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ABSTRACT
Internationellt samarbete inom olika politikområden är vanligt förekommande i det 
internationella systemet. Denna studie jämför och analyserar två samarbetsinstitutioner i 
den arktiska regionen: Arktiska rådet och Barentsrådet. Studiens syfte är att undersöka 
och analysera vilka åtgärder och riktlinjer dessa institutioner har beslutat om och 
vidtagit inom det miljö- och energipolitiska samarbetet. Studiens teoretiska anknytning 
är den forskning som bedrivits kring internationella regimer, det vill säga uppkomsten 
av institutionaliserat regel- och norm baserat samarbete i det internationella systemet. 
Studien använder sig av en regimteoretisk analysmodell, internationell regimer, för att 
analysera institutionernas samarbete och bedöma dess effektivitet och styrka. 

Den empiriska analysen för studien visar att båda de undersökta fallen uppvisar en viss 
grad av styrka/effektivitet för det miljöpolitiska samarbetet. Genom redogörelsen och 
analysen för vilka riktlinjer och beslut som fattats mellan 2000-2011 visar studien att 
institutionerna uppnår specifika mål och syften samt efterföljer rådande regel- och 
normsystem. Däremot har inte institutionerna inom sitt ramverk möjlighet att fatta 
bindande avtal som skall efterföljas. Vidare är det energipolitiska samarbetet mycket 
begränsat, och båda institutionerna visar främst upp styrka i att skapa normer och regler 
för hur miljöaspekten av energifrågor bör se ut. 

Keywords: Arktis, internationella institutioner, Arktiska rådet, Barentsrådet, 
internationella regimer, miljö, energi, internationellt samarbete.
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AKRONYMER
ACAP Arctic Contaminants Action Program 

ACIA Arctic Climate Impact Assessment 

AEPS Arctic Environmental Protection Strategy 

AMAP Arctic Monitoring and Assessment Programme

BRC Barents Regional Council 

CSO Committee of Senior Officials 

CPTF The Cleaner Production Task Force

GATT General Agreement on Tariffs and Trade 

JWEF Joint Working Group on Energy

NATO North Atlantic Treaty Organization 

PAME Protection of the Arctic Marine Environment

SAO Senior Arctic Officials

SDWG Sustainable Development Working Group

UNCED United Nations Conference on Environment and Developmen

UNFCCC The United Nations Framwork Convention on Climate Change

WGE Working Group on Environment

WGEC Working Group on Economic Cooperation 

WTO World Trade Organization 
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1. INLEDNING

1.1 PROBLEMFORMULERING

Uppkomsten av mellanstatligt och multilaterala samarbeten är en vanlig och återkommande del i 

internationella relationer, samt ett viktigt utrikespolitiskt instrument för statliga aktörer att uppnå 

politiska mål. Genom närmare samarbete kan ekonomiska framsteg skönjas, stabilitet främjas samt 

politiska mål uppnås, som är problematiska att hantera som självständiga stater. Samtidigt som 

förekomsten av systematiskt organiserat och institutionaliserat samarbete är omfattade i det 

internationella systemet, återfinns sällan hierarkiska regler som tillämpas. Etablerade teoretiker inom 

internationella relationer anser istället att samarbete ofta utgår från ömsesidighet och informella 

överenskommelser eller regler.1 Vilka principer, normer, regler och beslutsfattande-procedurer som styr 

staters samarbete inom specifika sak- eller politikområden har under de senaste trettio åren intresserat 

teoretiker och forskare inom studiet av Internationella relationer. Studier av internationella institutioner, 

eller internationella regimer, intresserar sig bland annat för vad uppkomsten av regelbaserat samarbete 

inom det internationella systemet beror på.2  Stephen Krasner definierar begreppet regim i boken 

International regimes (1983): 

”Regimes can be defined as sets of implicit or explicit principles, norms, rules, and 

decision-making procedures around which actors’ expectations converge in a given 

area of international relations”.3 

Med andra ord handlar forskning om internationella regimer hur olika aktörer samarbetar inom ett visst 

avgränsat område. Internationella regimer definieras utifrån en uppsättning av underförstådd eller 

uttryckliga principer, normer, regler och beslutsordning för institutionen. Studiet av internationella 

regimer intresserar sig exempelvis för hur regimer påverkar aktörernas beteende i det specifika 

samarbetsområdet och vilka faktorer som är avgörande för en fungerande och effektiv regim.4 

Med en regims styrka/effektivitet avses, enligt bland annat Hasenclever m.fl och Hallenberg, hur 

1 Keohane, R (1993) The Analysis of International Regimes, i Regime Theory and International Relations, (Rittberger, V 
red.) Oxford University Press, Oxford & New York, s. 23
2 Hasenclever, A, Mayer, P, Rittberger, V (1997), Theories of International Regime, Cambridge University Press, New 
York, s. 1
3 Krasner, S (1983): Structural causes and regime consequences: regimes as intervening variables i International regimes, 
(Krasner, S red.) Cornell University Press, London, s. 2
4 Hasenclever, m. fl (1997), s. 2

5



Viktor Runius Uppsats 15 hp
Försvarshögskolan Ht-11

institutionens medlemsaktörer kan fatta beslut som är bindande,5 följa rådande normer och regelsystem 

samt uppnå specifika mål eller syften inom institutionens ramverk.6

Den arktiska regionen är inget undantag från systematiskt organiserat samarbete.7 Sedan 1990-talet 

finns två dominerande mellanstatliga samarbetsinstitutioner i regionen: Arktiska rådet och 

Barentsrådet. Det huvudsakliga målet för Barentsrådet är samarbete för hållbar utveckling, där energi 

och miljö är viktiga aspekter, vilket berör samtliga aktörer. Samarbetet består av de fem Nordiska 

länderna, Ryssland samt EU kommissionen och bildades 1993. 8 Arktiska rådet är den mellanstatliga 

institution som inrättades 1996 där samtliga strandstater finns representerade, det vill säga USA, 

Ryssland, Kanada samt de fem Nordiska länderna. Rådets mål är att främja samarbete, integrering och 

koordination mellan de Arktiska staterna. Frågor och områden som står högst på agenda är hållbar 

utveckling samt miljöaspekter för regionen.9 I regionen återfinns således två internationella 

institutioner vars uttalade syfte och existensberättigande är samarbete kring olika politikområden, men 

där fokus ligger på de avgränsade och nära sammankopplade områdena miljö- och energifrågor. Dessa 

två aspekter, tillsammans med skilda strategiska och geopolitiska ambitioner från statliga aktörer, är 

även de mest framträdande och påverkande elementen för regionen som helhet enligt analytiker.10 Men 

hur effektivt är samarbetet och kan institutionerna fatta beslut som är bindande för medlemmarna 

inom institutionens ramverk? I vilken utsträckning och roll är dessa institutioner betydande för att  

skapa gemensamma riktlinjer, normer och regler för samarbete mellan medlemsaktörerna inom de  

specifika politikområdena miljö- och energi? 

Den statsvetenskapliga disciplinen har i de flesta fall fått stå i skuggan av naturvetenskap när det gäller 

forskning kring Arktis. Under kalla kriget var regionen intressant utifrån geopolitiska- och strategiska 

studier. Det är dock viktigt att Arktis, med dess problem och möjligheter, analyseras inom ramen för 

statsvetenskap och internationella relationer eftersom regionen redan har, men också med största 

sannolikhet kommer få, en allt mer central roll för flera viktiga aktörer i det internationella systemet. 
5 Hallenberg, J, (1999): Internationell politisk ekonomi i Politikens internationalisering, Goldmann, K, Hallenberg, J, 
Jacobsson, B, Mörth U & Robertson, A , Studentlitteratur, Lund, s. 47
6 Hasenclever, m. fl (1997)
7 Det finns olika definitioner av Arktis. I denna studie definieras Arktis som området från Nordpolen ner till och med 60 
grader nordlig bredd (egen notering). 
8 Barentsrådet: (1993) The Kirkenes Declaration – Cooperation in The Barents Euro-Arctic Region,  
http://www.barentsinfo.fi/beac/docs/459_doc_KirkenesDeclaration.pdf, hämtat 7/12-11
9 Arktiska rådet: (1996) The Ottawa declaration, http://www.arctic-council.org/index.php/en/about/documents/category/5-
declarations, hämtad 2/12-11
10 Granholm, N (red.) (2008) Arktis – strategiska frågor i en region i förändring Underlagsrapport FOI-R-2469-SE, 
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), s. 9-10
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Samarbete och internationella institutioner kring handel, energi och miljö är återkommande men 

problematiska aspekter i internationell politik. Om realismens antaganden stämmer, att konflikter och 

maktförhållanden är de regler som styr det anarkiska internationella systemet, måste internationellt 

institutionaliserade samarbeten undersökas och analyseras. I vilken utsträckningen internationellt 

samarbete i den arktiska regionen är fungerande, och hur effektiva dessa samarbeten är i den komplexa 

kontexten, är därav viktigt av flera anledningar. 

Regionen har som ovan nämnt potential att få en central roll för aktörer i det internationella systemet. 

För strandstaten Ryssland spelar exempelvis den arktiska regionen en central roll för landets ekonomi 

eftersom stora mängder naturresurser exploateras från området.11 Även för oss i Sverige spelar Arktis 

en viktigt roll eftersom det i allra högsta grad är vårt närområde och eventuella miljökatastrofer eller 

intressekonflikter påverkar oss. Sverige innehar även ordförandeskapet i Barentsrådet mellan 2009-

2011 samt ordförandeskapet i Arktiska rådet 2011-2013 vilket gör att regionen är mycket aktuell utifrån 

ett svenskt perspektiv. Internationellt samarbete i allmänhet, och den arktiska regionen i synnerhet, är 

även intressant från ett säkerhetspolitisk perspektiv. Kan statliga aktörer med skilda maktpolitiska 

ambitioner och synsätt på det internationella systemet, gemensamt skapa riktlinjer för hållbar 

utveckling och miljöskydd, givet den strategiska och geopolitiska fördelen som exempelvis tillgång 

och utvinning av energiresurser medför? Är närmare samarbete, i exempelvis internationella 

institutioner, och bindande internationella avtal en förutsättning för att gemensamt hantera problem i 

regionens komplexa kontext? Genom studiens analys kommer liknande problem och möjligheter att 

kunna belysas. 

11 Oldberg, I, (2011): Soft security in the Arctic – The Role of Russia in the BEAC and Arctic Council, UI Occasional 
Papers, NO 4, Swedish Institute of International Affairs, s. 5
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1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING: 

Syftet med denna studie är att analysera och jämföra de två mellanstatliga institutionerna  Arktiska 

rådet och Barentsrådet, med avseende på åtgärder och riktlinjer för samarbete kring miljö- och 

energifrågor i Arktis. Mer precist intresserar sig studien för hur starkt/effektivt samarbetet i de aktuella 

politikområdena är i respektive institutionen. Målet med studien är att beskriva och analysera 

samarbetet inom de aktuella politikområdena i institutionerna, och bedöma dess styrka/effektivitet, 

utifrån ett regimteoretisk ramverk. Således kommer den empiriska analysen för studien att besvara 

följande frågeställningar:

• Vilka åtgärder och riktlinjer har de två institutionerna vidtagit och beslutat om för att hantera 

miljö- och energifrågor i den arktiska regionen?

• Med avseende på dessa åtgärder och riktlinjer, hur starkt/effektivt är samarbetet i de aktuella 

politikområdena i respektive institution?

1.3 AVGRÄNSNING 
Eftersom studien behandlar de två samarbetsorganen Arktiska rådet och Barentsrådet begränsas studien 

geografiskt till dess medlemsaktörer. Enskilda medlemsaktörer inom samarbetet eller andra aktörer 

som påverkas av utvecklingen i regionen eller samarbetet är inte en del av studien, utan studien 

analyserar institutionerna som enhetliga aktörer. Därmed avgränsas studien till att omfatta 

institutionernas officiella deklarationer och dokument, ej enskilda medlemsstaters strategier och 

deklarationer. Det empiriska materialet i form av tidigare forskning är främst från 1990-talet och 2000-

talet. Det empiriska materialet i form av officiella dokument och deklarationer från Arktiska rådet 

respektive Barentsrådet avgränsas till att endast beröra tidsperioden från år 2000 fram till juni 2011. Ett 

undantag görs dock för de två deklarationerna som formulerades vid starten för samarbetet, det vill 

säga 1993 (Barentsrådet) och 1996 (Arktiska rådet) eftersom dessa två dokument är centrala vid en 

studie av samarbetet. Den huvudsakliga anledningen till avgränsningen i tid är att Oran R. Young 

publicerade en analys av Arktiska rådet 2000 (se tidigare forskning), vilket blir en naturlig startpunkt, 

samt att denna tidsperiod medför ett hanterbart empiriskt material att bearbeta.

8
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1.4 CENTRALA BEGREPP

Flera återkommande begrepp som används i studien är viktiga att definiera för att skapa tydlighet. Ett 

återkommande begrepp i studien är internationella regimer- och/ eller institutioner. I denna studie har 

begreppet regim samma innebörd som begreppet institution, det vill säga normer och regler som 

strukturerar handlandet och samarbete inom ett visst område.12 För en mer utförlig diskussion och 

redogörelse för de teoretiska begreppen som återfinns i studien se avsnitt 2 (teoretiskt ramverk).

 Politikområdena miljö och energi bör också definieras. Som den uppmärksamma läsaren förstått är det 

två breda begrepp som kan inrymma många komponenter. Författaren till studien har inte valt någon 

specifik avgränsning för vad som kan rymma inom begreppen energi- och miljö. För politikområdet 

miljö är författaren intresserad av hur institutionerna, som enhetlig aktör, hanterar 

klimatförändringarnas påverkan av regionen och andra miljöproblem som utsläpp och föroreningar. 

Den energipolitiska aspekten intresserar sig främst för utvinning och utveckling av energiresurser i 

form av olja och gas, det vill säga naturresurser, och vilka riktlinjer institutionerna skapar kring denna 

aspekt. Det är även medvetet från författaren att just välja dessa två områden av flera anledningar. Dels 

ligger de så pass nära varandra. Utvinning och utveckling av energi- och naturresurser har påverkan för 

miljö, och miljömedvetenhet påverkar hur man ser på utvinning av energi- och naturresurser. Dels är 

just klimatförändringar, miljö och energi de mest framträdande och i många fall komplexa 

politikområdena för samarbete i regionen. Studien är främst intresserad av hur samarbeten inom dessa 

områden ser ut, och om institutionerna lyckas skapa gemensamma riktlinjer, regler och normer som 

också efterföljs. Således är studiens huvudfokus ej på de specifika politikområdena, utan vilken roll 

Arktiska rådet och Barentsrådet spelar för att hantera dessa frågor.

