kritisk syn? 

• Varför används denna syn på säkerhet? 

 

1.2 Disposition 

I kapitel 1 eftersträvas att ge en introduktion till ämnet och begreppet säkerhet. Kapitlet syftar 

till att ge en överblick samt en inblick i forskningsproblemet och hur det avses att besvara. 

 

I kapitel 2 presenteras bakgrunden till uppsatsen. Här beskrivs den bakomliggande debatten 

kring det vidgade säkerhetsbegreppet samt bakgrunden till det Arktiska rådet.  

 

Kapitel 3 syftar till att ge en överblick till den aktuella forskningen inom området för att 

placera uppsatsen i ett sammanhang. 

 

I kapitel 4 ges de teoretiska ramverken för studien i syfte att skapa en förståelse för begreppet 

säkerhet och de teorier som beskriver detta.  
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I kapitel 5 presenteras de metoder som använts i studiens analys. Här beskrivs 

tillvägagångssättet samt metodkritiken.  

 

Kapitel 6 och 7 avslutar uppsatsen. Här presenteras analysen av materialet samt intervjuerna 

och därefter diskuteras resultaten och slutsatser presenteras.  
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2. Bakgrund 

I takt med att isen på Arktis smälter exponeras de naturtillgångar som legat dolda under det 

tjocka istäcket. Samtidigt med debatten om begreppet säkerhet och dess innehåll har det 

uppstått ett behov av att analysera sättet vi talar om Arktis som en säkerhetsfaktor. Syftet med 

det här kapitlet är att ge en bakgrund till forskningsproblemet, såväl om Arktis som debatten 

kring säkerhetsbegreppet. 

 

2.1 Säkerhet som begrepp 

Ord eller termer som blivit populära och flitigt använda begrepp i den allmänna debatten löper 

stor risk att bli utslitna då de får en urvattnad och mångtydig innebörd (Andrén 2002, 13). I 

det traditionella säkerhetstänkandet har frågan varit statscentrerad (Karlsson 2004, 53). 

Debatten kring begreppet säkerhet har väckt tankar och teorier som inte längre handlar om 

territoriell och militär säkerhet, det finns även andra aktörer än staten och andra medel än 

militära (Andrén 2002, 13). På den politiska arenan blir detta tydligt, då begreppet kan 

användas på ett mer mångfacetterat sätt och blir på det viset lättare att applicera i politiken 

(Ibid, 13). Sedan andra världskrigets slut och kalla krigets dagar har det spirat många nya 

nätverk och allianser i Europa. Gamla spänningar har lösts upp, och nya har tillkommit (Ibid, 

9). Samtidigt växer både mellanstatligheten och överstatligheten, särskilt genom det 

europeiska samarbetet. Det känsliga strategiska läget och Sveriges långvariga 

neutralitetspolitik har påverkat Sveriges sätt att ta tillvara sina intressen och 

handlingsmöjligheter. Som helhet understryker den svenska säkerhetspolitiken en strävan till 

avspänning både globalt och inom Norden. Det är mot denna bakgrund som säkerhetspolitiska 

frågor har ökat i utrymme även i dagens statsvetenskapliga forskning (Ibid, 9-10). 

Ämnet har även debatterats på senare tid. Under våren år 2014 anordnade Föreningen 

för utvecklingsfrågor en seminarieserie om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling. 

Serien kallades Projekt: Fred och säkerhet och anordnades med stöd av Folke 

Bernadotteakademin. Bland annat anordnades det tre seminarier och i dess kölvatten följde en 

rad debattinlägg (Föreningen för utvecklingsfrågor 2014). Vid det första seminarietillfället, 

Säkra värden, diskuterade Johan Eriksson, forskningschef vid Utrikespolitiska Institutet, 

Stefan Ring, generalsekreterare för Allmänna Försvarsföreningen och Lena Ag, 

generalsekreterare för Kvinna till Kvinna. Syftet med seminariet var att ge en introduktion till 

det vidgade säkerhetsbegreppet. Ur olika synvinklar presenterar de begreppet säkerhet (Ibid 
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2014). Att ämnet är högst relevant råder det inga tvivel om och därmed vikten av att analysera 

begreppet i den svenska politiken.  

 

2.2 Arktiska rådet och det svenska ordförandeskapet 

År 1996 grundades Arktiska rådet som ett internationellt forum för medlemsländerna att 

främja samarbete, koordinering och samspel mellan varandra (Arctic Council 2011). 

Medlemsländerna utgörs av de arktiska länderna: Kanada, Danmark, Finland, Island, Norge, 

USA, Ryssland och Sverige. Även representanter från de sex olika urfolken finns 

representerade i det Arktiska rådet, bland andra representanter från Sametinget 

(Regeringskansliet 2014).  

Den arktiska strategin togs fram strax innan Sverige tog över ordförandeklubban för det 

Arktiska rådet, något som alla andra länder i det Arktiska rådet redan tagit fram (Bergh 2014; 

Lind 2014). Ordförandeskapet roterar mellan de åtta medlemsstaterna vartannat år (Ibid). Det 

Arktiska rådets huvuduppgifter handlar om att skydda den arktiska miljön och skapa en 

hållbar utveckling som ett medel för att förbättra det ekonomiska, sociala och kulturella 

välståndet för de arktiska invånarna.  

Rådets verksamhet bedrivs i sex olika arbetsgrupper som bemannas av fackdepartement, 

myndigheter och forskare. Arbetsgrupperna är Arctic Monitoring and Assessment 

Programme, Conservation of Arctic Flora and Fauna, Protection of Arctic Marine 

Environment, Emergency Prevention, Protection and Response, Sustainable Development 

Working Group samt Arctic Council Action Plan. Arbetsgrupperna rapporterar till en 

kommitté bestående av representanter från alla medlemsländer och organisationer i det 

Arktiska rådet (Ibid).  

Arktiska rådet får inte hantera militära frågor, de har inget mandat att använda väpnade 

styrkor eller att ha egen militär personal. De får heller inte hantera problem som är kopplade 

till militär säkerhet (Arctic Council 1996, 2). Det finns inget officiellt forum för de arktiska 

staterna och medlemsorganisationerna i Arktiska rådet att hantera militära frågor. Bristen på 

forum för militära problem kommer att problematiseras senare i uppsatsen.  
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2.3 Förändringar i politiken 

Begreppet säkerhet är ett komplext och omdiskuterat begrepp. Därför är det viktigt inför den 

här studien att ge en bakgrund till begreppets användning i de svenska propositioner som 

ligger till grund för politikernas hantering av begreppet.  

Försvarspropositionen som presenterades år 1998 diskuterade den dåvarande regeringen 

begreppet säkerhet. Regeringen har tagit del av debatten kring det vidgade begreppet säkerhet, 

men väljer ändå att behålla säkerhetspolitik som en särskild del. 

 
Däremot bör inte som säkerhetspolitiska hot i sig betraktas sådana tänkbara försämringar i 

levnadsstandard och livsvillkor som kan förknippas med långsiktiga förändringar av handel och 

industriella villkor, utarmning av naturresurser, sociala förhållanden, miljöförstöring och 

klimatförändringar etc.. Sådana frågor bör främst behandlas inom andra politikområden än 

försvars- och säkerhetspolitiken. 