1.5 EMPIRISKT MATERIAL 

Det empiriska materialet består i denna studie huvudsakligen av officiella deklarationer från Arktiska 

rådet och Barentsrådet, samt i viss utsträckning av de rapporter och dokument från organ som är 

kopplade till dessa institutioner. Det empiriska materialet består även av sekundärkällor, det vill säga 

andra forskares studier av de två aktuella analysenheterna Arktiska rådet och Barentsrådet. Detta är 

dock mycket begränsat eftersom få aktuella och djupare studier publicerats på området. 

12 Hasenclever m. fl (1997), s. 8ff
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Datainsamlingen av det empiriska materialet avgränsas till att innefatta officiella deklarationer och 

rapporter från institutionernas ministermöten där deklarationer antas. Då denna studie har en kvalitativ 

(intensiv) ansats lämpar sig det strategiska urvalet väl för det empiriska materialet.13 Vidare utesluts 

exempelvis mötesprotokoll och intervjuer, på grund av den begränsade tidsramen denna studie faller 

inom. Författaren till studien är medveten om de begränsningar och svagheter en undersökning av 

internationella institutioners officiella hållning i form av deklarationer innebär, vilket kommer 

diskuteras i studiens slutsatser. Den huvudsakliga anledningen till att officiella deklarationer valts är för 

att författaren skall bilda sig en uppfattning av vilka gemensamma åtgärder och riktlinjer 

institutionerna beslutar om för att hantera miljö- och energifrågor och därefter analysera dess. Det 

primära empiriska materialet är hämtat från institutionernas egna dokumentarkiv via dess hemsidor.14 

Det sekundära empiriska materialet grundas i den akademiska forskningen som bedrivits på området, 

samt policyrelevanta dokument. Den teoretiska litteraturen och forskningspublikationerna används för 

att redogöra och utveckla analysmodellen, förtydliga de teoretiska definitionerna samt sätta läsaren in i 

kontexten när det gäller studier av internationella institutioner. 

1.6 DISPOSITION

För att genomföra studien och besvara undersökningens frågeställningar har författaren i det inledande 

kapitlet redogjort för studiens problemformulering, syfte och frågeställning. Även studiens 

avgränsningar, centrala begrepp och empiriskt material har diskuterats. I det andra kapitlet redogöra 

författaren för det teoretiska ramverket. Här återfinns en teoretisk bakgrund, teoretiska definitioner och 

tidigare forskning. I det tredje kapitlet redogör och diskuterar författaren det metodologiska 

tillvägagångssättet samt vilka analytiska verktyg som ligger till grund för studiens genomförande. I det 

fjärde kapitlet återfinns den empiriska analysen där studiens frågeställningar besvaras. I det femte 

kapitlet redogör och diskuterar författaren studiens resultat och slutsatser, och kapitlet avslutas med 

förslag på vidare forskning.

13 Teorell, J & Svensson, T (2007) Att fråga och svara  - samhällsvetenskaplig metod, Liber AB, Malmö, s. 221-222
14 Arktiska rådet: http://www.arctic-council.org/ Barentsrådet: http://www.beac.st/
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2.TEORETISKT RAMVERK
I detta avsnitt presenterar författaren en teoretisk bakgrund för studier av internationella regimer, 

tidigare forskning samt teoretiska definitioner. Den tidigare forskning kring internationellt samarbete 

och internationella institutioner (regimer) är en mycket omfattande kategori. Författarens ambition är 

att göra nedslag i de mer centrala verk som publicerats på området. Litteratur och artiklar som dels 

bidrar till denna studies teoretiska och analytiska utgångspunkt, och dels befinner sig i närheten av det 

egna forskningsområdet kommer att lyftas fram. 

2.1 TEORETISK BAKGRUND

Studier av internationella regimer har sedan mitten av 70-talet blivit en viktigt del inom den 

statsvetenskapliga disciplinen Internationella Relationer. Analyser av internationella regimer har 

lyckats förklara internationellt samarbete och internationella institutioners uppkomst trots att det 

internationella systemet präglas av suveräna stater utan en central styrning som skapar och bidrar till 

gemensamma uppföranderegler.15 Studier av internationella regimer intresserar sig bland annat för 

varför institutionaliserat samarbete uppstår i det internationella systemet, hur dessa institutioners 

samarbete påverkar aktörers beteende och vilka faktorer som bestämmer samarbetets styrka och 

effektivitet.16 Forskningen kring internationella regimer handlar således om hur olika aktörer, statliga 

som icke-statliga, samarbetar inom ett avgränsat politikområde. Den teoretiska inriktning som, enligt 

bland annat Hasenclever m.fl, fått representera den traditionella eller huvudsakliga inriktningen för att 

analysera och studera internationella regimer är neoliberalism.17 

2.2  TIDIGARE FORSKNING

I Theories of International Regime, Hasenclever m.fl (1997) klassificerar författarna studiet av 

internationella regimer i tre skolbildningar (schools of thought): neoliberalism, realism samt 

kognitivism. Dessa tre olika skolbildningar ger olika svar på vilka processer och faktorer som ligger till 

grund för uppkomsten samt fungerande internationellt samarbete,18 och boken är således intresserad av:

”What accounts for the emergence of instances of rule-based cooperation in the international 

system?”19

15 Rittberger, V (red.) (1993), s. xii
16 Hasenclever m. fl (1997), s. 1f
17 Hasenclever m. fl (1997), s. 23
18 Hasenclever m. fl (1997), s. 1f
19 Hasenclever m. fl (1997), s. 1

11



Viktor Runius Uppsats 15 hp
Försvarshögskolan Ht-11

Författarna sammanfattar de tre skolbildningarna på följande sätt:

Tabell 1: Skolbildningar för studiet av internationella regimer:

Realism Neoliberalism Kognitivism (Konstruktivism)

Centrala variabler: Makt Intressen Kunskap

“Institutionalism”: Svag Medium Stark

Meta-teoretisk inriktning: Rationella Rationella Sociologiska

Beteendemässig modell: Avser relativa vinster Absolut vinstmaximering Roll-spelare
Skolbildningar för studiet av internationella regimer: Hasenclever m.fl (1997) Tabell 1.20 (Egen översättning).

Med den meta-teoretiska inriktningen menas hur aktörer i det internationella systemet agerar. Det 

rationella perspektivet återfinns både hos den neoliberala- och realistiska skolbildningen vilket innebär 

i detta synsätt att aktörerna utgår från egenintressen, målmedvetenhet och maximering av nytta som 

huvudsakliga faktorer vid uppkomsten av internationellt samarbete.21 

Med institutionalism avses vilken syn de olika inriktningarna har på internationella institutioner roll. 

Kopplat till hur man ser på institutioners roll i det internationella systemet, utifrån den analytiska 

nivån, kan dessa institutioner ha betydelse i två avseenden: de kan vara mer eller mindre effektiva samt 

mer eller mindre motståndskraftiga. Effektivitet eller styrka handlar om hur väl medlemsaktörerna 

följer normer och regler som finns i institutionens ramverk, medan det motståndskraftiga innebär att 

institutionen kan stå emot förändringar av maktförskjutning bland medlemmarna, eller stå emot när den 

starkaste deltagaren uppfattar att deras intressen inte längre optimalt får utlopp i institutionen. 

Fortsätter samarbetet och institutionen existera anses den vara motståndskraftig.22 Finlayson och 

Zacher analyserar i boken International Regimes (Krasner red. 1983) handelsorganisationen GATT 

(nuvarande WTO) utifrån analysmodellen internationella regimer. Studien visar att normer spelar en 

avgörande roll för regimens utformande av regler och besluts-procedurer. Vidare hävdar författarna att 

interdependens för normer, det vill säga ömsesidigt beroende mellan aktörerna, är en viktigt indikator 

för regimens styrka.23

20 Hasenclever m. fl (1997), s. 6
21 Hasenclever m. fl (1997), s. 23
22 Hasenclever m. fl (1997) s. 2
23 Finlayson, J & Zacher, M (1983): The GATT and the regulation of trade barriers: regime dynamics and functions i 

International Regimes, (Krasner, S red.) s. 305-306
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Charles F. Parker undersöker i sin avhandling, Controlling Weapons of Mass Destruction – An 

Evaluation of International Security Regime Significance, hur och varför tre regimer som kontrollerar 

massförstörelsevapen påverkar eller inte påverkar dess respektive område. Här undersöker författaren 

således regimernas effektivitet eller betydelse i att hantera det specifika området och problem.24 Parker 

använder sig av ett antal huvudsakliga indikatorer för att undersöka på vilket specifikt sätt varje regim 

påverkar eller inte påverkar inom sitt politikområde. Detta refererar Parker till de fem C:en: coverage,  

compliance, change, counterfactuals och consequence.25 Den empiriska undersökning Parker genomför 

visar hur regimer kan ha betydelse som normgivande instrument, politiska verktyg, forum och 

referenspunkter för samarbetet inom politikområdet.26 Att studera och mäta det som Parker benämner, 

regim compliance, är komplicerat. Enligt Parker bedömer de flesta studierna av en regims 

effektivitet/styrka hur väl en regims medlemmar efterföljer rådande normer och regler.27 Enligt 

analysmodellen som används i denna studie är just denna aspekt ett av kriterierna för hur stark/effektiv 

en regim är, det vill säga om medlemsaktörerna kan följa rådande normer och regler (se analysmodell 

under kapitlet metod)

Oran R.Young har skrivit flera böcker och artiklar kring internationellt samarbete i Arktis utifrån 

analysmodellen internationella regimer.28 I artikeln The Structure of Arctic Cooperation: Solving 

Problems/Seizing Opportunities (2000) argumenterar Young för att Arktiska rådet kan fungera som ett 

ramverk för andra internationella samarbeten i regionen. Däremot bedömer Young att institutionen är 

relativt svag, utifrån ett regimanalytiskt perspektiv, eftersom:

 ”...this arrangement has little regulatory content, and the council lacks the authority to make 

decisions about matters of importance to its members.”29

Samma sak kan sägas om Barentsrådet.30 Istället argumenterar Young för att Arktiska rådet kan ses som 

en mekanism som skapats av medlemsstaterna för att utforska eventuella möjligheter att bilda en 

24 Parker, C (2001): Controlling Weapons of Mass Destruction – An Evaluation of International Security Regime  
Significance, Department of Government, Uppsala University, Uppsala

25 Parker, C (2001), s. 8
26 Parker, C (2001), s. 252
27 Parker, C (2001), s. 29
28 Se exempelvis: Young, O & Osherenko, G (1993): The Formation of International Regimes: Hypotheses and Cases i 

Polar Politics – Creating International Environmental Regimes, (Young, O & Osherenko, G red.), Cornell University 
Press, Ithaca, 

29 Young, O (2000), s. 6
30 Oldberg, I, (2011), s. 3
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internationell institution för hela regionen.31 Youngs analys av Arktiska rådet blir en naturlig startpunkt 

för denna studie eftersom hans analys sträcker sig  till år 2000. Ett rimligt antagande från författarens 

sida är att institutionen har utvecklats sedan Young genomförde sin analys för elva år sedan. Samtidigt 

konkluderar Young i artikeln Arctic Governance: Prepairing for the Next Phase (2002) att en 

omvandling av nuvarande institutioner (exempelvis Barentsrådet och Arktiska rådet) till en integrerat 

institution som bygger på bindande åtaganden inte är ett realistiskt mål i den arktiska regionen.32 

Den neoliberala inriktningen ansluter sig till realismens antagande att det internationella systemet 

viktigaste aktörer är suveräna stater.33 Det sammanfattande tabellen ovan visar dock att inriktningarna 

skiljer sig åt när det gäller den beteendemässiga modellen, det vill säga hur de ser på samarbete i det 

internationella systemet. Den realistiskt utgångspunkten menar att aktörer (stater) är angelägna att 

regimer inte ger relativa fördelar eller vinster till andra medlemsaktörer i samarbetet. Den neoliberala 

inriktningen däremot anser att stater finner samarbete positivt då det kan skapa absoluta 

fördelar/vinster för samtliga medlemsaktörer.34

Den mest framträdande representanten för den neoliberala inriktningen av regimteorier är Keohane, 

som även genom sina studier av internationellt samarbete och internationella institutioner gett namn åt 

teorin neoliberal institutionalism.35 Enligt Keohane uppstår internationella institutioner (regimer) för att 

stater uppfattar att sådana överenskommelser eller samarbete kan leda till ömsesidig nytta som inte 

skulle vara möjlig att uppnå som självständiga stater.36 Genom att hantera gemensamma problem, som 

berör flera aktörer, i internationella institutioner istället för unilateralt kan staten dra nytta av 

samarbetet. Regimer skapas således av stater som ett verktyg för att uppnå specifika, och i de flesta fall 

egoistiska, mål. Vidare diskuterar Keohane sin syn på varför internationella institutioner uppstår i 

antologin Regime Theory and International Relations (1993) Rittberger (red.) En anledning som 

Keohane framför är att avsaknaden av lämpliga institutioner som hanterar en viss specifik sakfråga, ett 

politikområde som berör den aktuella staten och dess intressen exempelvis, är en anledning till 

uppkomsten av internationella institutioner. Keohane argumenterar vidare att regimer som lyckas 

31 Young, O (2000), s. 10
32 Young, O (2002), Arctic Governance: Prepairing for the Next Phase Institute of Arctic Studies, Dartmouth College, s. 