(Proposition 1998/99:74) 

 

Det är tydligt att det vidgade säkerhetsbegreppet inte har fått fäste i säkerhetspolitiken som 

stort. I propositionen från år 2008 hanteras begreppet säkerhet på ett annat sätt. Under 2000-

talet har någonting hänt med begreppet säkerhet.  

 
Målen för vår säkerhet är: 

–	   att värna befolkningens liv och hälsa, 

– att värna samhällets funktionalitet och 

– att värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättsäkerhet 

och mänskliga fri- och rättigheter.  

Säkerhet är därmed ett vidare begrepp än skydd av det egna fysiska territoriet. Sveriges 

säkerhetspolitik syftar ytterst till att garantera landets politiska oberoende och självständighet. 

Hävdandet av vårt lands suveränitet är en förutsättning för att Sverige ska kunna uppnå målen för 

vår säkerhet. 

(Proposition 2008/09:140) 

 

Detta förändrade säkerhetsbegrepp har en vidare betydelse i försvarspropositionen från år 

2008. Förändringen i begreppsanvändningen från år 1998 är påtaglig. Hur detta har influerat 

det aktuella materialet för undersökningen återkommer vi till i studiens analys och diskussion.  
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3. Tidigare forskning 

Debatten kring begreppet säkerhet, samt säkerhetspolitik i relation till mjukare frågor, är 

högst aktuell. Forskningen kring begreppet säkerhet är relativt ny, men det har bedrivits en del 

forskning i ämnet. Forskning kring den svenska strategin i Arktis är dock begränsad, framför 

allt därför den är så pass ny. 

I det här avsnittet presenteras framför allt studier kring Arktis som region, som legat till 

grund för den analyserade strategin, samt forskning kring begreppet säkerhet. Jag kommer att 

diskutera min analys och mina resultat i relation till tidigare studier senare i uppsatsen.  

 

3.1 Arktis ur ett säkerhetsperspektiv  

Det finns studier kring Arktis, som bland andra låg till grund för framtagandet av den svenska 

strategin. Framför allt Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI, samt Stockholm International 

Peace Research Institute, SIPRI, har genomfört forskning kring Arktis.  

En studie som är relevant till den här uppsatsen är Strategisk Utblick 2009 som 

publicerades som en rapport från FOI år 2009 (Granholm, Malminen och Rydqvist 2009). 

Syftet med studien är att bidra till den säkerhetspolitiska och strategiska diskussionen i 

Sverige (Ibid, 7). Rapporten består av olika forskares bidrag till vad de tror kommer att hända 

inom en treårsperiod inom vissa områden. Bidragen ska betraktas som ett fristående 

forskningsbidrag (Ibid, 8). Studien presenterar bland annat att havsisens avsmältning i Arktis 

kommer att öppna upp området som en ny aktör i frågor om exploatering av petroleum och 

mineraler, samt som sjöfart (Ljung 2009, 9). Författaren betonar den ryska aktiviteten och 

upprustningen som viktiga faktorer i den säkerhetspolitiska frågan om Arktis. Det gäller även 

den ökade betydelsen för området som transportled för så väl handel som olja och gas (Ibid, 

9). Utmaningarna i området är till stor del lika för de nordiska länderna, som gör det viktigt 

för länderna att följa och förutse förändringar i områdets säkerhetspolitiska miljö och vidta 

åtgärder inom den euroatlantiska säkerhetsstrukturens ram, enskilt eller tillsammans (Ibid, 9). 

Särskilt syftar det till att förhindra att Ryssland ska påverka det strategiska mönstret och 

stabiliteten i regionen på ett sätt som inte gynnar de nordiska och baltiska länderna. 

Författaren betonar vikten av det rysk-georgiska-kriget, som illustrerar en rysk benägenhet att 

sänka tröskeln för användandet av militärt våld, eller hot om våld, för att påverka före detta 

sovjetiska republiker (Ibid, 10). Senare i uppsatsen kommer jag att återkomma till detta 

resonemang, men den aktuella våldsupptrappningen i Ukraina. Även det rysk-georgiska kriget 
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påverkade Rysslands relationer med väst, då framför allt NATO, USA och EU (Ibid, 10), 

vilket även är aktuellt under den nuvarande krisen i Ukraina.  

Under Kalla kriget var Nordatlanten, Barents hav och Norra Ishavet ett viktigt 

militärstrategiskt område. Betydelsen kvarstår, även om det har tonats ner en aning (Ibid, 10). 

I den ryska upprustningsplanen har dock kärnvapenförmåga och marinstridskrafter en 

prioriterad status, fram till år 2025 (Ibid, 10). Även om Ishavets strandstater samt övriga 

aktörer, kommer att söka undvika öppna konflikter kommer den militära närvaron i området 

att öka, i takt med att tillgängligheten till området ökar (Ibid, 10). Området ges en hög 

prioritet av alla länder, då stora fynd redan har gjorts av så väl olja som gas. Den exakta 

storleken på reserverna är ännu okänd, eftersom området inte är undersökt geologiskt 

(Granholm 2009, 24). Men den ökade prioriteringen sätter även spår i försvars- och 

säkerhetspolitiken. Bland annat har Norge satsat på försvaret samt gemensamma 

militärövningar med allierade (Ljung 2009, 11). Författarna menar att Sveriges närområde är i 

en snabb förändring och de stora förändringarna kommer att ställa nya krav på det svenska 

systemet att utveckla och forma en policy under de förutsättningarna (Granholm 2009, 26), 

vilket även gjordes ett par år senare. 

 

3.2 Säkerhet och klimatförändring 

En studie från FOI undersökte sambandet mellan klimatförändringar, säkerhet och konflikter 

(Carlsen, Eriksson och Mobjörn 2010). Syftet med studien var att sammanfatta vad 

vetenskapssamhället har att säga om sambandet mellan de tre faktorerna. Den syftade även till 

att undersöka vilken påverkan klimatförändringar får på svensk säkerhets- och försvarspolitik, 

samt för det svenska krishanteringssystemet. De undersökte bland annat vilka 

säkerhetsbegrepp som används i samband med diskussioner om klimatförändringar, vilka 

konsekvenser som klimatförändringarna väntas få för säkerhetsrelaterade frågor samt vilka 

konflikter som identifieras i litteraturen (Ibid, 4). 

Studiens resultat visade att ett statscentererat perspektiv ofta användes i litteratur om 

klimatförändringar och väpnade konflikter. Men diskursen om klimatförändringar var ofta 

individanpassad. Forskarna menar att det numera är vedertaget att staten kan utsättas för andra 

hot än från andra nationer, varpå det är viktigt att analysera vilka de andra hoten kan vara. 

Resultaten från studien visar också att staten är en viktig aktör i diskussionen om säkerhet, 

men behöver inte vara ett säkerhetsobjekt i sig själv (Ibid, 81).  
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3.3 Northern security  

Ann-Sofie Dahl och Pauli Järvenpää (2014) kom nyligen ut med en rapport kring Arktis 

säkerhetsläge och den globala politiken. De fokuserar mycket på relationen mellan Ryssland 

och USA i sin rapport, men även på Norden och dess relation till NATO. Studien har ett brett 

synsätt på säkerheten i den nordiska och baltiska regionen, och hur regionen påverkas av det 

internationella systemet efter kalla kriget. Bland annat diskuterar författarna 

klimatförändringen på Grönland och i Arktis, där nya utmaningar öppnar sig med farleder 

som ger större möjligheter och utmaningar för staterna runtomkring. De diskuterar dock det 

svenska perspektivet i relation till NATO, och fokuserar mycket på USA som, enligt 

forskarna, börjar förlora sin unipolära status till Asien (Dahl 2014, 76-77). 

 

 

3.4 Kandidatuppsatser 

Det finns en del kandidatuppsatser som undersöker det vidgade säkerhetsbegreppet ur olika 

perspektiv. Stefan Lundqvist uppsats vid Försvarshögskolan från år 2009, Från totalförsvar 

till gemensam säkerhet (2009), undersökte hur säkerhet beskrevs i försvarspropositioner. 

Studenten använde Barry Buzans teori och analysramverk (Lundqvist 2009, 8). Lundqvist vill 

undersöka hur användningen av säkerhetsbegreppet har förändrats från år 1982 till 2009, i 

försvarspropositionerna. Resultatet belyser den svenska förändringen från neutralitetspolitik 

till ett gemensamt säkerhetstänk inom EU. Lundqvist menar inte att det vidgade 

säkerhetsbegreppet utgör orsaken till den förändrade säkerhetspolitiska hållningen i Sverige, 

utan snarare att det vidgade säkerhetsbegreppet kan bidra till att förklara den 

säkerhetspolitiska förändring som Sverige genomgått sedan 1980-talet (Ibid, 32).  

Pierre Bäck och Jenny Norlin, vid Lunds universitet, genomförde en studie av Arktis år 

2006. Syftet med studien var att analysera hur stater interagerade i den arktiska regionen. För 

att genomföra sin fallstudie av Arktis använde studenterna två olika teorier, neoliberala 

institutionalismen samt neorealismens perspektiv.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Då uppsatsen syftar till att undersöka på vilket sätt som säkerhet beskrivs och definieras i 

Sveriges strategi för den arktiska regionen (2011) kommer jag att försöka förklara 

begreppsanvändningen med hjälp av att jämföra en traditionell syn på säkerhet med en kritisk 

syn på begreppet. Vissa säkerhetsteoretiker menar att begreppsförklaringen av säkerhet aldrig 

kan vara objektiv, då frågan om säkerhet är en diskurs (Karlsson 2004, 53). Därför är det 

intressant att se på frågan genom ett par kritiska glasögon, vad är säkerhetsobjektet? Och hur 

blir det ett säkerhetsobjekt? 

 

4.1 Köpenhamnsskolan 

Inom säkerhetsstudier har det traditionellt sett varit staten som varit referensobjekt, det objekt 

som ligger i fokus för säkerhetsstudien (Peoples och Vaughan-Williams 2010, 4). Inom den 

traditionella forskningen ses säkerhet genom termer av statens överlevnad, där fokus främst 

riktas mot militära medel. De kritiska säkerhetsstudierna breddar och fördjupar studierna av 

säkerhet till att handla om mer än staten (Ibid, 4-5).  

Inom kritiska säkerhetsstudier finns det olika inriktningar, där jag kommer att använda 

mig av den så kallade Köpenhamnsskolan. Inriktningen utvecklades främst av forskaren Barry 

Buzan (Andrén 2002; Buzan 1991; Collins 2007) tillsammans med andra forskare, som har 

haft en betydande roll i att bredda och fördjupa begreppet säkerhet och att skapa ett ramverk 

för att analysera hur problem blir säkerhetsfierade (securitized) och avsäkerhetsfierade 

(desecuritized) (Collins 2007, 110). Att säkerhetsfiera ett problem kan förklaras som den 

aktiva processen då säkerhet åberopas och politiken skapas utifrån de hot som identifieras 

(Carlsen, Eriksson och Mobjörn 2010, 26). Med det menas att säkerhet handlar om 

överlevnad, men inte bara överlevnad för staten där skydd mot militära hot är det främsta. De 

menar att referensobjektet inte nödvändigtvis behöver vara staten, och att hoten kan bestå av 

miljömässiga, ekonomiska, sociala eller politiska hot (Collins 2007, 110). De olika 

säkerhetskategorierna avgörs av de säkerhetsfierade aktörerna och referensobjekten. 

Aktörerna är de som avgör om referensobjektet är hotat och kan till exempel vara politiska 

ledare, byråkrater, regeringar eller lobbyister (Ibid, 110). Referensobjekten är däremot det 

som ska skyddas, och som har rätt till överlevnad. Det kan vara stater, suveränitet, en ideologi 

eller invånare (Ibid, 110).  
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Ole Weawer, en av de ledande forskarna inom Köpenhamnsskolan, menar att säkerhet 

bäst är förklarat som en diskursiv handling, en ”speech act” (Smith 2006, 42-43). Med det 

menar han att genom att rubricera något som ett säkerhetsproblem så fylls det med en känsla 

av viktighet och nödvändighet, vilket ofta leder till att dessa problem går utom den normala 

politikens gränser Han menar även att säkerhetsperspektivet kan ses regionalt och inte 

nödvändigtvis begränsas av staters gränser (Ibid, 43). 

 

4.2 Realism 

I traditionellt säkerhetstänkande har säkerhet alltid varit statscentrerat, det har handlat om 

säkerhet såväl inom staten, som mellan stater (Collins 2007, 14). Inom den traditionella 

forskningen har det framför allt funnits tre huvudkoncept: realismen, liberalismen samt 

marxismen (Ibid, 15).  

Till den här analysen har jag valt att använda realismens teori om säkerhet, den har 

under århundraden varit den dominerande teorin inom internationell politik (Nye och Welch 

2011, 61), och vilken de kritiska teorierna främst har vänt sig emot (Peoples och Vaughan-

Williams 2010, 5). Den har en lång bakgrund i politisk teori, sedan antikens Grekland, till 

Hobbes och Machiavelli (Collins 2007, 16).  

Realister, liksom andra traditionella tänkare, utgår från att staten är den viktigaste 

aktören i det internationella systemet och staten är territoriellt baserad och suverän (Karlsson 

2010, 50). För realister är krig och användandet av våld det främsta problemet inom 

internationell politik, och de centrala aktörerna är stater (Nye och Welch 2011, 5). Statseliten 

spelar en viktig roll i inhemska och internationella affärer, där det är svårt att acceptera en 

högre roll än vad de själva har för att reglera relationerna med andra stater. Staters säkerhet 

har varit det huvudsakliga åtagandet för varje regering (Karlsson 2010, 50). Den realistiska 

teorin grundar sig i de tidiga tänkarnas ganska dystra syn på världen och relationen mellan 

stater. Machiavelli, Hobbes och Rousseau, bland andra, menade att statssystemet hela tiden 

balanserade på yttersta randen och kunde övergå till ett krigstillstånd när som helst. Den enda 

möjlighet som staten hade var att genom sin militära kapacitet balansera makten för att 

förhindra att en stat blev hegemonisk (Ibid, 51).  