20
33 Hasenclever m. fl (1997), s. 83
34 Tallberg, J, Internationellt samarbete i Gustavsson, J & Tallberg, J (red.) (2006) Internationella Relationer, 
Studentlitteratur, s. 206f
35 Hasenclever m. fl (1997), s. 28
36 Keohane, R (1983), s. 150
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etablera relativt tydliga regler, vilket skapar ett ramverk av normer och regler för medlemsaktörernas i 

samarbete, blir viktiga för aktörerna och behovet att upprätthålla regimen ökar. Således kan ökad 

interdependens mellan stater och redan befintliga fungerande institutioner leda till fler fungerande 

internationella institutioner i det internationella systemet.37

2.3 TEORETISKA DEFINITIONER

Huvuddelen av de mer tongivande teoretikerna inom studiet av internationella regimer (se Krasner 

1983, Young & Osherenko 1993 samt Hasenclever, Mayer och Rittberger 1997) har liknande 

definitioner av begreppet internationell regim, vilket betonar normer, regler och principer kring vilka 

aktörernas förväntningar sammanfaller i ett visst område.38 Krasners definition återfinns i boken 

International regimes och är enligt bland annat Rittberger den mest använda definitionen av 

begreppet:39

”Regimes can be defined as sets of implicit or explicit principles, norms, rules, and decision-

making procedures around which actors’ expectations converge in a given area of international 

relations. Principles are beliefs of fact, causation, and rectitude. Norms are standards of 

behavior defined in terms of rights and obligations. Rules are specific prescriptions or 

proscriptions for action. Decision-making procedures are prevailing practices for making and 

implementing collective choice”.40

Internationella regimer definieras och analyseras utifrån en uppsättning av underförstådd eller 

uttryckliga principer, normer, regler och beslutsordning för institutionen. Denna analysmodell återfinns 

i kapitel tre (metod). Keohane kritiserar Krasners definition för att vara allt för komplext och har 

istället omformulerat och utvecklat en definition där begreppen principer, normer, regler och 

procedurer smälter samman i begreppet rules:

”Regimes are institutions with explicit rules, agreed upon by governments, that pertain to 

particular sets of issues in international relations.”41

37 Keohane, R (1993): The Analysis of International Regimes i Regime Theory and International Relations (Rittberger, V 
red.), s. 35-36

38 Krasner, S (red.) (1983), s. 2-3
39 Rittberg, V (red.) (1993), xii
40 Krasner, S (red.) (1983), s. 2
41 Hasenclever, m. f l (1997) s. 12
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Oran R. Young däremot, utgår i princip från samma definition som Krasners av begreppet regim:

”Regimes are social institutions composed of agreed-upon principles, norms, rules, and 

decision-making procedures that govern the interactions of actors in specific issue areas.”42

Begreppet internationell regim används inom den statsvetenskapliga forskningen som analysmodell för 

att beskriva former för internationellt samarbete, där principer, normer, regler och besluts-procedurer 

för samarbetet innefattas av begreppet internationell regim.43 Hårdare kritik riktas dock från Susan 

Strange i sin artikel Cave! Hic dragones: a Critique of Regime Analysis. Här fokuserar inte Strange 

kritiken mot definitionen av begreppet regim, utan riktar istället in sin kritik mot hela konceptet för 

analysmodellen internationella regimer och dess användbarhet i studiet av internationell politik och 

internationell ekonomisk politik. Fem kritiska aspekter lyfts fram, bland annat att; studiet av regimer 

kan vara ett mode som snabbt kommer försvinna, vilket i så fall innebär att forskningen kring 

internationella regimer ej kan bidra mer långsiktiga. Vidare kritiserar Strange att analysmodellen för 

regimer är oprecisa och luddiga samt att det är en inskränkt, stat-centrerat paradigm, vilket begränsar 

en bredare verklighet.44 Strange kritik kan vara befogad på flera punkter, samtidigt är exempelvis stater 

fortfarande viktiga aktörer i det internationella systemet. Samarbetsinstitutionerna som undersöks i 

denna studien är främst ett samarbete mellan suveräna stater. 

När det kommer till definitionen av internationella institutioner och organisationer diskuterar 

Hasenclever m.fl de konceptuella utgångspunkterna för studiet av internationella regimer. Författarna 

slår fast att internationella regimer inte är detsamma som internationella organisationer, trots att det i 

många fall påminner om just organisationer avseende strukturen för hur samarbetet ser ut. Vidare 

argumenterar författarna för att ett likhetstecken går att ställa mellan internationella regimer och 

internationella institutioner.45 Parker diskuterar mer utförligt begreppen institution, regim och 

internationell organisation. Författaren lyfter upp liknande resonemang som Hasenclever m.fl:

”Although both regimes and organizations can be seen as institutional forms, it must be 

underlined that they are not synonymous”.46

42 Young, O & Osherenko, G (red.) (1993), s. 1
43 Tallberg, J, Internationellt samarbete i Gustavsson, J & Tallberg, J (red.) (2006) Internationella Relationer, s. 199
44 Strange, S (1983), Cave! Hic dragones: a critique of regime analysis, i International Regimes, Krasner, S (red.), s. 337
45 Hasenclever m. fl (1997) s. 11
46 Parker, C (2001), s. 18f
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Istället menar Parker att regimer är multilaterala överenskommelser, det vill säga principer, normer, 

regler, procedurer och handling, som är skapta för att styra beteende och lyfta fram problem inom ett 

specifikt politikområde i internationell politik. Dessa överenskommelser kan ge eller ge inte upphov till 

formella internationella organisationer.47 Internationella regimer, formella internationella organisationer 

och konventioner kan alla identifieras som institutionella former.48 I denna studie används båda 

begreppen internationell regim och institution men har således samma betydelse. Det finns heller ingen 

avsikt eller ambition från författaren sida att klassificera Arktiska rådet och Barentsrådet, eller 

undersöka om dessa strukturer givit upphov till en formell organisation. 

3. METOD 
I detta avsnitt redogör författaren för vilket metodologiskt angreppssätt som kommer användas i 

studien. Författaren kommer använda sig av en, inom statsvetenskapen, ofta använd analysmodell; 

internationella regimer. Detta med avseende att undersöka och analysera samarbetet i de aktuella 

politikområdena och bedöma institutionernas styrka/effektivitet. 

3.1 UNDERSÖKNINGSSTRATEGI OCH MATERIALINSAMLING

För att uppnå studiens syfte och besvara forskningsfrågorna krävs en jämförande analys av de två 

fallen Arktiska rådet och Barentsrådet. Det komparativa inslaget lyfter även den analytiska nivån av 

studien. Analysmodellen hjälper författaren att undersöka och jämföra hur samarbetet i de två 

politikområdena och respektive institutioner ser ut, samt hjälper författaren att bedöma dess 

effektivitet/styrka. Studien har således en disciplinerad konfigurativ ansats, vilket innebär att 

författaren har använt sig av en etablerad teori eller teoretisk analysmodell för att undersöka fallen.49 

Författaren till studien kommer att analysera de två fallen Arktiska Rådet och Barentsrådet med hjälp 

av analysmodellen internationella regimer. Genom att i den empiriska analysen deskriptivt redogöra för 

vilka framträdande riktlinjer och beslut institutionerna fattat kring samarbete i politikområdena miljö- 

och energi, kommer vidare en jämförande analys genomföras. Analysmodellens kategorier används för 

att jämföra samarbetet inom de aktuella politikområdena samt bedöma institutionerna 

47 Parker, C (2001), s. 19
48 Parker, C (2001), s. 19
49 Kaarbo, J & Beasley, R.K (1999) A Practical Guide to the Comparative Case Study Method in Political Psychology i 

Political Psychology, Vol. 20, No. 2, pp. 369-391, s. 374
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styrka/effektivitet. Slutsatser om orsak och verkan kräver jämförelser, 50 vilket är en viktig argument 

varför en jämförande analys används. Studier med få fall, som i denna forskningsuppgift, har en 

uppenbar problematik om målet är att generalisera resultatet till en större population. Detta är dock inte 

studiens målsättning vilket innebär att problemet kan undvikas. Styrkan med att endast använda sig av 

få fall är däremot att forskaren har möjlighet att gå djupare i analysen, vilket är en förutsättning för 

komplexa fenomen som internationellt samarbete. I motsatt riktning brister fallstudier där många fall 

analyseras i denna aspekt. Undersökningsstrategin för denna studie är således en kvalitativ jämförande 

fallstudie.51 

För studiens datainsamling och empiriska redogörelse har en kvalitativ textanalytisk teknik använts. 

Detta med avseende för att studera och redogöra för det empiriska materialet som ligger till grund för 

forskningsuppgiften. Det empiriska materialet består, som tidigare diskuterats, av befintliga källor i 

form av institutionernas offentliga deklarationer och rapporter. 

Kvalitativ textanalys används för att urskilja det centrala innehållet genom att studera och läsa texter 

som är valda för studiens empiriska del.52 Således kommer de empiriska dokumenteten att analyseras 

ingående. Den kvalitativa textanalysen används även för att sortera och ”systematisera innehållet”53 i 

de dokument som används för den empiriska delen av studien. Textanalys är även en lämpligt metod 

när mönster i stora textmängder från olika tidpunkter, i exempelvis politiska dokument, skall 

urskiljas.54 Författaren har systematiserat det empiriska materialet och sökt efter avsnitt och utlägg i 

dessa dokument som behandlar miljö- och energifrågor i Arktis och därefter analyserat dessa utifrån 

analysmodellen. Genom att systematisera innehållet kan författaren till studien ”lyfta fram och 

begripliggöra”55 relevanta delar av det empiriska materialet. Det empiriska materialet som ligger till 

grund för studien har hög relevans för studiens forskningsfrågor, men är till viss del svårtillgängligt, 

vilket kräver närstudium av dokumenten.56 Således stärks argumentet för att använda en intensiv studie 

i jämförelse med en extensiv (kvantitativ) studie. 

50 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (2007) Metodpraktikan, Norstedts Juridik 
AB, Stockholm, s. 121

51 Teorell, J & Svensson, T (2007), 80-83
52 Esaisson m.fl (2007), s. 237
53 Esaisson m.fl (2007), s. 238
54 Bergström, G & Boréus, K (red.) (2005) Textens mening och makt – Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och  

diskursanalys, Studentlitteratur AB, Lund, s. 44-45
55 Esaisson m.fl (2007), s. 238
56 Teorell, J & Svensson, T (2007), s. 80
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3.2 ANALYSMODELL & OPERATIONALISERING 

Enligt Teorell och Svensson görs alla observationer av verkligheten (empirin) med någon form av 

konstruerad analysramverk.57 Analysramverket, eller analysmodellen, för denna studie är 

internationella regimer där de centrala begreppen är principer, normer, regler, beslutsfattade-

procedurer. Analysmodellen utgår från Krasners etablerade definition av begreppet internationella 

regimer (som diskuterades under avsnitt 2.2), samt ett tillägg som saknas i Krasners definition: 

styrka/effektivitet.

Regimens principer innebär vilka målsättningar eller syfte som finns för samarbetet.58 Den 

internationella regimen för att förhindra spridningen av kärnvapen kan användas som exempel. En av 

regimens målsättningar var, och är fortfarande, att förhindra spridning av kärnvapen eftersom det 

minskar risken för kärnvapenkrig.59 Den huvudsakliga målsättning för regimen är således att minska 

risken för krig med nukleära vapen. Det andra inslaget i en internationell regim är dess normer. Vilka 

rättigheter och skyldigheter för medlemsaktörerna finns på området?60 Skyldigheten, för 

medlemsstaterna i den internationella regimen för att förhindra spridning av kärnvapen, att avstå från 

all tillverkning av material som kan användas för framställning av kärnvapen är en tydlig norm.61 

Normer kan influera och skapa intressen, beteenden och hur aktörer kopplar samman sina mål och 

politiska handlingsalternativ.62 Det tredje elementet för en regim är dess regler. Detta avser mer 

detaljerade bestämmelser för samarbetet.63 Problematiken med att analytiskt separera normer och regler 

från varandra vid studier av internationella institutioner är uppenbar. Ett angreppssätt är att mer strikt 

och konkret försöka redogöra och definiera de formella regler som finns dokumenterade, det vill säga 

föreskrifter för institutionerna, och exempelvis i vilken utsträckning dessa föreskrifter har någon styrka 

med avseende på juridiskt bindande avtal, medan normer är mer abstrakta och informella i sin form. 

Däremot kan normer bidra till att skapa konkreta regler och föreskrifter. Det fjärde elementet som 

återfinns i Krasners definition är beslutsfattade-procedurer eller beslutsordning för regimen. Med detta 

avses vilken praxis för att skapa och implementera kollektiva val som existerar i institutionen.64 Här 

kan exempelvis formen för hur beslut fattas undersökas och jämföras. Är det en mer strikt formell 

57 Teorell, J & Svensson, T (2007), s. 29
58 Krasner, S (red.) (1983), s. 2
59 Hasenclever, m. fl (1997), s. 9
60 Krasner, S (red.) (1983), s. 2
61 Hasenclever, m. fl (1997), s. 9
62 Parker, C (2001), s. 22
63 Krasner, S (red.) (1983), s. 2
64 Krasner, S (red.) (1983), s. 2
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beslutsordning eller sker samarbetet inom institutionens ramar på ett mindre formellt sätt?65

Ytterligare en aspekt till Krasners definition har valts till analysmodellen; institutionens 

styrka/effektivitet. Hasenclever m.fl lyfter fram att forskning kring internationella regimer har hjälpt till 

att identifierat institutioners effektivitet eller styrka inom internationellt samarbete vilket är uppdelat i 

två överlappande aspekter: dels utgår regimens styrka från hur medlemsaktörerna följer rådande 

normer och regelsystem inom institutionens ramverk och dels i vilken utsträckning institutionen 

uppfyller mål eller syften.66 Med institutionens styrka avses även den utsträckning medlemsaktörerna 

kan fatta bindande beslut inom regimens ramverk. Inom vissa former av internationellt samarbete har 

institutionen förmåga att tvinga medlemsaktörerna att implementera beslut fattat av institutionen, 

exempelvis handelsorganisationen WTO.67 

Författaren till studien anser att de fyra första punkterna (Krasners definition) inte är adekvat för 

studera internationella institutioner. Genom att lägga till styrka/effektivitet kan studien undersöka om 

institutionerna har möjlighet att fatta beslut som är bindande, vilken utsträckning analysenheterna 

efterföljer de uttalade principer och normer som existerar samt följer rådande regelsystem, vilket är 

centrala faktorer för att bedöma hur effektivt samarbetet de facto är. I tabell 2 sammanfattas Krasners 

definition av begreppet internationella regimer, samt tillägg av begreppet styrka/effektivitet, vilket 

skapar studiens analysmodell:

Tabell 2: Analysmodell: Internationella regimer

Principer Normer Regler Beslutsfattande-
procedurer

Styrka/Effektivitet

Vilka 
målsättningar som 
finns för 
samarbetet

De fundamentala 
bestämmelserna 
avseende 
medlemmarnas 
rättigheter och 
skyldigheter inom 
sakområdet.

Särskilda föreskrifter 
för handling inom 
institutionen, det vill 
säga mer detaljerade 
bestämmelser avseende 
samarbetet.

Rådande praxis för 
beslutsfattande och 
implementering av 
kollektiva val inom 
institutionen

Vilken utsträckning 
deltagande aktörer inom 
regimens ramverk kan 
efterfölja rådande 
normer och 
regelsystem, fatta 
bindande beslut samt 
uppnå specifika mål 
eller syften

Krasners definition och analysmodell, internationella regimer, samt ett tillägg: styrka/effektivitet (egen översättning).

65 Goldmann, K, Hallenberg, J, Jacobsson, B, Mörth U & Robertson, A (1999), s. 46
66 Hasenclever, m. fl (1997), s. 2
67 Goldmann, K, Hallenberg, J, Jacobsson, B, Mörth U & Robertson, A (1999), s. 47
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Analysmodellen som presenterats ovan kommer alltså användas som verktyg för att analysera och 

undersöka de två internationella institutionerna. Genom att försöka urskilja samarbetes principer, 

normer, regler och beslutsfattande-procedurer i de officiella deklarationerna kommer författaren 

bedöma institutionernas effektivitet/styrka utifrån den regimteoretiska analysmodellen. Tyvärr ger inte 

Hasenclever m.fl någon tydlig vägledning hur man bör gå tillväga för att bedöma och mäta regimers 

effektivitet.68 Istället kommer författaren till studien att använda sig av den empiriska analysens resultat 

för att göra en övergripande bedömning av hur effektivt/starkt samarbetet för de respektive 

politikområdena och institutionerna är. Denna bedömning grundar sig främst i om institutionerna kan 

uppnå specifika mål eller syften, följa rådande normer och eventuella regelsystem samt har kunnat fatta 

bindande beslut.