Realister menar även att all politik till syvende och sist är maktpolitik (Nye och Welch 

2011, 61). Statens roll som det främsta kan sägas ha sin roll i att upprätthålla statens 

suveränitet (Collins 2007, 17) och statens säkerhet har därför varit det yttersta åtagandet för 
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en regering, i vilket ett självhjälpssystem har uppstått, då inget annat skyddssystem har funnits 

att tillgå (Karlsson 2000, 50). 

I spåren av Nationernas Förbunds misslyckade försök att skapa kollektiv säkerhet efter 

första världskriget tog en realistiska skolan som en förevändning att hävda att 

självhjälpssystemet inte kan ersättas. För att uppnå den kollektiva säkerheten väljer stater att 

ingå i militärallianser, detta kan få som konsekvens att ett säkerhetsdilemma uppstår (Ibid, 

51). Säkerhetsdilemmat resulterar i en form av kapprustning, där den ena statens säkerhet 

leder till en annans osäkerhet (Ibid, 51). 
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5. Metod och material 

För min undersökning kommer jag att använda mig att två olika metoder till undersökningens 

två olika syften. För att undersöka på vilket sätt som begreppet säkerhet används i materialet 

kommer en kvalitativ textanalys att användas. För att därefter ta reda på varför det beskrivs 

som det gör, kommer intervjuer att genomföras med nyckelpersoner. Nedan beskrivs 

metodvalen närmare. 

 

5.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Den metod som används i den här uppsatsen är kvalitativ innehållsanalys. Det finns en rad 

olika typer av kvalitativa analyser samt olika sorters textanalyser. Kvalitativa analyser 

uppmärksammar ett intresse för betydelser och människors sätt att förstå saker på, där 

mänsklig aktivitet uppfattas som en produkt av betydelser och symboler (Denscombe 2000, 

243). Vissa forskare menar även att för att vi ska kunna säga något om vårt sätt att tänka och 

handla, måste studera språket. Texter är ett resultat av vad en, eller en grupp, människor vill 

förmedla till andra och de får konsekvenser för hur vi tänker och agerar (Bergström och 

Boréus 2012, 17). En innehållsanalys kan fokusera på en rad olika teman i texten, som till 

exempel uttryck, metaforer, frekvens av uttryck och liknande. Den här uppsatsen fokuserar 

dock på innebördsaspekten av texten, vad säger den?  

En fördel med den kvalitativa analysen är den tolerans som råder för motsägelser och 

alternativa förklaringar, det tillåts fler än en förklaring och kan därför återspegla den sociala 

verklighet som undersöks (Denscombe 2000, 260). Den kvalitativa forskningen är även en 

produkt av en tolkningsprocess, där forskarens jag spelar en viktig roll i tolkningen av datan. 

Det går inte att bortse från forskarens värderingar och identitet i processen (Ibid, 244). 

För att besvara mina frågeställningar kommer jag att ställa frågor till analysmaterialet. 

Frågorna är konstruerade utifrån valet av teorier. De preciserade frågorna som ställs till texten 

utgör byggstenarna i undersökningens analysredskap och frågorna bör betraktas som 

empiriska indikatorer på det generella fenomen som ska undersökas (Esaiasson et al. 2012, 

216). 

Annan litteratur som har använts i uppsatsen har främst varit teorilitteratur om 

internationella relationer (Andrén 2000; Collins 2007; Karlsson 2007) samt den tidigare 

forskningen som är relevant för uppsatsen.  
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Materialet analyserades utifrån ett hermeneutiskt synsätt. En viktig aspekt av det 

hermeneutiska tolkningsarbetet är att delar i en text tolkas utifrån texten som helhet och 

helheten utifrån delarna. (Bergström och Boréus 2012; 31). Materialet tolkades därför först i 

sin helhet och därefter analyserade jag delar av texten i sin kontext, för att sätta in det i rätt 

sammanhang och därmed få en ökad förståelse för texten. Eftersom jag analyserar en specifik 

term i materialet måste denna tolkas utifrån textens helhet för att texten ska kunna ses i ett 

nytt ljus (Ibid, 31). Analysen inleddes med att genrebestämma materialet, detta för att kunna 

ta hänsyn till vilka regler som finns för att uttrycka sig, som författaren hade att ta hänsyn till 

(Esaiasson et al. 2010, 223). Därefter tolkades textpassager, som enligt den hermeneutiska 

spiralen ska ses ur textens helhet.  

För att komplettera innehållsanalysen använder jag samtalsintervjuer för att jämföra 

synsättet mellan forskarna och textmaterialet.  

 

5.2 Samtalsintervju 

För att uppnå en djupare förståelse för säkerhetssynen i Arktis valde jag att komplettera den 

kvalitativa innehållsanalysen med kvalitativa intervjuer.  

För att undersöka hur författarna till dokumentet uppfattar begreppet säkerhet genomför 

jag intervjuer med nyckelpersoner. Samtalsintervjuerna syftar till att undersöka hur författarna 

uppfattar begreppet, och därigenom sin omvärld (Esaiasson et al. 2010, 229). Vid en 

samtalsintervju handlar det om att kartlägga människors uppfattning inom ett område för att 

kunna utveckla begrepp och definiera kategorier (Ibid, 229), vilket möter syftet för uppsatsen. 

Samtalsundersökningar har, till skillnad från frågeundersökningar, mer kvalitativa drag då den 

primärt söker efter kvaliteter och inte kvantiteter i intervjuerna (Ibid, 230). Den intervjuguide 

som användes vid intervjuerna finns bifogad till studien.  

Nyckelpersonerna kom jag i kontakt med via Utrikesdepartementet, som föreslog dessa 

experter i frågor om Arktis och säkerhet. De har alla varit mer eller mindre aktiva i arbetet 

med strategin. Två forskare var delaktiga i förarbetet med strategin och en var med under 

själva skrivprocessen.  

Intervjuerna bidrar även med en insyn i hur arbetet fungerar, samt en bättre förståelse av 

materialet som analyseras. 

En intervju var personintervju och två intervjuer var över telefon. Samtalen 

genomfördes under avslappnade former där frågorna inte nödvändigtvis ställdes i den ordning 
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som intervjuguiden hade, detta för att intervjuguiden betraktades som ett hjälpverktyg där 

samtalets smidighet och flyt stod i fokus.  

 

5.3 Avgränsning och urval 

Det material som använts i uppsatsen är av olika karaktär. Till den första delen av uppsatsen 

kommer jag att analysera Sveriges strategi för den arktiska regionen (2011), vilket är mitt 

huvudmaterial. Strategin är 50 sidor lång och författad av Enheten för Östeuropa och 

Centralasien vid Utrikesdepartementet. Strategin antogs av Regeringen den 12 maj år 2011, 

samma dag som Sverige officiellt blev ordförandeland för Arktiska Rådet (Johansson och 

Jörle 2011). I alla urvalssituationer är det relevant att analysera allt relevant material 

(Esaiasson et al. 2010, 220). Att använda strategin som material är därför högst relevant då 

det är den första arktiska strategi som Sverige har tagit fram, vilket gör det relevant att 

undersöka Sveriges inställning till säkerhet i den aspekten. Å andra sidan finns det förstudier 

av olika områden inom Arktis politik och säkerhet, dessa har dock införlivats i den totala 

strategin. Därför har jag valt att fokusera analysen på strategin. Det finns samtidigt inget 

underlag att jämföra med, därför används samtalsintervjuer med forskare för att komplettera 

analysen av strategin.  

 

5.4 Reliabilitet och validitet 

Frågan om huruvida en kvalitativ innehållsanalys samt samtalsintervjuer är de mest lämpade 

metoderna är viktig att ställa. En alternativ metod skulle kunna vara en kvantitativ analys där 

frekvensen av vissa begrepp räknades. Fördelen med kvalitativ innehållsanalys, kompletterat 

med samtalsintervjuer, är att det ger en djupare insyn i materialet, vilket är svårt att 

åstadkomma med en kvantitativ analys. Men här finns även analysmetodens svaghet, 

tolkandet. Att det är jag som forskare som analyserar och därmed tolkar materialet kan vara 

riskabelt. Det finns en risk för tolkningsproblem. 

Tolkning handlar i grund och botten om att förstå vad en text säger i förhållande till den 

fråga som ställs (Esaiasson et al. 2010, 221). Det finns fyra faktorer som tolkningsarbetet är 

beroende av: frågans karaktär, tankens klarhet, valet av tolkningsperspektiv samt avståndet 

mellan texten och den uttolkande forskaren. 
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En undersöknings validitet kan beskrivas som att undersökningen mäter det den avser 

att mäta, med andra ord om undersökningen besvarar forskningsfrågorna. Resultatet är 

beroende av min tolkning, vilket även påverkar både validiteten och reliabiliteten för 

undersökningen. Då frågeställningarna är tydliga och metod och urval anpassat efter dessa 

kan undersökningen anses ha en god validitet.  

Reliabilitet avser om studien har en hög tillförlitlighet, att det går att upprepa 

undersökningen och komma fram till samma resultat. För att nå en god reliabilitet är det 

viktigt att studien har transparens och en välgrundad argumentation (Bergström och Boréus 

2012, 43). Det innebär till exempel att analysen och tolkningen av texter underbyggs av citat 

och referat för att dra en viss slutsats. Analysen i den här studien är sakligt konstruerad och 

håller en god transparens i argumentationen.  
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6. Analys 

I det här avsnittet kommer analysen att genomföras av materialet med hjälp av de valda 

teorierna om realism och den kritiska teorin Köpenhamnsskolan. Textanalysen kommer att 

varvas med citat från de djupintervjuer som jag genomfört med tre forskare inom Arktis och 

fältet säkerhet. För att bättre understryka syftet har jag brutit ner studiens frågeställningar till 

följande frågor, som jag har ställt till texten: 

 

• Hur definieras säkerhet?  

• Vem är säkerhetsobjekt (referensobjekt)?  

• Vilka är hoten och hur beskrivs dessa? 

6.1 Begreppsdefinition 

Hur vi väljer att se på säkerhet påverkar så väl vilka typer av hot som vi vill verka mot, samt 

vilka möjligheter vi ser att motverka dessa (Collins 2007; Smith 2006; Peoples och Vaughan 

Williams 2010). Därför är det högst relevant att ta reda på hur detta begrepp definieras i 

Sveriges strategi för den arktiska regionen (2011). Materialet är en politisk policy, vars syfte 

är att visa Sveriges förhållningssätt till Arktis och vilka prioriteringar som Sverige gör i 

arktiska frågor (Regeringskansliet 2011, 4). Att dokumentet ska visa åt vilket håll som den 

svenska politiken ska gå i de arktiska frågorna gör det än mer viktigt att analysera dess syn på 

säkerheten.  

För det första ska begreppet undersökas ur ett generellt perspektiv i strategin, för att se 

helheten. Begreppet säkerhet förekommer främst i samband med kapitlet om säkerhetspolitik, 

men även tidigt i inledningen. Dess tidiga plats i strategin kan peka på att författarna tycker att 

frågan är värd att lyftas fram. Begreppet förekommer även i de delar som handlar om sjöfart 

och energi, men då mer i termer om praktisk säkerhet, inte säkerhet ur ett politiskt perspektiv 

som är det uppsatsen ämnar undersöka. Jag kommer nu att analysera olika passager i 

materialet, för att sätta begreppen i sitt rätta sammanhang. 

 
Sveriges säkerhet har länge påverkats av utvecklingen i Arktis. Under det kalla kriget låg det 

arktiska Sverige mitt emellan NATO:s och Warszawapaktens intressesfärer. Det övergripande 

säkerhetspolitiska klimatet i Arktis är i dag i stor utsträckning avhängigt relationen mellan 

Ryssland och USA. 

(Regeringskansliet 2011, 14) 
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Här börjar författarna med att använda Sverige som referensobjekt i meningen; det är 

den svenska säkerheten som påverkas av utvecklingen i Arktis, och därmed den svenska 

säkerheten som ska skyddas. Författarna vill även förtydliga att Sverige är ett arktiskt 

land, då detta inte alltid är självklart för alla. Att Sverige ofta inte ser sig själv som ett 

arktiskt land bekräftar de tre intervjuade forskarna. De menar att det svenska folket, och 

politiker, generellt ser Arktis som någonting ”långt borta” (Bergh 2014; Granholm 

2014; Lind 2014). Kristofer Bergh, forskare vid SIPRI menar till exempel att: ”Vi 

[Sverige] har inga omedelbara ekonomiska intressen i Arktis, så det har inte funnits 

någon politisk anledning att arbeta med frågor om Arktis på det här sättet. Men nu när 

isen smälter bjuds det nya utmaningar” (Bergh 2014).  

Köpenhamnsskolan ställer sig kritiska till att använda staten som referensobjekt, och 

framför allt i relation till militära medel (Collins 2007, 60). Detta blir än mer kontrastrikt då 

det i strategin framgår att Sverige hamnade mellan två militära makter och anspelar på att 

dessa problem finns kvar än i dag. Ur den klassiska realismens perspektiv definieras säkerhet 

som en maktkamp, där stater kämpar om att vinna mest makt. Då det är stater som är ute efter 

makt är även militära medel det främsta instrumentet för att motverka hoten (Smith 2006, 35).  

I den inledande sammanfattningen till Sveriges strategi för den arktiska regionen 

(2011), finns följande stycke som poängterar Sveriges ställningstagande till Arktis, ur ett 

säkerhetspolitiskt perspektiv: 
 

Sverige ska verka för att Arktis förblir ett säkerhetspolitiskt lågspänningsområde. Sverige bör i 

bilaterala och multilaterala sammanhang betona vikten av en ansats baserad på det breda 

säkerhetsbegreppet och att användning av civila instrument är att föredra framför militära medel. 