Analysmodellen används på ett avgränsade och sammanhängande politikområden för samarbeten i 

Arktis; miljö- och energifrågor, vilket gör att analysmodellen är ett lämpligt verktyg. Analysmodellens 

användbarhet kommer utvärderas i studiens slutsatser och diskussion. Författaren till denna studie har 

gjort metodologiska övervägningar för vilket tillvägagångssätt som är mest lämpligt för studiens syfte 

och frågeställningar. En jämförande fallstudie av Arktiska rådet och Barentsrådet, där kvalitativ 

textanalys används för att bearbeta och redogöra för empirin, utifrån analysmodellen internationella 

regimer, anses av författaren vara den mest lämpliga metoden för att uppnå studiens syfte. 

Andra analysmodeller, undersökningsstrategier och verktyg kan vara komplement eller alternativ till 

studiens kvalitativa ansats. Studien skulle kunna ha en extensiv (kvantitativ) ansats där analys och 

resultat skulle presenteras i form av tabeller och statistik, alternativt en kombination av kvantitativa och 

kvalitativa inslag. För- och nackdelar finns för båda de metodologiska angreppssätten, vilket leder till 

att Teorell och Svensson förespråkar en kombination av undersökningsstrategierna eftersom dessa är 

komplementära.69 En uppenbar problematik med att använda sig av kvantitativ inslag är hur man 

exempelvis skall mäta institutionaliserat samarbete. Begreppets breda definition och komplexitet 

medför en viss problematik. En ytterligare svårighet och realitet med att använda sig av en kombination 

av kvantitativ och kvalitativ ansats, är den begränsade tidsramen denna studie faller inom. En uppenbar 

fördel med kvalitativ textanalys är just att kunna djupgående studera ett strategiskt utvalt empiriska 

materialet, tolka och därefter analysera utifrån analysmodellen. 

68 Parker, C (2001), s. 28
69 Teorell & Svensson (2007), s. 273
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4. EMPIRISK ANALYS
I detta avsnitt presenteras det empiriska materialet, som bearbetats med hjälp av en kvalitativ 

textanalys, och analys med avseende på att besvara studiens frågeställningar. Studiens syfte är att 

jämföra och analysera vilka åtgärder och riktlinjer som de två institutionerna beslutat och vidtagit för 

samarbete kring miljö- och energifrågor i regionen, samt bedöma samarbetets styrka/effektivitet utifrån 

den regimteoretiska analysmodellen. Vilka förklaringsfaktorer för uppkomsten av institutionerna, 

utifrån den neoliberala skolbildningen, kommer även urskiljas i den empiriska analysen. Ambitionen 

från författarens sida är att lyfta fram de mer framträdande åtgärder och beslut kring politikområdena 

miljö- och energifrågor som återfinns i de officiella deklarationerna. 

4.1 ARKTISKA RÅDET – INSTITUTIONENS STRUKTUR

Arktiska rådet grundades 1996 efter ett kanadensiskt initiativ. Sedan 1991 fanns ett mellanstatligt 

miljösamarbete i den arktiska regionen som antagit Arctic Environmental Protection Strategy (AEPS). 

Samarbetet låg till grund för bildandet av Arktiska rådet vilket medförde att AEPS och dess 

arbetsgrupper infattades i Arktiska rådets ramverk. I The Ottawa declaration från 1996 fastslås att:

”The Arctic Council is established as a high level forum to provide a means for promoting 

cooperation, coordination and interaction among the Arctic states, with the involvement of the 

Arctic indigenous communities and other Arctic inhabitants on common Arctic issues, in 

particular issues of sustainable development and environmental protection in the Arctic”.70

Representanter i Arktiska rådet består av Ryssland, Kanada, USA och de fem nordiska länderna. Alla 

beslut i Arktiska rådet fattas i konsensus av samtliga åtta medlemsstater.71 Förutom medlemsstaterna 

finns sex organisationer, som inte har rösträtt vid beslut, som representerar den arktiska regionens 

ursprungsbefolkningar. Samarbetsorganet har även observatörer.72 I Arktiska rådets struktur innefattas 

sex arbetsgrupper där Rådets verksamhet bedrivs, det vill säga det är i dessa grupper förslag, 

utredningar och rapporter produceras. Arbetsgrupperna består av representanter på expertnivå från 

medlemsstaternas olika departement, myndigheter samt forskare och några av de mer framträdande 

organen har följande benämning: Arctic Contaminants Action Program (ACAP), Arctic Monitoring and 

Assessment Programme (AMAP), Protection of the Arctic Marine Environment (PAME) samt 

70 Arktiska rådet (1996): The Ottawa declaration
71 Arktiska rådet (1996): The Ottawa declaration
72  Oldberg, I, (2011): s. 32-33
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Sustainable Development Working Group (SDWG).73 En annan viktig komponent och forum för 

institutionens arbete är mötena mellan Rådets Senior Arctic Officials (SAO). Dessa representanter utses 

av respektive stat för att hantera medlemsstatens intressen i Arktiska rådet. Representantens har i 

uppgift att övervaka och vägleda den verksamhet som bedrivs i enlighet med de beslut och anvisningar 

som ges av Arktiska rådets utrikesministrar.74 Dessa representanter möts två gånger per år. 

Ordförandeskapet för det Arktiska rådet roterar vartannat år och avslutas med Rådets ministermöte.75 

Sverige är ordförandeland i Arktiska rådet mellan 2011 och 2013. 

4.2 BARENTSRÅDET – INSTITUTIONENS STRUKTUR

1993 tog Norge initiativet att bjuda in ett flertal utrikesministrar till Kirkenes och 

samarbetsinstitutionen Barentsrådet var ett faktum. De fem Nordiska länderna, Ryssland samt 

representanter från EU-kommissionen var närvarande för att skriva under Declaration – Cooperation 

in The Barents Euro-Arctic Region eller The Kirkenes declaration som den kom att kallas. I 

deklarationen fastslår man att:

”...The objective of the work of the Council will be to promote sustainable development in the

Region, bearing in mind the principles and recommendations set out in the Rio Declaration

and Agenda 21 of UNCED. To this end, the Council will serve as a forum for considering

bilateral and multilateral cooperation in the fields of economy, trade, science and technology,

tourism, the environment, infrastructure, educational and cultural exchange, as well as

projects particularly aimed at improving the situation of indigenous peoples in the North.”76

Barentsrådet ska således fungera som ett forum för bi- och multilateralt samarbete inom flera centrala 

politikområden. Deklarationen påminner även att en av anledningarna till närmare regionalt samarbete 

är förhoppningen att samarbetet kan bidra till internationell fred och säkerhet.77 Den nordvästra delen 

av Sovjetunionen var en av de mest militariserade regionerna i världen under kalla kriget eftersom den 

strategiska Norra Flottan var baserad på Kolahalvön.78 Barentsrådet kan således ses som att 

samarbetsorganet skall fungera som ett ramverk för dialog och samarbete, kring politikområden som 

73 Arktiska rådet, Working Groups: http://www.arctic-council.org/index.php/en/about-us/working-groups besökt 5/12-11
74 Arktiska rådet: FAQ http://www.arctic-council.org/index.php/en/component/content/article/89-resources/about/152-faqs 

besökt 5/12-11 
75 Oldberg, I, (2011), s. 33
76 Barentsrådet (1993): The Kirkenes Declaration – Cooperation in The Barents Euro-Arctic Region,  

http://www.barentsinfo.fi/beac/docs/459_doc_KirkenesDeclaration.pdf  hämtat 7/12-11
77 Barentsrådet (1993): The Kirkenes Declaration – Cooperation in The Barents Euro-Arctic Region, s. 1
78 Oldberg (2011), s. 7

23

http://www.barentsinfo.fi/beac/docs/459_doc_KirkenesDeclaration.pdf
http://www.arctic-council.org/index.php/en/component/content/article/89-resources/about/152-faqs
http://www.arctic-council.org/index.php/en/about-us/working-groups


Viktor Runius Uppsats 15 hp
Försvarshögskolan Ht-11

berör samtliga aktörer i regionen, vilket även främjar stabilitet och säkerhet. Samarbetet i institutionen 

har två nivåer, en för mellanstatligt samarbete (Barentsrådet) och en för regionalt samarbete mellan 

tretton regioner; Regionala Barentsrådet (Barents Regional Council BRC). Här återfinns exempelvis 

Norrbotten, Lappland, Murmansk och Finnmark, det vill säga mindre regioner inom den större 

sammanlagda Barentsregionen. Ordförandeskapet för Barentsrådet roterar vartannat år mellan Finland, 

Ryssland, Norge och Sverige.79

Liknande Arktiska rådet har institutionen en kommitté för representanter Committee of Senior Officials 

(CSO) som möts fyra gånger per år. Barentsrådet har även nio stater med observatörsstatus. 

Ursprungsbefolkningar har även en rådgivande roll i både Barentsrådet och det Regionala 

Barentsrådet.80 Till skillnad från Arktiska rådet möts även andra ministrar än just utrikesministrar inom 

Barentsrådets ramverk, exempelvis representanter och ministrar från miljö, transport och hälsa.81 Inom 

ramverket för Barentsrådet återfinns även arbetsgrupper. De mest framträdande arbetsgrupperna för 

institutionen är Working Group on Environment (WGE), Working Group on Economic Cooperation 

(WGEC) samt Joint Working Group on Energy (JEWG).82 Det viktigaste verktyget för att implementera 

beslut och riktlinjer inom både det mellanstatliga och regionala ramverket är arbetsgruppernas åtgärder, 

förslag och arbete inom de olika politikområdena.83 

4.3 ARKTISKA RÅDET: SAMARBETE INOM MILJÖPOLITISKA FRÅGOR

I Arktiska rådets The Barrow Declaration (2000) lyfts flera målsättningar, det vill säga principer, upp 

inom det miljöpolitiska området. En viktigt princip för Rådet i allmänhet, och dess medlemmar i 

synnerhet, är att arbeta utifrån de riktlinjer som Arctic Environmental Protection Strategy (AEPS) drog 

upp 1991, vilket The Barrow Declaration visar. Vidare fastslår deklarationen att Arktiska rådet har tagit 

det ansvar AEPS innebar och skapat nya riktlinjer och implementering av nya projekt inom Rådets 

ramverk:

79 Barentsrådet: The Barents Cooperation,  
http://www.barentsinfo.fi/beac/docs/Barents_Cooperation_information_English_August_2011.pdf  hämtat 7/12-11, s.4

80 Barentsrådet: The Barents Cooperation, s. 1
81 Oldberg (2011), s. 8
82 Barentsrådet: Arbetsgrupper, http://www.beac.st/in_English/Barents_Euro-Arctic_Council/Working_Groups.iw3, besökt 

7/12-11.
83 Barentsrådet (2009): The Swedish Chairmanship of BEAC 2009-2011,  

http://www.barentsinfo.fi/beac/docs/BEAC_Swedish_Chairmanship_Programme_2009-11.pdf hämtat 9/12-11
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”Noting with pleasure that the Arctic Council, established at Ottawa in 1996, has successfully 

taken on the responsibilities of the Arctic Environmental Protection Strategy (AEPS) and has 

also moved beyond that strategy to consider the question of sustainable development including 

the implementation of new projects and programs within the Council´s mandate...”84 

En central och återkommande princip för Arktiska rådet är just AEPS, vilket i sin tur skapar normer och 

bestämmelser för medlemmarna inom det miljöpolitiska området. Den övergripande målsättningen för 

AEPS är flera. De mer framträdande är att skydda det Arktiska ekosystemet, hållbart utnyttjande av 

naturresurser, regelbundet granska och bedöma miljösituationen samt identifiera, minska och som 

slutligt mål eliminera föroreningar.85 I The Barrow Declaration godkänner och antar Rådet flera 

åtgärder som är direkt kopplade till AEPS. The Arctic Council Sustainable Development Framework, 

som skall utgöra grunden för samarbete inom hållbar utveckling i regionen samt Arctic Council Action 

Plan (ACAP) som är handlingsplanen för att eliminera föroreningar i Arktis är två exempel vilket kan 

ses som normer för miljöpolitiska åtgärder. ACAP skall även, enligt Rådets beslut, fungera som 

implementeringsplan i Rådets regi:

”Reaffirm the commitment of the Arctic states to protect the Arctic environment and as a 

consequence endorse and adopt the Arctic Council Action Plan to Eliminate Pollution of the 

Arctic (ACAP), and determine that ACAP, developed under the leadership of Norway, will be a 

basis for developing and implementing actions under the Council´ auspices with respect to 

pollution prevention and remediation”86 

Arktiska rådet och dess struktur kan således ses som ett verktyg skapat av medlemsstaternas regeringar 

för att kunna uppfylla och gemensamt arbete för att nå AEPS mål, som man de facto bundit sig till att 

följa. Strategins principer återfinns på flera nivåer av den verksamhet Arktiska rådet bedriver. Samtliga 

arbetsgrupper är engagerade i utvärderingar och uppföljning avseende klimatet, föroreningar och 

djurlivet men från skilda perspektiv. Däremot identifierar dessa utvärderingar och uppföljningar inte 

aktörer som bryter mot efterlevnad av dessa normer, och någon reglering inom Arktiska rådets ramverk 

existerar inte.87 Således ligger det huvudsakliga ansvaret för att implementera Rådets beslut och 

84 Arktiska Rådet: (2000) The Barrow Declaration, s. 1
85 Arktiska rådet (1991) Arctic Environmental Protection Strategy, s. 9, http://www.arctic-

council.org/index.php/en/about/documents/category/4-founding-documents hämtat 6/12-11
86 Arktiska Rådet: (2000) The Barrow Declaration, s. 1f
87 Oldberg, I (2011), s. 39
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riktlinjer i medlemsstaternas händer. Någon tydlig kontrollfunktion eller mekanism för Rådet, eller 

medlemsstaterna, att kontrollera att andra medlemmar efterföljer uppdragna riktlinjer eller beslut finns 

med andra ord inte. Enligt Krasner kan detta vara problematiskt, eftersom institutioner som har en 

kontrollmekanism för att följa upp uppdragna riktlinjer och beslut tenderar att upprätthållas.88

Något juridiskt bindande avtal för miljö finns heller inte inom Arktiska rådets ramverk, utan beslut bör 

mer ses som eftersträvas värda riktlinjer eller informella normer till medlemsstaterna. Det första 

juridiskt bindande avtalet som Arktiska rådet har förhandlat fram presenterades i The Nuuk Declaration 

(2011), vilket är ett avtal om samarbete och förpliktelse för medlemsstaterna kring sök- och 

räddningsoperationer inom sjö- och luftfart i den arktiska regionen.89 

Peter Stenlund använder i sin analys av Arktiska rådet begreppet soft law regime för att beskriva 

avsaknaden av juridiskt bindande avtal inom institutionen ramverk.90 Young lyfter upp ett liknande 

resonemang i sin analys av Arktiska rådet och argumenterar för att det finns klara fördelar med 

informella regler eftersom informella beslut är enklare att förändra efter nya behov.91

Oavsett om institutionen saknar kapaciteten att fatta bindande beslut behöver detta ej medföra att vissa 

av samarbetets specifika principer eller mål inte uppfylls, vilket är ett kriterium på hur stark och 

effektivt regimen kan bedömas vara. Institutionen skapar normer och i viss utsträckning interdepedens 

för det aktuella politikområdet, vilket är en viktigt indikator för regimens styrka.92

Den kanske viktigaste arbetsgruppen för miljöaspekten inom ramen för Arktiska rådet är Arctic  

Monitoring and Assessment Programme (AMAP). Organet bildades i direkt anslutning när AEPS 

antogs och organisationens uppgift då var att implementera olika delar av strategin. 1997 föll AEPS 

och dess arbetsgrupper in under Arktiska rådet som tidigare nämnt. Arbetsgruppens huvudsakliga 

uppgift är att mäta och bedöma effekter av mänskligt framkallade utsläpp på den Arktiska miljön och 

ge ministrar samt ansvariga beslutsfattare riktlinjer och råd vilka prioriterade åtgärder som behövs för 

att förbättra miljön.93 Klimatförändringarnas påverkan av miljön har gjort att politikområdet miljö fått 

allt mer uppmärksamhet inom Rådets arbete. Rådet arbetar som bekant med flera andra 

politikområden, men miljön har helt klart en framträdande position. I The Inari Declaration från 2002 

88 Krasner, S (1983): Regimes and the limits of realism: regimes as autonomous variables i International regimes, 
(Krasner, S red.), s. 362

89 Arktiska Rådet (2011): The Nuuk Declaration, s. 2
90 Stenlund, P (2002). Lessons in regional cooperation from the Arctic i Ocean and Costal Management nr 45, s. 839
91 Young, O (2000), s. 10
92 Finlayson, J & Zacher, M (1983), s. 305f
93 Arktiska rådet (2004): AMAP Strategic Plan 2004+, s. 4, http://www.amap.no/ besökt 13/12-11
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betonar man från Rådets sida den allvarliga påverkan klimatförändringar kan skapa i den arktiska 

regionen.94 Vidare välkomnar man AMAP:s rapport, Arctic Pollution 2002:

”Welcome with appreciation AMAP´s “Arctic Pollution 2002” Report, and take the 

recommendations into consideration in our policies and programmes to reduce pollution 

affecting the Arctic, and agree to take appropriate steps to ensure that Arctic concerns are 

adequately addressed in regional and global developments”.95 

Deklarationen visar på arbetsgruppernas viktiga arbete för att skapa gemensamma riktlinjer och i 

längden normer för samarbetet inom exempelvis miljöaspekten. 

Vid Arktiska rådets ministermöte i Reykjavik 2004 gavs de dokumenterade effekterna av 

klimatförändringar för regionen, som arbetats fram av arbetsgruppen Arctic Climate Impact Assessment 

(ACIA), stor uppmärksamhet, och att Rådet stödjer dess rekommendationer:

”Note the findings of the ACIA with respect to climate change and acknowledge that such 

findings, as well as the underlying scientific assessment, will help inform governments as they 

implement and consider future policies on global climate change, and endorse the ACIA policy 

recommendations”.96 

Man hoppas även på att dessa rekommendationer kan vägleda medlemsaktörernas nationella arbete och 

åtgärder mot klimatförändringarna i regionen. I Reykjavik deklarationen välkomnar man även närmare 

samarbete med regionala institutioner som Barentsrådet och Östersjöstaternas råd, för att stärka 

samarbetet kring polarcirkeln. Arktiska rådet noterar dessa regionala institutioners viktiga roll i den 

gemensamma strävan att hantera olika problemområden, speciellt miljöaspekten.97 

Båda institutionerna har, som tidigare nämnt, en begränsad möjlighet att fatta bindande beslut inom 

deras respektive ramverk. Å andra sidan är samtliga statliga medlemsaktörerna, och således 

institutionen som helhet, medverkande och bundna vid andra internationella avtal som har en mer 

global karaktär kring det miljöpolitiska området. Samtliga åtta stater i Arktiska rådet (och således 

94 Arktiska rådet (2002): The Inari Declaration, s. 4
95 Arktiska rådet (2002): The Inari Declaration, s. 2 
96 Arktiska rådet (2004): The Reykjavik Declaration
97 Arktiska rådet (2004): The Reykjavik Declaration
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samtliga statliga aktörer i Barentsrådet) är exempelvis deltagande parter i The United Nations 

Framework Convention on Climate Change (UNFCCC),98 en konvention som framarbetades och 

presenterades under FN:s klimatmöte om miljö- och hållbar utveckling i Rio 1992.99 Detta faktum lyfts 

vid upprepande tillfällen fram i Arktiska rådets officiella deklarationer.100 En intressant iakttagelse och 

uppenbar fråga är om de globala internationella avtalen kring miljö och klimatförändringar bidrar till 

att Arktiska rådet och Barentsrådet förblir svaga i den mening att institutionerna ej kan fatta bindande 

beslut inom miljöaspekten. Med andra ord, överlåter man dessa globala och komplexa frågor till andra 

organ (FN exempelvis) och fokuserar mer på regionala problem? En viss sådan tendens återspeglas i de 

officiella deklarationerna. I The Tromsö Declaration (2009) riktar Arktiska rådet just uppmärksamheten 

mot en strävan efter globala överenskommelser kring miljön:

“Recognize the urgent need for an effective global response that will address the challenge of 

climate change, and confirm the commitment of all Arctic States to actively contribute to 

reaching an adequate agreed outcome at the UNFCCC 15th Conference of the Parties (CoP15) 

in Copenhagen in December 2009”.101

En trolig förklaring till det problematiska med bildandet av en regim för att hantera klimatförändringar, 

är att detta kräver juridiskt bindande avtal, uppföljning samt kontroll, där huvuddelen av statliga 

aktörer i det internationella systemet innefattas, en global regim således. Misslyckande 

klimatkonferenser och toppmöten har visat att ett sådant mer bindande avtal kan vara svårt att uppnå.

I The Salekhard declaration från 2006 bekräftar Arktiska rådets ministrar sitt åtaganden gentemot 

ACIA rapporten (som berördes ovan) kring klimatförändringar. Deklarationen från 2006 uppmanar 

medlemsstaterna att aktivt fortsätta med sina ansträngningar att implementera de rekommendationerna 

som återfinns i rapporten:

”Reconfirm their commitments to the Reykjavik Declaration and to the ACIA policy document, 

adopted at the AC meeting in 2004, and that the Member States will continue their active 

efforts to implement the recommendations on mitigation, adaptation, research, monitoring and 

outreach”.102 

98 Arktiska rådet (2006): The Salekhard Declaration, s. 2
99 UNFCCC: http://unfccc.int/essential_background/items/6031.php 
100Arktiska rådet (2006): The Salekhard Declaration, s. 2
101Arktiska rådet (2009): The Tromsö Declaration, s. 2
102Arktiska rådet (2006): The Salekhard Declaration, s. 2
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ACIA:s rapport och rekommendationer är ett exempel på hur mer löst och försiktigt formulerade 

riktlinjer kan transformeras till mer specifika föreskrifter för handling och implementering av Arktiska 

rådets uppmaningar, med andra ord en typ av regelsystem. Vilket även återspeglas i att deklarationen 

stödjer och uppmanar SAO:s och Rådets arbetsgrupper att ta till sig rapporten från ACIA:

”Endorse the ongoing efforts of the SAOs and the Arctic Council working groups to implement 

activities, as appropriate, to follow-up the Arctic Climate Impact Assessment (ACIA) and the 

ACIA Policy Document, adopted by the Fourth Ministerial Meeting”.103

I Tromsö Declaration från 2009 ges ytterligare riktlinjer för arbetsgrupperna kring hur Rådet kan 

bemöta och hantera miljöproblem.. En åtgärd Rådet vidtog var att utforma en arbetsgrupp som skulle 

arbeta med short-lived climate forcers, exempelvis karbon- och metanutsläpp:

”Decide to establish a task force on short-lived climate forcers to identify existing and new 

measures to reduce emissions of these forcers and recommend further immediate actions that 

can be taken and to report on progress at the next Ministerial meeting, recognize the need to 

reduce vulnerability and implement adaptation actions.”104

Vidare uppmanar deklarationen medlemmarna att stärka och förbättra anpassningen av 

klimatförändringar och fortsätta dela information mellan varandra om vilka metoder som visats sig 

fungerar.105  Rådets åtgärd att utforma en speciell arbetsgrupp för att analysera och undersöka hur 

kortlivade klimat påverkningar kan hanteras (se ovan), resulterade i att Rådet två år senare vid 

ministermötet 2011 under rubriken Major Accompishments and Future Work deklarerar: 

”Welcome the Arctic Council reports on Short-Lived Climate Forcers (SLCF) that have 

significantly enhanced understanding of black carbon, encourage Arctic states to implement, as 

appropriate in their national circumstances, relevant recommendations for reducing emissions of 

black carbon”.106 

103 Arktiska rådet (2006): The Salekhard Declaration, s. 2
104 Arktiska rådet (2009): The Tromsö Declaration, s. 3
105Arktiska rådet (2009): The Tromsö Declaration, s. 3
106Arktiska rådet (2011): The Nuuk Declaration, s. 3
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Dessa åtgärderna och riktlinjerna från Arktiska rådet och arbetsgrupperna mot medlemsstaterna, visar 

även att Rådet inte endast arbetar med övergripande frågor kopplat till de globala klimatförändringar i 

sina miljöpolitiska samarbeten utan även mer specifika åtgärder och beslut för att hantera 

miljöproblem. Samtidigt visar uttalandet att det är upp till de nationella regeringarna att implementera 

dessa riktlinjer, Arktiska rådet har således inte den styrka i just denna fråga att fatta bindande avtal för 

samtliga medlemsstater. I The Nuuk Declaration lyfter man vidare fram vikten av att Arktiska rådets 

medlemsstater gör allt i sin makt för att stödja globala avtal kring klimatförändringar: 

”Confirm the commitment of all Arctic states to work together and with other countries to

 implement the agreements reached in Cancun by the time om the climate talks this year in 

Durban, South Africa, and in this context urge all parties to the UNFCCC to take urgent action 

to meet the long-term goal of holding the increase in global average temperature below 2 

degrees Celsius above pre-industrial levels.”107

Viktigt att komma ihåg är att några av de största energikonsumenterna och producenterna i det 

internationella systemet finns representerade i Arktiska rådet; USA, Ryssland och Kanada ( i viss mån 

Norge som energiproducent). Därav blir Rådets uppmaningar och riktlinjer viktiga som gemensam röst 

i exempelvis globala förhandlingar. En ytterligare anledning till att Arktiska rådet så ihärdigt lyfter 

fram vikten av att hantera de globala klimatförändringarna är att dessa förändringar har påverkat 

regionens klimat och miljö på ett konkret sätt.108

4.4 BARENTSRÅDET: SAMARBETE INOM MILJÖPOLITISKA FRÅGOR

Grundprincipen för miljösamarbetet inom Barentsrådet utgår från Rio-deklarationen som antogs efter 

en FN konferens om miljö och utveckling 1992. I  Declaration – Cooperation in The Barents Euro-

Arctic Region, eller The Kirkenes declaration som den kom att kallas, fastslår Barentsrådet att:

”...The objective of the work of the Council will be to promote sustainable development in the

Region, bearing in mind the principles and recommendations set out in the Rio Declaration

and Agenda 21 of UNCED.”109

107Arktiska rådet (2011): The Nuuk Declaration, s. 4
108Arktiska rådet (2011): The Nuuk Declaration, s. 1
109Barentsrådet (1993): The Kirkenes Declaration – Cooperation in The Barents Euro-Arctic Region,  

http://www.barentsinfo.fi/beac/docs/459_doc_KirkenesDeclaration.pdf  hämtat 7/12-11
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Det övergripande målet är således att främja arbetet för hållbar utveckling inom ramen för de tjugosju 

principer som återfinns i FN:s Rio Deklaration.110 Officiellt sett är Barentsrådets utgångspunkt att dessa 

principer kan forma institutionens normer för hur de miljöpolitiska frågorna skall hanteras. Samtidigt är 

de skilda medlemsaktörerna i samarbetet bundna till andra internationella avtal kring miljö. I The Joint  

Statement från medlemsstaternas miljöministrar i Barentsrådet 2001, vilket kan ses som en officiell 

deklaration från Rådet, betonar man behovet av att implementera  internationella avtal kring miljön:

“The Council stressed the need to strengthen implementation of Multilateral Environmental

Agreements to safeguard the environment in the Barents Region, such as the UNEP Convention 

on Persistent Organic Pollutants, the Kyoto Protocol and the Convention on Biological 

Diversity.”.111 

Det huvudsakliga arbetet för att ta fram handlingsplaner, riktlinjer och förslag på beslut som 

medlemsaktörerna skall eftersträva sker, i likhet med Arktiska rådet, i arbetsgrupperna som tillhör 

Barentsrådet. Dessa arbetsgrupperna består oftast av representanter på expertnivå från 

medlemsstaternas olika departement, myndigheter samt forskare. The Environmental Task Force, 

skapades 1994. Arbetsgruppens funktion var att fungera som en rådgivande instans till Barentsrådet för 

miljösamarbetets mål, prioriteringar, och åtgärder i institutionen.112 Denna arbetsgrupp kan illustrera ett 

exempel på arbetsgruppernas viktiga roll för institutionernas förmåga att skapa gemensamma normer. 

1999 omformades den ursprungliga arbetsgruppen till dess nuvarande form: Working group on 

Environment (WGE). Arbetsgruppens syfte är att utveckla och utföra arbetet kring miljöfrågor inom 

Barentsrådets ramverk.113 Arbetsgruppen har haft flera lyckade projekt som syftat till att skapa normer 

för medlemsaktörerna. 2002, under det svenska ordförandeskapet, inrättades The Cleaner Production 

Task Force (CPTF) för att utarbeta riktlinjer kring renare och miljövänligare produktion i regionen.