(Regeringskansliet 2011, 4) 

 

Här använder författarna termen ”det breda säkerhetsbegreppet”, men vad är det som åsyftas? 

Det finns ingen närmare definition av vad det är för säkerhetsbegrepp som författarna här tar i 

anspråk.  

Realismen ser att staten är det främsta säkerhetsobjektet och militära medel som dess 

främsta hjälpmedel (Peoples och Vaughan-Williams 2010, 4). Säkerhet kan här koncentreras 

till statens överlevnad, fri från militära övergrepp främst från andra stater. Om vi ser till 

säkerhetsdilemmat så finns det också här en balans mellan säkerhet och osäkerhet. Om en stat 

har säkerhet, blir läget osäkert för andra stater (Collins 2007; Peoples och Vaughan Williams 

2010).  
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Om det i strategin är den traditionella, och därmed ”breda” säkerhetsbegreppet som det 

hänvisas till, blir detta tvetydigt då de senare åberopar civila krafter framför militära medel.  

Köpenhamnsskolan ser dock inte militär säkerhet som det enda hotet mot staten, och 

kan även tänka sig andra säkerhetsobjekt än staten, som till exempel grupper av människor 

eller individer (Collins 2007; Peoples och Vaughan-Williams 2010; Smith 2006). I det 

inledande stycket syftas det att Sverige, som stat, i relation till andra länder bör ha sin ansats i 

det breda säkerhetsbegreppet. Författarna har här använt staten som referensobjekt. 

Säkerhetsbegreppet blir i den här situationen mer av en traditionell karaktär då staten hamnar i 

fokus. Samtidigt vill författarna peka på det civila inslaget och det bredare 

säkerhetsperspektivet. Det blir en blandning av de båda perspektiven där staten är 

referensobjekt, men de säkerhetifierade problemområdena är mer av en kritisk syn. Att 

författarna talar om regionen som ett ”lågspänningsområde” kommer att diskuteras närmare 

senare i analysen.   

 

6.2 Vem som ska skyddas 

 

Klimatförändringarna innebär att säkerhetsbegreppet i ökad utsträckning kan komma att handla om 

samhällelig krishantering i extrema vädersituationer, anpassning till ändrade klimatförhållanden 

för att skydda människors liv, hälsa och ekonomi.  

(Regeringskansliet 2011, 14) 

 

Återigen använder författarna termen säkerhetsbegrepp, där de vill utöka dess betydelse. 

Att se klimatet som ett hot mot säkerhetsobjektet kan ses ur ett kritiskt perspektiv, då 

Köpenhamnsskolan ser fler hot än militära (Peoples och Vaughan-Williams 2010, 10). 

Det är även intressant att peka på ordet ”människor” i stycket ovan. Här har författarna 

gått från att prata om statens säkerhet, till att vilja ”skydda människors liv, hälsa och 

ekonomi” (Regeringskansliet 2011, 14). Den individuella säkerheten är något som de 

kritiska tänkarna har applicerat i sin teori, där de menar att staten är huvudkällan för att 

skydda, så väl som hota, individernas säkerhet (Buzan 1991, 35).  

Den här synen på säkerhetsbegreppet delar Niklas Granholm, forskningsledare vid 

Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Han beskriver det ”breda säkerhetsbegreppet” att 

innehålla flera olika typer av faktorer, ekonomisk säkerhet, mänsklig säkerhet, klimat säkerhet 

och militär säkerhet. Niklas Granholm menar dock att ”det kan också vara ett sätt att hålla sig 



 23 

relevant för en del akademiker som också vill ha en del av pengakakan som det handlar om 

för att kunna studera en del saker”. Han menar också att flera områden har säkerhetiserats. 

Samtidigt menar han att allt är säkerhet, vilket är att ha gått för långt i definitionen.  

Även Kristofer Bergh delar Niklas Granholms definition av begreppet säkerhet. Han 

menar att det ur ett historiskt perspektiv handlade om den hårda, militära säkerheten, med ett 

mer realistiskt perspektiv. Men att det nu kan diskuteras om olika referensobjekt, som staten, 

folk och ekonomiska intressen. Hoten mot Arktis i dag, är enligt Bergh inte primärt från 

stater, utan snarare oljespill, tjuvfiske och andra mer polisiära frågor. Det har gått från en hård 

säkerhet till en mjuk säkerhet, då alla länder har liknande intressen i Arktis, och inte skulle 

vinna något på en konflikt (Bergh 2014).  

Realismens syn på säkerhetsbegreppet är en fråga om statens säkerhet och maktbalansen 

i världen, för att behålla fred och säkerhet (Dunne, Kurki och Smith 2010, 59). Realister har 

en rättfram syn på systemproblem, där en effektiv central auktoritet är nyckeln. En regering 

som försvarar gränser, upprätthåller lagar och skyddar civila bidrar till en fredlig 

inrikespolitik. Det i sin tur bidrar till att behålla ett anarkistiskt system där stater söker efter 

möjligheter att utnyttja varandra (Dunne, Kurki och Smith 2010, 61). Nutida realister ser 

militär kapacitet och allianser som grunden i säkerhet, vilket är en nödvändig säkerhet inom 

internationella relationer. Men det går inte att förlita sig på den militära säkerheten för att 

bevara fred och aktörernas självständighet (Dunne, Kurki och Smith 2010, 63). Alla stater är, 

med andra ord, involverade i en konstant och oundviklig maktkamp, där människor ses som 

egoistiska och potentiellt aggressiva med tanke på de begränsade resurserna (Smith 2006, 35).  

Vi dröjer oss kvar vid formuleringen av meningen ”Klimatförändringarna innebär att 

säkerhetsbegreppet i ökad utsträckning kan komma att handla om samhällelig krishantering” 

(Regeringskansliet 2011, 14), innebär det att det i dag inte handlar om samhällelig 

krishantering? Eller att det i dag gör det, fast endast en liten del av säkerhetsbegreppet, men 

det kommer allt mer att göra det? Om vi ser till strategins helhet hanterar den fler 

säkerhetsaspekter än den traditionella och i relation till den pågående debatten om det bredare 

säkerhetsperspektivet ser vi att fler säkerhetiserade områden kommer upp på dagordningen. 

Det är därför inte otroligt att anta att en ökad samhällelig krishantering kommer att ingå i det 

bredare säkerhetsbegreppet även i diskussionerna kring Arktis.  
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6.3 Vad det är som hotar 

I strategin står det att: ”De säkerhetspolitiska utmaningarna i Arktis är i dag inte av militär 

karaktär”. De tre forskare som intervjuats menar att det både finns polisiära utmaningar, så väl 

som klimatutmaningar i Arktis. Niklas Granholm pekar även på att det finns militära problem, 

men inget forum att diskutera dessa i, då Arktiska rådet inte får hantera militära frågor 

(Granholm 2014).  

Arktis har under lång tid varit föremål för patrullering av militär karaktär. Under andra 

världskriget och det kalla kriget var det främst kärnvapenbestyckade bombflygplan, av vilken 

anledning som radarkedjor byggdes upp, bland annat längs med Kanadas kust (Granholm 

2011, 11). Efter det kalla krigets slut sänktes beredskapen mot det luftburna hotet. Arktis kom 

sedan att spela en stor roll i den nukleära andraslagsförmågan. Under Arktis tjocka is byggdes 

förmågan upp med kärnkraftsdrivna, kärnvapenbestyckade ubåtar som under lång tid kunde 

befinna sig under Arktis is. Både USA och Ryssland har utvecklat dessa förmågor, men även 

Frankrike och Storbritannien har patruller med samma kapacitet som rör sig i Norra Ishavet 

(Granholm 2011, 12). Detta patrullerande har ännu inte upphört. Men om istäcket smälter och 

blir mindre, kommer vi lättare att kunna hitta dessa ubåtar då? Att de båda stormakterna, USA 

och Ryssland, använder sig av nukleär andraslagsförmåga kan ses som stabiliserande för 

regionen (Granholm 2014) samt som ett manifesterande av de två staternas makt (Granholm 

2011, 12). Här skiljer sig forskarnas bild med texten i strategin, de beskriver olika 

verkligheter där hoten och utmaningarna beskrivs på olika sätt. Trots att det i strategin står att 

de säkerhetspolitiska utmaningarna inte är av militär karaktär, finns det inga tankar om de 

militära spänningar som ändå finns under ytan. Detta kan vara på grund av Sveriges långa 

historia med neutralitetspolitik, att det i ett läge av lågspänningskonflikt finns en risk i att 

uttala sig för starkt. 

Ett av målen som har formulerats för Arktissamarbetet är att ”Sverige ska verka för att 

Arktis förblir ett säkerhetspolitiskt lågspänningsområde” (Regeringskansliet 2011, 18). Här 

menar författarna att trots betydande utmaningar så präglas samarbetet i Arktis av en ”låg 

konfliktnivå och ett brett samförstånd” (Ibid, 19). Här förutsätts det att samarbetet och 

samförståndet är stater emellan, och att det är nationella intressen som står i fokus. Det finns 

även en förutsättning i texten att säkerhetspolitiken hanterar konfliktnivåer. Lågnivåkonflikter 

är kriser på lägre aggressionsnivåer, där en central faktor är ekonomiska 

beroendeförhållanden.  
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Samtidigt finns det militära aktörer i området som Arktiska Rådet måste hantera, även 

om de inte ska hantera militära frågor (Lind 2014). Det finns militär personal i Arktis, bland 

annat den amerikanska kustbevakningen som är en av USA:s försvarsgrenar. Trots att 

strategin togs fram till dess att Sverige skulle ta över ordförandeklubban finns det ingen 

diskussion kring dessa frågor i strategin.  
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7. Diskussion och slutsats 

I det här avsnittet kommer jag att diskutera den analys som genomfördes i det tidigare 

kapitlet. Jag kommer med hjälp av det teoretiska ramverket, samt tidigare forskning, att 

besvara mina frågeställningar.  

 

• På vilket sätt definieras och beskrivs begreppet säkerhet i strategin och hos forskarna? 

• Vilken syn på säkerhet förmedlas, en traditionell eller kritisk syn? 

• Varför används denna syn på säkerhet? 

 

7.1 Beskrivningen av säkerhet 

Analysen av strategin i relation till intervjuerna med forskare ger en spretig bild av regionen 

och av hur begreppet säkerhet ska, och bör, definieras. Dock visar analysen att användningen 

av begreppet, så väl i strategin som bland forskare, tenderar att mer och mer gå åt den mer 

kritiska synen på säkerhet. Att endast tala som militär makt och militära medel är inte lika 

självklart längre, och den statscentrerade synen på diskussionen tycks inte heller lika 

självklar.  

Som analysen visade finns det dock inslag av den statscentrerade synen i strategin, det 

är ofta som säkerhetsdiskussionen refererar till Sverige om stat, inte dess invånare eller 

urbefolkningen i Arktis. 

I samtalen med forskare tycktes avståndstagandet från det militära inslaget mer komma 

av att Arktiska rådet inte ska hantera dessa frågor, snarare än att det inte finns ett militärt 

problem, eller potentiellt problem. I FOI:s studie från år 2009 betonar författarna den ryska 

aktiviteten i Arktis, och dess militära utfall mot Georgien. Samma tendenser kan ses i dag, när 

Ryssland åter hävdar ett område som tillhörde Sovjetunionen. Att Ryssland kan tänka sig att 

sänka sin tröskel för våldsanvändning kan påverka den arktiska regionen, och därmed de 

nordiska länderna.  

Samtidigt är Arktis på väg att bli en ny, strategisk plats för de olika staterna, vilket kan 

resultera i en blandning av både mjuk- och hård säkerhet. Detta då framför allt 

klimatförändringarna kombineras med jakten på att både äga och utvinna naturresurser. Det 

här kan innebära att regionen kan gå från att vara ett fredligt och oproblematiskt område till 

att bli ett tävlingsobjekt för stormakterna, eller utmana säkerhetsläget i både Arktis, Norden 

och i Arktis kuststater. Som det påpekades i analysen finns det sedan det kalla krigets dagar 
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en spänd militär situation under Arktis tjocka istäcke. Vad som händer när isen smälter bort 

går det än så länge bara att sia om. Kommer patrulleringen att fortsätta i vattnet, på land eller 

flyttas den ut i rymden? Och vad händer med säkerhetsläget när detta sker? Kan det vara så att 

när Arktis isar smälter tinar världen upp? 

Som forskarna Carlsen, Eriksson och Mobjörk (2010) kom fram till i sin studie om 

säkerhetsbegreppet där resultatet visade att ett statscentrerat perspektiv ofta användes i 

litteratur om klimatförändringar och väpnade konflikter, men att diskursen om 

klimatförändringar ofta var individanpassad. Dessa tendenser kan även ses i den här analysen. 

Författarna har ett stort fokus på att Sverige som stat ska skyddas, men använder samtidigt ett 

individanpassat förhållningssätt där människornas ”liv, hälsa och ekonomi” ska skyddas 

(Regeringskansliet 2011, 14).  

Analysen indikerar även att klimatförändringarna i Arktis är säkerhetsfierade, sett 

utifrån Köpenhamnsskolans kritiska synsätt. Framför allt i forskarvärlden. I den 

statscentrerade, realismens utgångspunkt accepteras inte att säkerhet kan vara relaterat till 

någonting annan än staten (Karlsson 2007, 57). Ur realismens perspektiv går det, inte att tänka 

sig att klimatförändringar eller andra typer av icke-militära hot kan finnas i Arktis, och hota 

staten.  