Den gemensamma handlingsplanen som utarbetades gav medlemsstaterna i uppgift att utveckla sina 

nationella handlingsplaner kring miljövänligare produktion. Finlands nationella strategi för hållbar 

utveckling, där aspekten för renare produktion fanns med, antogs 2006. Även Norge presenterade sin 

110Rio-deklarationen (1992) http://www.regeringen.se/content/1/c6/01/86/84/42a35d54.pdf hämtat 9/12-11
111Barentsrådet (2001) Joint Statement of The Environment Ministers of BEAC, 

http://www.barentsinfo.fi/beac/docs/WGE_Kirkenes_statement.pdf (hämtat 9/12-11)
112Barentsrådet (2007): Report of the Working Group on Environment to the Eight Meeting of Environment Ministers,  

http://www.barentsinfo.fi/beac/docs/WGE+ReportWGE+2005-2007.pdf , s. 1, hämtat 9/12-11
113 Barentsrådet (2007): Report of the Working Group on Environment to the Eight Meeting of Environment Ministers, s. 1
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nationella strategi 2007 och den implementeras 2008.114 Detta är ett konkret exempel på hur samarbetet 

inom Barentsrådet ramverk kan bidra till att utforma regler och normer som efterlevs, utan att dess 

regler och normer är bindande. Även Barentsrådet officiella deklarationer från början av 2000-talet 

lyfter fram vikten av att miljöaspekten måste integreras fullt ut i samtliga aktiviteter Rådet bedriver:

”Guided by the commitment in the Prime Ministers 10 years Anniversary Declaration adopted 

in Kirkenes on January 11 2003 emphasizing that the environmental dimension must be fully 

integrated into all activities in the Region”.115 

I början av samarbetet fanns andra, mer akuta problem att åtgärda i Barentsregionen. Vid tidpunkten för 

The Kirkenes declaration, som också deklarationen visar, var politiker och beslutsfattar oroliga för 

gamla kärnkraftsanläggningar och radioaktivt avfall som fanns runt omkring Kolahalvön (Ryssland). 

Detta var ett potentiellt problem och hot mot regionen i sin helhet.116 Gemensamma ansträngningar, 

samarbete, ekonomiska investeringar och hjälp från USA gjorde att man kunde stabilisera 

situationen.117 Institutionen kunde således uppfylla ett av sina specifika mål vilket är ett tecken på en 

viss styrka inom regimen. 

Barentsrådet samarbetar på flera punkter med Arktiska rådet. Samtliga medlemsstater i Barentsrådet är 

trots allt även representerade i Arktiska rådet. När Barentsrådets miljöministrar möts 2005 betonar 

deklarationen vikten av de upptäckter och rekommendationer som ACIA har presenterat i Arktiska 

rådet. Man fastslår:

“Stressed the importance of the findings and recommendations of the Arctic Climate Impact 

Assessment (ACIA), presented at the Ministerial Meeting of the Arctic Council in November 

2004. Encouraged cooperation with the Arctic Council on climate issues and actions be taken in 

all relevant sectors in the Barents Region to meet the recommendations of the ACIA”. 118 

Ytterligare en intressant punkt vid mötet 2005, som även det är kopplat till tidigare nämnda åtgärder 

kring miljövänligare produktion, är att Barentsrådet rekommenderar medlemsstaterna att implementera 

114Barentsrådet (2007): Report of the Working Group on Environment to the Eight Meeting of Environment Ministers,s. 2-3
115 Barentsrådet (2003) The Barents Euro-Arctic Council 6th Meeting of Environment Ministers, s. 1-2
116Barentsrådet (1993): The Kirkenes Declaration – Cooperation in The Barents Euro-Arctic Region
117 Oldberg, I (2011), s. 22
118Barentsrådet (2005): The Barents-Euro Arctic Council 7th  Meeting of Environment Ministers, s. 4
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dessa principer med hjälp av reglerande åtgärder:

”Recommended that the governments also promote Cleaner Production principles through 

regulatory instruments, such as emission limit values, and enhance the use of new economic 

instruments”.119

Vidare lyfter Barentsrådet fram de viktiga bidrag ökat samarbete kring den miljöpolitiska aspekten har 

medfört i regionen, men eftersöker ytterligare ansträngningar i samarbetet:

”The Ministers acknowledged the development of extensive environmental cooperation 

between the countries, the strengthening of the environmental cooperation between the regions 

and the concrete achievements, for example, in reducing pollution, promoting cleaner 

production and enhancing nature conservation cooperation efforts.”120

Ett återkommande inslag i Rådets deklarationer är medvetenheten kring problematiken med allt för 

ambitiösa förslag på implementeringsbeslut riktat mot miljöaspekten regionalt, med tanke på regionens 

stora mängder naturresurser (som vid exploatering och/eller olyckor kan påverka miljön mycket 

negativt) och de ekonomiska intressen detta medför.121 Här kan ytterligare en viktigt förklaringsfaktor 

till svårigheten att uppnå bindande avtal inom miljösamarbetet skönjas. Nationella ekonomiska 

intressen från exempelvis Ryssland och Norge i Barentsregionen kan skapa hinder för att uppnå 

gemensamma normer inom miljöaspekten i institutionernas ramverk. Samtidigt är man noga att betona 

vikten av att samtliga medlemsaktörer arbetar och följer de riktlinjer och principer som antagits för att 

hantera klimatförändringarnas påverkan i regionen:

”Recognized the importance of further actions to intensify implementation of recommendation of 

ACIA as well as of the document; “Arctic Climate Change: Policy measures relevant for the 

Barents Region” and stressed the importance of actions by all relevant sectors of the Barents 

cooperation to mitigate and adapt to climate change”.122

119Barentsrådet (2005): The Barents-Euro Arctic Council 7th  Meeting of Environment Ministers, s. 3
120Barentsrådet (2005): The Barents-Euro Arctic Council 7th Meeting of Environment Ministers, s. 2
121 Barentsrådet (2007): The Barents-Euro Arctic Council 8th Meeting of Environment Ministers, s. 6
122Barentsrådet (2007): The Barents-Euro Arctic Council 8th Meeting of Environment Ministers, s. 6
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En återkommande aspekt i Barentsrådet, med avseende på åtgärder de vidtar och beslutar om kopplat 

till miljön, är att småskaliga projekt presenteras som förslag från arbetsgrupper och Rådet uppmanar 

implementering på nationell och regional nivå.123 Beslut och förslag på riktlinjer kan således 

implementeras på en lägre nivå, vilket kan ha en positiv effekt på samarbetet som helhet. En ytterligare 

faktor med att ha två nivåer av samarbetet, är att institutionens övergripande principer möjligtvis kan 

uppfyllas redan på den regionala nivån vilket i sin tur leder till att principer enklare kan uppfyllas på 

den mellanstatliga nivån. En form av bottom-up snarare än top-down effekt. 

I  The Joint Communique från 2009 välkomnade och hoppades Barentsrådet ministrar mycket på 

klimatkonferensen i Köpenhamn samma år.124 Året där på, vid nionde ministermötet i Tromsö 2010, 

framhålls klimatkonferensens viktiga roll för att uppnå globala bindande avtal kring utsläpp:

”Acknowledged the 15th Conference of the Parties in Copenhagen in December 2009 of the 

United Nations Framework Convention on Climate Change as an important step on the way to 

the development of a comprehensive, global and binding agreement aiming at preventing the 

global temperature rise from exceeding two degrees.”125

I samma deklaration uppmanar man dock till en gemensam handlingsplan inom institutionens ramverk 

för att hantera klimatförändringar i regionen:

”Emphasised that climate change issues concern the whole Barents cooperation and called for 

co-ordinated action, involving indigenous peoples, to develop an action plan for further work 

on climate change in the BEAC under the lead of the Committee of Senior Officials. Such a 

plan should be based on previous work and include cross-sector interaction, for example 

strengthened co-operation to identify climate-related health challenges”.126 

Svårigheten att uppnå globala, bindande, avtal kring utsläpp och andra miljöproblem är uppenbart ett 

allvarligt problem för den arktiska regionen som institutionen visar genom att gång på gång lyfta fram 

detta i sina deklarationer. 

123 Barentsrådet (2007):  The Barents-Euro Arctic Council 8th Meeting of Environment Ministers, s. 6
124 Barentsrådet: (2009): 12th Session of the BEAC Joint Communique,  

http://www.barentsinfo.fi/beac/docs/Communique_12th_BEAC_Ministerial_Session_Murmansk_2009_English.pdf, s. 
7, hämtat 9/12-11

125 Barentsrådet: (2010) The Barents-Euro Arctic Council 9th Meeting of the Ministers of the Environment,  
http://www.barentsinfo.fi/beac/docs/Ministers_Declaration_Tromso17_02_10_ENG.pdf , s. 2, hämtat 9/12-11

126 Barentsrådet: (2010) The Barents-Euro Arctic Council 9th Meeting of the Ministers of the Environment, s. 2
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4.5 ARKTISKA RÅDET: SAMARBETE INOM ENERGIPOLITISKA FRÅGOR

Konkreta diskussioner och förslag kring energipolitiska åtgärder är mycket begränsade under Arktiska 

rådets första tid, åtminstone sett till de officiella deklarationerna. När energipolitiska aspekter lyfts upp 

är det främst ur ett miljöpolitiskt perspektiv, främst gällande utvinning av naturresurser i form av olja, 

gas, metaller: 

”Recognized the potential for development of oil, gas, metals and minerals in many Arctic 

regions to impact on the local standard of living and emphasize the importance of responsible 

management of these resources, including emergency prevention, to promote environmental 

protection and the sustainable development of the Arctic indigenous and local communities.”127

Att hantera utvinning och utveckling av energi- och naturresurser måste enligt Rådets riktlinjer och 

normer följa ett ansvarstagande handlade för att inte skada miljön i Arktis. Vid det femte ministermötet 

2006 i Salekhard (Ryssland), när Arktiska rådet antog The Salekhard declaration, lyftes samarbete 

kring energiaspekten upp:  

”Welcome the increased co-operation in the field of energy, reflected in various AC projects, 

and endorse energy, including renewable energy and environmentally friendly technologies, as 

an important component of the AC cooperation, addressing energy issues and their impact on 

human life and the environment, and request the SDWG to report on this activity to the AC 

Ministerial session in 2008, and to identify activities that the Arctic Council could consider for 

future implementation.”128

Den arbetsgrupp som främst behandlar frågor kring energiresurser i Arktiska rådet är Sustainable 

Development Working Group (SDWG) som just berörs i deklarationens uttalande. Uppmaningen till 

SDWG i deklarationen, att rapportera kring energifrågor kopplat till Arktiska rådet, utmynnade i 

rapporten SDWG - Report on Arctic Energy (2009). Rapporten, som kan ses som en övergripande 

utredning för olika frågor kopplat till energi i Arktis, lyfter fram förvånansvärt få konkreta förslag till 

närmare samarbete inom energifrågor. Samtidigt är man medveten om den många gånger komplexa 

situationen att samarbeta inom energifrågor eftersom det ofta spelar en vital roll i energirika staters 

nationella utrikes-, välfärds- och handelspolitik.129 Konkreta förslag på samarbete inom just 

127Arktiska rådet (2002) The Inari Declaration, s. 4
128Arktiska rådet (2006): The Salekhard Declaration, s. 4
129Arktiska rådet (2009):SDWG Report on Arctic Energy, s. 10 http://portal.sdwg.org/media.php?mid=1012 hämtat 5/12-11
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energiutvinning lyfts inte fram. SDWG:s rapport rekommenderar dock att energifrågor, givet dess 

viktiga roll för regionen, får en stående punkt när ministermöten äger rum.130 Denna rekommendation 

följer Arktiska rådets medlemsstater när ministermötet i Tromsö 2010 tar vid. I deklarationen 

framträder flera uppmaningar och riktlinjer till medlemsstaterna gällande utvinning av energiresurser. 

Ministrarna uppmanar till nationella regleringar gällande olja och gas utvinning offshore:

”Approve the revised Arctic Council Offshore Oil and Gas Guidelines and urge all States to 

apply these Guidelines throughout the Arctic as minimum standards in national regulations”.131 

De miljöpolitiska aspekterna är ständigt närvarande. I The Tromsö Declaration uppmanar Arktiska 

rådet sina medlemmar att tillämpa försiktighet vid utvinning, transport och lagring av olja samt 

tillämpa lagar och kontroller för denna verksamhet, med hänsyn till de konsekvenser eventuella 

olyckor kan medföra: 

”Urge Member States to apply the precautionary approach and polluter-pays principle as 

reflected in Principles 15 and 16 of the Rio Declaration, respectively, and conduct risk and 

environmental impact assessments for the exploration, development, transport and storage of 

oil, and enact and/or enforce appropriate laws and controls”.132 

Här hänvisar alltså Rådet till de övergripande principer som återfinns i Rio-deklarationen,133 vilket i sin 

tur bygger upp bestämmelser och ett visst norm- och regelsystem för hur hantering och exploatering av 

olja bör ske. Vidare uppmuntrar och välkomnar ministrarna främst SDWG arbete kring frågor som 

berör de arktiska staterna som energikonsumenter samt just miljöaspekten av energiutvinning. Man 

beslutar dock att stärka samarbetet när det gäller att förebygga och hantera oljeutsläpp och andra farliga 

utsläpp i regionen.134 En intressant avslutande iakttagelse är att vid det senaste ministermötet i Nuuk 

2011 berörs inte energi- och naturresurser vid ett enda tillfälle. 

130Arktiska rådet (2009):SDWG Report on Arctic Energy, s. 28
131Arktiska rådet (2009): The Tromsö Declaration, s. 5
132Arktiska rådet (2009): The Tromsö Declaration, s. 6
133Rio-deklarationen (1992)
134Arktiska rådet (2009): The Tromsö Declaration, s. 6
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4.6 BARENTSRÅDET: SAMARBETE INOM ENERGIPOLITISKA FRÅGOR

Sedan starten 1993 har Barentsrådet främst fokuserat på, i likhet med Arktiska rådet, miljöpåverkan av 

energiutvinning och betonat vikten att spara energi,135 vilket återspeglas i Rådets officiella 

deklarationer. I den officiella deklarationen från 2001 finns flera punkter där just miljöpåverkan och 

energiutveckling lyfts fram:

”The Council supported closer co-operation between the Barents Council’s working groups

on Environment and Energy in the climate change and energy field to develop common

activities and programmes to reduce emissions of greenhouse gases”.136

Vidare fortsätter Rådet att uppmana arbetsgrupperna att skapa en gemensam arbetsgrupp kring 

bioenergi och andra gemensamma implementeringsplaner:

”The Council encouraged the working groups on Environment and Energy to consider the 

possibility to establish a Joint Task Force on Bioenergy and Joint Implementation or other forms 

of co-operation”.137

The Energy Working Group (EWG) var från början ett organ med ad hoc status efter att energifrågors 

centrala roll i Barentsregionen uppmärksammats vid Barentsrådets femte ministermöte 1998. Där antog 

man Energy Action Plan for the Improvement of the Energy Situation in the Barents Region vilket var 

uppkomsten för arbetsgruppen. 2001 förlängdes mandatet för arbetsgruppen och dess ad hoc status 

försvann. I dokumentet The Draft Terms of Reference Energy Working Group, som är en övergripande 

uppdragsbeskrivning och strategisk framåtblickande för arbetsgruppen, fastslår man den viktiga roll 

som organet direkt eller indirekt spelat för olika samarbeten kring energifrågor i regionen.138 Vidare 

fastslår arbetsgruppen att:

”The EWG has since 1998 served to catalyst cooperative activities between the energy systems 

of the Region. A wide variety of activities have been carried out, either directly or indirectly 

related to the EWG. The main responsibility for implementation lies with regional and national 

135 Oldberg, I (2011), s. 21
136 Barentsrådet (2001): Joint Statement of The Environment Ministers of  Barents-Euro Arctic Council, s. 2
137Barentsrådet (2001): Joint Statement of The Environment Ministers of  Barents-Euro Arctic Council, s. 2
138 Draft Terms of Reference Energy Working Group,  

http://www.barentsinfo.fi/beac/docs/JWGE_ToR_version_25_8_2009(2)_adopted_13.10.2009.pdf hämtat 8/12-11
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governments, energy utilities, investors and other actor”.139 

Ansvaret för att implementera olika riktlinjer och beslut som Barentsrådet fattar ligger således på det 

regionala och nationella styret. Möjligheten för Barentsrådet att tvinga sina medlemmar att 

implementera regelsystem och riktlinjer som gemensamt fattas är således liten. En viktig anledning är 

att energi- och naturresurser är viktiga stöttepelare för flera medlemsstaters nationella ekonomiska 

politik (främst Ryssland och Norge). Att en  mellanstatlig samarbetsinstitution skulle kunna uppnå 

överstatlighet i energifrågor är således svårt att se, åtminstone kring just utvinning och exploatering. 

Att utvinning och transport av energiresurser kommer öka markant i och med att nya exploateringar 

runt omkring Barentsregionen är ett faktum som kan påverka miljön negativt om inte aktörerna följer 

de normer som finns:

”Production and transport of petroleum as well as other hazardous substances are expected to 

increase in the future. As a consequence it is necessary to follow high environmental standards 

in combination with intensified use of environmental impact assessments”.140

Barentsrådets ministrar förespråkar att medlemsaktörerna utvecklar förnybar energi och påminner om 

de normer kring hållbar utveckling och utvinning av naturresurser som präglar institutionen:

”Energy efficiency measures and promotion of renewable energy sources are important in order 

to achieve a reduction of greenhouse gas emissions and to follow-up the Johannesburg Plan of 

Implementation. Sustainable use of energy and energy resources is of vital interest for the 

future of the Barents Region”.141

Även i deklarationen från 2005 lyfter Rådet fram vikten av att utveckla förnybar energi och samarbeta 

med andra institutioner som direkt eller indirekt påverkar Barentsregionen: 

”Encouraged the promotion of projects aimed at improving energy efficiency and the greater 

use of renewable energy sources (such as biofuels and wind) in cooperation with the BEAC 

Energy Working Group and the Barents energy efficiency centres and the following of the 

139 Barentsrådet (2009): Draft Terms of Reference Energy Working Group
140Barentsrådet (2003) The Barents Euro-Arctic Council 6th Meeting of Environment Ministers, s. 2
141Barentsrådet (2003) The Barents Euro-Arctic Council 6th Meeting of Environment Ministers, s. 6
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cooperation within the Baltic Sea Region Energy Cooperation to develop Joint Implementation 

projects in the Barents Region”.142

Norge och Ryssland är de medlemsstaterna som besitter stora tillgångar av energi- och naturresurser. 

Exploatering och produktion är centralt för staternas ekonomi, däremot har inte Barentsrådet visat sig 

vara det rätta ramverket för dessa frågor. Enligt Oldberg är det snarare nationella myndigheter och 

energibolag som ligger bakom påtryckningarna för utökad exploatering, med dessa aktörer innefattas ej 

av Barentsrådet ramverk. Ryssland och Norge slöt 2010 ett mellanstatligt avtal kring gränsen mellan 

deras ekonomiska zoner, som varit en tvistefråga sedan 70-talet. Förutom att komma överens om 

gränsdragning innefattade även avtalet samarbete inom energiprojekt över havsgränserna.143 

Exploatering och utvinning av energi- och naturresurser är således fortfarande främst en fråga för de 

nationella regeringarna i Barentsregionen. Barentsrådet spelar dock en viktigt roll som normbildande 

instans, med möjlighet att skapa ett konkret regelsystem, när det gäller miljöaspekten av 

energiutvinning, samt att främja utvecklingen av förnybar energi i regionen. I deklarationen från 2010 

betonar ministrarna återigen vikten av att arbetet kring miljö och energi koordineras:

”Called for coordinated efforts between the Working Group on Environment and the Joint 

Energy Working Group on developing projects on energy efficiency, renewable energy, and 

cleaner production and consumption”. 144

4.7 JÄMFÖRANDE ANALYS

I detta avsnitt har författaren för avsikt att jämföra de två analysenheterna, Arktiska rådet och 

Barentsrådet med hjälp av analysmodellen internationella regimer. Samtidigt har tidigare avsnitt 

presenterat de mest framträdande åtgärderna och riktlinjerna som institutionerna har beslutat om kring 

de två undersökta politikområdena, vilket ligger till grund för bedömning av institutionernas 

styrka/effektivitet inom samarbetes områdena, utifrån analysmodellens kriterier. En jämförande analys 

för uppkomsten av respektive institutionen kommer även genomföras.

142 Barentsrådet (2005): The Barents-Euro Arctic Council 7th  Meeting of Environment Ministers, s. 4
143 Oldberg, I (2011), s. 21f
144 Barentsrådet: (2010) The Barents-Euro Arctic Council 9th Meeting of the Ministers of the Environment, s. 4
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När det gäller politikområdet miljö finns det flera likheter. En uppenbar likhet är hur institutionerna har 

organiserat sig för att kunna arbeta, det vill säga hur beslutsprocesser fungerar samt arbetsgruppernas 

indelning, roll och mandat. Den huvudsakliga praxis som råder är att institutionernas arbetsgrupper tar 

fram rekommendationer och riktlinjer kring olika specifika frågor och därefter godkänns dessa vid 

ministermöten eller på möten mellan SAO. Däremot ligger det huvudsakliga implementeringsansvaret 

på respektive medlemsaktör, vilket är detsamma för båda institutionerna. För Arktiska rådets del är det 

främst AEPS:s principer som skapat de mest framträdande normerna för institutionens samarbete inom 

miljöfrågor. Trots att AEPS inte är ett juridiskt bindande avtal, och Arktiska rådet utifrån vad den 

empiriska analysen visar, ej har möjlighet att fatta bindande beslut för medlemsstaterna kring miljö- 

och energifrågor, så skapar Arktiska rådet och dess ramverk beslut och riktlinjer för medlemsaktörerna. 

Ett sådant exempel på beslut som blir till riktlinjer är Arctic Council Action Plan to Eliminate Pollution  

of the Arctic (ACAP). Liknade aspekter kan urskiljas i Barentsrådet åtgärder och riktlinjer för 

miljösamarbetet, men där har samarbetets huvudsakliga principer och normer formats av olika FN 

deklarationer som exempelvis Rio Deklarationen. 

Den empiriska analysen visar på ytterligare en likhet mellan institutionerna: dess strävan efter globala 

bindande avtal, i exempelvis FN:s regi gällande främst miljö- och hållbar utveckling. Båda 

institutionerna har samma perspektiv när det kommer till detta område, det vill säga att bindande avtal 

eller globala överenskommelser är en förutsättning för att hantera exempelvis klimatförändringar och 

och andra påverkansfaktorer för miljön. Samtidigt strävar båda institutionerna efter att fungera som en 

gemensam röst vid klimatkonferenser för just den arktiska situationen å enda sidan, och situationen i 

Barentsregionen å andra sidan. 

För att institutionen eller samarbetet ska betraktas som stark/effektiv utifrån analysmodellen måste 

rådande normer och regler följas, specifika mål och syften uppnås, samt möjlighet finnas att inom 

institutionens ramverk kunna fatta bindande avtal. Undersökningen av analysenheternas officiella 

deklarationer visar att båda institutionerna har en uppföljning kring de beslut och riktlinjer som arbetats 

fram inom samarbetet, främst gällande politikområdet miljö. Detta visar sig exempelvis när 

deklarationerna uppmärksammar att ett visst land har implementerat rekommendationer eller riktlinjer 

från respektive institution. Vidare visar den empiriska analysen att medlemsaktörerna i respektive 

institution följer rådande normer och regler, och att olika syften med samarbetet uppnås. Ett sådant 

exempel är de många åtgärder som Arktiska rådet har beslutat och implementerat för att uppnå AEPS 
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mål. Ett annat mer konkret är hur Finland och Norge, efter att Barentsrådet utarbetat en gemensam 

handlingsplan för miljövänligare produktion, efterföljer dessa normer och regler i sina nationella 

strategier kring hållbar utveckling och miljövänligare produktion. Däremot visar båda institutionerna 

på svaghet gällande förmåga att fatta bindande beslut inom institutionens ramverk, vilket således är en 

likhet mellan de undersökta fallen. En skillnad dock, utifrån den empiriska analysen, är att Barentsrådet 

vid ett tillfälle förespråkar att rekommendationer kring miljövänligare produktion implementeras på 

nationell nivå med hjälp av reglerande åtgärder, som ekonomiska instrument. Något liknade beslut 

återfinns ej hos Arktiska rådets. 

En ytterligare likhet mellan institutionerna är avsaknaden av tydliga kontrollfunktioner för att se till att 

gemensamma beslut efterföljs. Å ena sidan har således institutionerna inte auktoritet att kontrollera att 

beslut efterföljs. Å andra sidan, om detta hade varit ett betydande problem för fungerande och effektivt 

samarbete, hade med största sannolikhet den empiriska analysen av deklarationerna indikerat att 

institutionerna strävade mot en sådan utveckling. 

Gemensamma riktlinjer och rekommendationer som utarbetas bidrar till att utveckla regelsystem som 

skall följas, men framför allt ett normsystem som stakar ut vilka rättigheter och skyldigheter 

medlemsaktörerna har inom de undersökta politikområdena. En sådan norm är exempelvis 

medlemsstaternas skyldighet att följa principen ”förorenaren-betalar” vid eventuella utsläpp eller 

olyckor vid oljeutvinning, vilket båda institutionerna uppmärksammar i sina officiella deklarationer. 

Institutionerna kan även bidra till att en sådan norm efterlevs. Samarbetet för båda institutionerna inom 

politikområdet miljö är relativt starkt/effektivt utifrån den regimteoretiska analysmodellen. Trots att 

institutionerna ej har möjlighet att fatta bindande beslut, så visar undersökningen av de officiella 

deklarationerna att man lyckas skapa normer och regler för medlemsstaterna som efterföljs. Vidare 

visar redogörelsen av de officiella deklarationerna att båda institutionerna har lyckas uppnå specifika 

mål eller syften med samarbetet, vilket ytterligare är en indikator på styrka/effektivitet utifrån den 

regimteoretiska analysmodellen.

Institutionerna uppvisar tydliga likheter när det gäller åtgärder och beslut kring energifrågor- och 

naturresurser i Arktis. Dels är detta politikområde helt klart underordnad det miljöpolitiska arbetet i 

båda institutionerna, vilket beror på flera olika anledningar. En förklaring är att båda institutionernas 

huvudsakliga princip för samarbetet är hållbar utveckling och miljöskydd i Arktisk, där förnybar energi 
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och miljömedvetenhet mer är i fokus än olja- och gas utvinning. En annan förklaring är att energifrågor 

och naturresurser är känsliga områden eftersom de spelar en så central roll för vissa medlemsaktörers 

nationella ekonomier. Samtidigt kan det vara problematiskt om ett mellanstatligt samarbete som skall 

främja interaktion och stabilitet inte har möjlighet eller vill behandla mer komplexa frågor som 

exempelvis energiutvinning och gränsdragningar.

Vidare är det även tydligt att när båda institutionerna beslutar om, eller skapar gemensamma riktlinjer 

kring energifrågor, handlar det allt som ofta om hur energiutvinning- och utveckling skall hanteras av 

medlemsaktörerna utifrån de övergripande principerna för hållbar utveckling och miljöskydd. En 

uppenbar likhet mellan institutionernas arbete för åtgärder och beslut kring energifrågor, är just den 

bristande eller svaga rollen som institutionerna spelar. Att organen kan vara viktiga för att skapa 

gemensamma riktlinjer för skydd av miljön kopplat till energifrågor är tydlig i den empiriska analysen. 

Däremot visar ingen av analysenheterna i någon större utsträckning på att det institutionaliserade 

samarbetet skulle kunna fungera som ramverk för mellanstatligt dialog och samarbete för gemensamma 

ansträngningar gällande exempelvis energiutvinning. Ingen av institutionernas ramverk ter sig således 

vara rätt forum för liknande diskussioner och samarbete. Utifrån den neoliberalistiska teorin är en trolig 

förklaring till varför samarbetet inom energifrågor har en sådan svag ställning i institutionerna, att detta 

politikområde inte faller inom institutionens syfte att hantera problem genom institutionaliserat 

samarbete. Med andra ord, staterna i regionen uppfattar möjligtvis inte detta som en fråga man måste 

lösa i ett institutionaliserat samarbete, utan istället bi- eller unilateralt.

En rimlig bedömning är att samarbetet inom politikområdet energi inte i någon vidare utsträckning kan 

ses som starkt/effektivt utifrån den regimteoretiska analysmodellen. Det är tydlig att båda de 

undersökta fallen undviker känsliga frågor, vilket avsaknaden av konkreta åtgärder och riktlinjer för 

energifrågor visar. Institutionerna visar på en viss effektivitet/styrka kring att få medlemsaktörerna att 

följa rådande normer och regler när det gäller miljöaspekten av energifrågor. Däremot visar den 

empiriska analysen att ingen av institutionerna på allvar vill/kan fungera som ett mellanstatligt forum 

för samarbete gällande energiutvinning. Arktiska rådet visar sig däremot, till skillnad från Barentsrådet, 

vara mer angelägna att medlemsstaterna implementerar de riktlinjer gällande olja- och gas utvinning 

offshore som institutionen beslutat om, och att medlemsstaterna bör med reglerande åtgärder införa 

detta som minimum standard.
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De två undersökta institutionerna har sedan bildandet haft ett stort fokus på den arktiska miljön och 

klimatförändringarnas påverkan för den arktiska regionen. En viss skillnad finns dock, då Barentsrådet 

mer kan ses som ett regionalt samarbete med en geografisk avgränsning kring Barents hav där 

regionala problem i första hand skall hanteras, medan Arktiska rådets täcker in hela den arktiska 

regionen. Detta återspeglas även i institutionernas officiella deklarationer som ligger till grund för 

bildandet. Detta argument stärks även av att Barentsrådet har en regional nivå för samarbete inom 

institutionens ramverk. Å ena sidan lyfter Barentsrådet fram, vid sidan av den centrala principen att 

främja miljön- och hållbar utveckling i regionen, vikten av regional stabilitet och säkerhet. Arktiska 

rådet å andra sidans huvudsakliga princip är samarbete för hållbar utveckling och miljöskydd, vilket 

kan bero på den mer globala karaktären som institutionen har, som trots allt täcker in hela norra 

hemisfären. Stabilitet och säkerhet är en underordnad princip för Arktiska rådet. Således är det ej 

kontroversiellt, utifrån den empiriska analysen, att argumentera för att båda institutionernas 

huvudsakliga princip är miljöskydd i den arktiska regionen och att främja hållbar utveckling, men att 

institutionerna skiljer sig åt på vilken nivå de åtgärder och beslut som institutionerna vidtar riktar sig 

mot.