Frågan är varför den svenska strategin är så statscentrerad när det finns hotbilder mot 

annat än staten i den arktiska regionen? Trots att strategin ska visa vägen i Sveriges 

förhållningssätt och politik borde den inrymma ett bredare perspektiv på vad som ska 

skyddas. Att strategin inte tar upp befolkning eller djurliv i sin säkerhetspolitiska analys är 

nämnvärt. Endast vid ett tillfälle nämns skydd av människor, och det är i samband med att 

människors ”liv, hälsa och ekonomi” ska skyddas. Det ”breda säkerhetsbegreppet”, åberopas i 

strategin, men det reflekteras inte i synen på vilka som ska skyddas. Det går dock att se staten 

som ett referensobjekt även i den kritiska synen, även om det inte är objekt för skydd i sig 

själv. Säkerhetsfiering är även ett sätt att vinna legitimitet för ett visst problem, och kunna 

vidta åtgärder. Att klimatförändringarna har fått ett så pass stort genomslag i strategin kan 

vara den säkerhetsfiering som den genom de senaste åren (Carlsen, Eriksson och Mobjörk 

2010, 29).  

 

7.2 Synen på säkerhet 

Uppsatsen tog sitt avstamp i diskussionen och debatten kring begreppet säkerhet, både hur det 

ska definieras samt tolkas. Analysen av strategin visade att synen på begreppet har en 
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traditionell anknytning, snarare än en kritisk. Detta trots att de tre forskare som är intervjuade 

betonade förskjutningen från den traditionella synen på säkerhet, där våld och militär makt 

ligger i fokus, till en mjukare framtoning.  

Även om strategin inte uttryckligen tar upp militär makt så anspelar författarna på den 

militära makten genom att fokusera på låga konfliktnivåer. Detta kan ses som ett uttryck för 

den svenska utrikespolitiken med en lång bakgrund i neutralitetspolitik. Låga konfliktnivåer 

brukar karaktäriseras av ekonomiska beroendeförhållanden som central faktor (Andrén 2002, 

78), vilket det även kan sägas handla om i den arktiska regionen där staterna har ekonomiska 

intressen i den sjöfart och naturresursutvinning som kommer att öppna upp sig i Arktis. 

Analysen pekar på att begreppet säkerhet har genomgått en förändring, även i ögonen på 

den svenska politiken och bland forskare. Även om analysen visar att strategin har ett starkt 

fokus kring staten och skyddet av staten från hot, så riktas uppmärksamheten mot andra hot än 

endast militärt våld. Dessa resultat indikerar att det kritiska synsättet på säkerhetsbegreppet är 

mer vedertaget i både politik och forskning. Detta kan vi sätta i relation till hur begreppet 

säkerhet hanteras i försvarspropositionen från 2008. Även i propositionen ser vi att det 

fortfarande är landets suveränitet som ska skyddas (Proposition 2008/09:140), även om det 

finns fler faktorer att ta i beaktning än landets gränser. Precis som i strategin finns det drag av 

både den traditionella och den kritiska synen i beskrivningen av begreppet. Vi verkar befinna 

oss i ett mellanläge, då utvecklingen av begreppet har gått från den tydligt traditionella 

ansatsen i försvarspropositionen från år 1998 (Proposition 1998/90:74) till ett bredare 

perspektiv där det finns andra värderingar att värna om än att skydda rikets territorium.  

 

7.3 Slutsats 

Bilden som ges av den arktiska strategin är spretig. Det finns stråk av den traditionella synen, 

framför allt i det avseende att det är staten som ska skyddas. Det finns dock en tydlig ton av 

den teorikritiskt influerade debatten där det inte bara är militära hot som hägrar. Det är 

framför allt klimatförändringar som identifieras i strategin som hot mot säkerhetsobjektet.  

Samtidigt ger forskarna en bild av ett tydligt kritiskt ställningstagande till begreppet 

säkerhet och beskriver det som ett komplext begrepp som inte längre har den traditionella 

betydelse som den en gång hade. Alla betonar dock vikten av att analysera begreppets 

användning för att identifiera problemområden och säkerhetsobjekt. 

Det blandade intrycket från strategin och forskarna kan tyda på vi är mitt i debatten om 

begreppet säkerhet. De värden som ska skyddas är på väg att breddas och klimatförändringens 
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roll som säkerhetshot har fått en tydligare position i den säkerhetspolitiska debatten. Att 

förklara anledningen till att säkerhetsbegreppet genomgått en sådan förändring är en stor fråga 

och att förklara varför begreppet används som det gör i Sveriges arktiska strategi är ännu 

större. Det är dock centralt att peka på de förändringar som vi har sett såväl i propositionerna 

som i debatten kring begreppet: förändringens vindar blåser, begreppen förändras i samma 

takt som de värderingar vi anser är värda att skydda.  

 

7.4 Vidare forskning 

Det finns mycket mer att forska kring när det kommer till begreppet säkerhet. Att analysera 

säkerhet är viktigt, framför allt då världen håller på att förändras. Att analysera sambandet 

mellan klimatförändringar och säkerhet är väsentlig för att undersöka hur olika aktörer ser på 

begreppet och på problemen.   

Det skulle även vara relevant att analysera en annan region utifrån liknande perspektiv 

som i denna studie. På vilket sätt talas det om säkerhet, och vilket perspektiv används? 

För att studera förändringen över tid skulle det vara intressant att analysera olika 

dokument kring hanteringen av säkerhet som en politisk fråga. Det skulle kunna vara 

försvarsbeslut eller liknande dokument. Vid uppdateringen av den svenska arktiska strategin 

skulle det även vara intressant att göra en jämförelse över begreppsförändringen. Att jämföra 

den svenska användningen av begreppet säkerhet med ett närliggande land som Norge eller 

Finland skulle också vara intressant.   
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Bilaga 1. 

Intervjuguide 
 

Några inledande ord om syftet med intervjun och hur den kommer att vara upplagd. 

 

Uppvärmningsfrågor 

Vad heter du? 

Vad är din yrkestitel? 

Hur kommer det sig att du arbetar med frågor om Arktis? 

 

Tema 1: Arktiska rådet 

Hur skulle du beskriva det Arktiska rådet? 

- Vad är det viktigaste som Arktiska rådet gör? 

På vilket sätt, enligt dig, har Sveriges ordförandeskap påverkat det svenska intresset? 

Vilken roll har Sverige i dag i frågan om Arktis? 

- Vilken roll borde Sverige ha? 

 

Tema 2: Strategin 

Kan du berätta för mig om den arktiska strategin? 

- Vad är syftet med strategin? 

Hur har ditt arbete med strategin sett ut? 

- Vad hade du velat ägna mer tid åt under arbetet med strategin? 

Hur ser du på att det är den första strategin som tagits fram? 

- Vad tror du är anledningen till att det inte funnits en strategi tidigare? 

 

Tema 3: Begreppet säkerhet 

Hur skulle du förklara begreppet säkerhet? 

Hur ser du på begreppet säkerhet? 

Kan man tala om olika typer av säkerhet? 

Hur skulle du beskriva säkerhetssituationen i Arktis? 

Kan du berätta för mig hur du ser på säkerheten i Arktis? 

- Vilka typer av hot ser du? 