Regler för institutionen, det vill säga mer precisa föreskrifter för handling och detaljerade 

bestämmelser avseende samarbetet, är mer problematiskt att utläsa ur den empiriska analysen. En 

rimlig tolkning är att The Ottawa Declaration respektive The Kirkenes Declaration, det vill säga 

deklarationerna som ligger till grund för samarbetet, är föreskrifter och mer detaljerade bestämmelser 

avseende samarbetet vilket dokumenten visar.145 Här återfinns övergripande bestämmelser avseende 

samarbetet. Samtidigt är regler något som utvecklas inom institutionernas ramverk, men som inte på ett 

tydligt vis urskiljs i de officiella deklarationerna. En anledning till att konkreta regler är problematiskt 

att urskilja är just det faktum, som analysen visar, att de undersökta fallen är svaga när det kommer till 

möjligheten att fatta bindande avtal. Många frågor som hanteras och beslutas av institutionerna innebär 

främst att rekommendationer och riktlinjer skapas, och är med andra ord mer informella i den 

meningen, än vad bindande avtal och beslut hade varit. 

De två institutionerna skiljer sig däremot när det gäller uppkomsten för samarbetet. Arktiska rådet kan 

förstås som att de principer och normer AEPS medförde, institutionaliserades genom uppkomsten av 

Arktiska rådet för att hantera problem och möjligheter som  AEPS stakade ut. Dess normer och 

145Arktiska rådet (1996): The Ottawa Declaration, Barentsrådet (1993): The Kirkenes Declaration
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principer är även de mest framträdande i Rådets arbete kring miljö- och energifrågor. Med andra ord 

såg medlemsstaterna den fördel ett närmare institutionaliserat samarbete medför, för att uppfylla 

komplexa syften och mål som unilateralt inte hade haft samma effekt. Detta stämmer väl överens med 

den neoliberala teorin som hävdar att internationella institutioner uppstår för att stater uppfattar att 

sådana samarbeten kan leda till ömsesidig nytta för samtliga aktörer. I fallet med Arktiska rådet som 

institutionaliserat samarbete är det däremot inte lika framträdande att staterna söker detta samarbete för 

att uppnå egoistiska mål, utan de problem som staterna gemensamt försöker hantera påverkar samtliga 

aktörer. 

Den främsta förklaringsfaktorn för uppkomsten av Barentsrådet måste mer förstås mot den politiska 

kontext som institutionen uppkom i. År av spända relationer mellan de Nordiska (Nato) länderna och 

Ryssland gjorde att mellanstatligt och institutionaliserat samarbete staterna emellan hade var en 

omöjlighet i regionen. En rimlig förklaringsfaktor för uppkomsten av Barentsrådet, var den avsaknad 

av befintliga institutioner som hanterade en viss specifik sakfråga, exempelvis miljöskydd och 

ekonomiskt samarbete i just Barentsregionen. Från de Nordiska länderna fanns med största sannolikhet 

en stort egenintresse att få med Ryssland i samarbetet för att hantera miljöfrågor och även främja 

stabilitet i Barentsregionen. Det norska initiativet att bilda Barentsrådet innebar att politikområden som 

miljöfrågor, ekonomiskt samarbete och stabilitet, fann en gemensam plattform. Avsaknaden av 

lämpliga och befintliga institutioner för att hantera problem och möjligheter relaterade till 

Barentsregionen, tillsammans med norska nationella intressen, är de tydligaste förklaringsfaktorerna 

för uppkomsten av institutionerna utifrån ett neoliberalistiskt perspektiv. Barentsrådet blev ett 

instrument för staterna i regionen att genom institutionaliserat samarbete, hantera problem och 

möjligheter som varit svåra att uppnå som självständiga stater.

5. SLUTSATSER

5.1 SLUTSATS

Studiens syfte har varit att jämföra och analysera vilka åtgärder och beslut de två institutionerna 

vidtagit för samarbete kring miljö- och energifrågor i regionen, samt bedöma samarbetets 

styrka/effektivitet. Vidare har även den traditionella skolbildningen för regimanalyser, neoliberalism, 

hjälpt författaren att urskilja vilka centrala förklaringsfaktorer för uppkomsten av institutionerna som 

finns.
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Utifrån den empiriska undersökningen och analysen av samarbetsinstitutionerna Arktiska rådet och 

Barentsrådet officiella deklarationer, har studien visat att institutionerna inom miljöfrågor har ett 

relativt effektivt och starkt samarbete. Detta kan beläggas genom att den empiriska analysen visar på 

att de många gemensamma riktlinjer och beslut som institutionerna har vidtagit och beslutat om för att 

hantera olika problem och frågor kring politikområdet miljö visar att samarbetet uppfyller specifika 

mål och syften. Dessa riktlinjer och beslut består huvudsakligen av handlingsplaner och 

rekommendationer som institutionerna uppmanar medlemsstaterna att implementera på nationell nivå. 

En  förklaring till att det miljöpolitiska samarbetet är utvecklat kan vara att aktörerna finner samarbetet 

positivt eftersom det kan skapa fördelar för samtliga medlemsaktörer i ett så pass komplicerat 

politikområde som miljö. Genom att gemensamt hantera dessa frågor i ett institutionaliserat samarbete 

kan aktörerna uppnå mål som hade varit svårt eller omöjligt att uppnå för staterna på egen hand, vilket 

är förklaringsfaktorer för fungerande samarbete från den neoliberala inriktningen.

Den teoretiska analysmodellen har hjälpt författaren att kunna bedöma institutionernas 

styrka/effektivitet inom de valda politikområdena för studien. Analysmodellen har vidare hjälpt 

författaren att jämföra vilka principer, normer, regler och beslutsfattande-procedurer som existerar i 

respektive institution. När det gäller miljöfrågor visar båda institutionerna på styrka/effektivitet utifrån 

kriteriet att medlemsstaterna följer rådande normer och regler och kan uppnå specifika mål och/eller 

syften. Däremot har ingen av institutionerna, som den empiriska analysen visar, möjlighet att fatta 

bindande beslut eller avtal kring miljöfrågor. Vidare har den empiriska analysen visat att båda 

institutionerna bidrar till att skapa gemensamma normer och i viss mån regelsystem för att hantera 

problem och möjligheter för miljö- och energifrågor.

Att institutionerna på sikt kan tänkas utvecklas och ha möjlighet att fatta bindande beslut eller avtal ser 

författaren till denna studie som mindre trolig. Den främsta anledningen är att problemen med 

klimatförändringar och miljöpåverkan, som är de mest framträdande för miljösamarbetet i Arktis, 

måste lösas på en global nivå med juridiskt bindande avtal vilket har visats sig vara problematiskt. 

Studien har dock visat att bindande avtal inte är ett krav för ett fungerande och effektivt 

miljösamarbete, åtminstone inte när det gäller att skapa gemensamma normer och regler som efterföljs 

samt uppnå specifika mål och syften, men att vissa problem och frågor blir problematiska att hantera 

utan konkretare regleringsmöjligheter från institutionernas sida. Den empiriska analysen har visat att 

båda institutionerna bidrar till att skapa gemensamma normer och i viss mån regelsystem för att hantera 
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problem och möjligheter för miljö- och energifrågor. Vidare har studien visat att båda institutionernas 

huvudsakliga princip eller målsättning för samarbetet är miljöskydd och hållbar utveckling i Arktis. 

I den empiriska analysen har flera åtgärder och riktlinjer som de två institutionerna vidtagit och 

beslutat om för att hantera politikområdena miljö- och energifrågor lyfts fram. Analysen visar att 

institutionerna har lyckats skapa gemensamma normer, som också efterföljs, inom miljösamarbetet. 

Däremot brister båda institutionerna i att hantera energifrågor och naturresurser. Med andra ord är 

samarbetet inom energifrågor inte i någon större utsträckning effektivt. Detta faktum återspeglas även i 

de undersökta officiella deklarationerna, vilket ledde till att den empiriska redogörelsen och analysen 

kring energisamarbetet blev, i jämförelse med miljösamarbetet, mycket mindre omfattande. En slutsats 

från denna iakttagelse är att institutionerna inte i samma utsträckning har energifrågor på sin agenda. 

Detta hanteras inom andra ramverk, främst nationellt och bilateralt eller med nationella och 

internationella företag samt näringsliv, vilket stärks av uttalanden i deklarationerna som den empiriska 

analysen visar. Energifrågor har heller inte varit den huvudsakliga anledningen till att samarbetet i dess 

institutionaliserade form startade. En förklaring kan vara att medlemsstaterna ej finner att 

energipolitiska frågor behövs hanteras i institutionaliserade samarbeten utan att detta sköts nationellt 

och med bilaterala samarbeten. Däremot är det intressant att varken Arktiska rådet eller Barentsrådet i 

någon större utsträckning uppmärksammar och arbetar mer konkret med dessa frågor, eftersom de har 

en stor påverkan på hur regionen formas och relationer (och samarbetet) stater emellan utvecklas. 

Klimatförändringar och exploatering av naturresurser, med eventuella efterföljande intressekonflikter, 

kommer utifrån författaren till denna studie vara de största utmaningarna för regionen. Det är därför 

intressant att dessa två fungerande samarbetsorgan inte mer konkret försöker hantera just exploatering 

och vara ett ramverk för dialog och samarbete inom detta område.

Däremot visar analysen av de officiella deklarationerna att institutionerna på senare år allt mer börjat 

uppmärksamma energifrågor, vilket är en naturlig utveckling i och med att flera av medlemsstaterna är 

viktiga energiproducenter- och konsumenter. En rimlig utveckling för institutionerna är att stora 

energibolag och näringslivet integreras mer i arbetet kring energifrågor. Vidare har båda institutionerna 

visat sig vara betydande för att skapa gemensamma normer kring miljöaspekten för energiutvinning i 

Arktis, med andra ord hur energiutvinning bör skötas för att undvika allt för stor påfrestning för miljön 

i regionen.
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Vidare är en slutsats som analysen visar att den främst förklaringsfaktorn för uppkomsten av 

institutionerna, utifrån ett neoliberalistiskt perspektiv, skiljer sig åt. De stater som undertecknade AEPS 

såg den fördel ett närmare institutionaliserat samarbete medförde. Den huvudsakliga förklaringsfaktorn 

är således att staterna såg en större möjlighet att uppnå AEPS syften och mål i ett internationellt 

samarbete framför att själva hantera dessa komplexa frågor, vilket skapade Arktiska rådet. Den 

ömsesidiga nytta som samarbetet medfört har även inneburit att andra frågor och områden, som är nära 

relaterade till miljöfrågor, kunnat lyftas upp på agendan. Den huvudsakliga förklaringsfaktorn för 

uppkomsten av Barentsrådet å andra sidan, var dels att det fanns en avsaknad av lämpliga och 

befintliga institutioner för att gemensamt hantera problem och möjligheter i Barentsregionen, och dels 

norska nationella intressen att gemensamt samarbeta kring miljöskydd, ekonomiska aspekter som 

kunde främja stabilitet i regionen. 

5.2 DISKUSSION & REFLEKTION

En diskussion som är viktigt är hur analysmodellen fungerat för studiens syfte. En problem som 

uppstod var att analytiskt kunna separera mellan normer (bestämmelser avseende medlemmarnas 

rättigheter och skyldigheter inom sakområdet för samarbetet) och regler (särskilda föreskrifter för 

handling inom institutionen). Den tidigare forskningen och teoretiska definitionerna gav tyvärr ingen 

klar vägledning hur dessa två begrepp bör separeras. Istället fokuserade författaren på normer som mer 

informella bestämmelser som urskiljts i analysen, och som enligt författarens tolkning bildat ett sorts 

regelsystem. Däremot var det mer problematiskt att kunna utläsa konkreta föreskrifter och regler för 

handling inom institutionen. En rimlig förklaring är att större delen av reglerna som existerar i båda 

institutionerna kan vara informella i sin karaktär. En annan förklaring är att studien har undersökt de 

officiella deklarationerna och inte exempelvis gjort en närmare undersökning av arbetsgruppernas 

dokument och rapporter där detta möjligtvis hade kunnat urskiljas tydligare. En slutsats och erfarenhet 

är att analysmodellen var ett komplext verktyg att använda. En revidering av analysmodellen, som 

möjligtvis skulle förenkla något, är att slå ihop begreppen normer och regler där normer kan vara mer 

informella i sin karaktär medan regler är mer formella: ”Informella och formella bestämmelserna för 

medlemmarna, avseende samarbetet”. Däremot behåller de sin karaktär som ”vilka bestämmelser” som 

existerar för medlemmarna avseende samarbetet (se nästa sida). Om dessa bestämmelser sen uttrycks 

formellt i olika deklarationer och strategier eller är mer informella i sin karaktär skulle således ingen 

åtskillnad mellan dem, på den analytiska nivån, behövas.
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Tabell 3: Analysmodell: Internationella regimer (egen revidering)

Principer Normer & Regler Beslutsfattande-procedurer Styrka/Effektivitet

Vilka 
målsättningar som 
finns för 
samarbetet

Informella och formella 
bestämmelserna för 
medlemmarna, avseende 
samarbetet

Rådande praxis för 
beslutsfattande och 
implementering av kollektiva 
val inom institutionen

Vilken utsträckning deltagande 
aktörer inom regimens ramverk kan 
efterfölja rådande normer och 
regelsystem, fatta bindande beslut 
samt uppnå specifika mål eller syften

Vidare är det utifrån denna studie problematiskt att fullt ut bedöma hur väl institutionernas 

medlemsstater efterföljer de normer och regler som arbetas fram. Författarens utgångspunkt var att 

detta mer tydligt skulle kunna urskiljas i de officiella deklarationerna. För att presentera en mer precis 

sådan bedömning hade författaren dock behövt jämföra medlemsstaterna nationella strategier och 

dokument, som är relaterade till miljö- och energifrågor i Arktis, och institutionernas riktlinjer och 

beslut. Samtidigt har författaren använt sig av ett, om något förenklat, sätt att se på en regims 

styrka/effektivitet vilket visade sig inte vara helt adekvat. Däremot har analysmodellen och det 

teoretiska ramverket hjälp författaren att förstå uppkomsten och strukturen på internationellt samarbete 

i Arktis. 

Författaren till studien var redan vid valet av empiriskt material medveten om de begränsningar 

analyser av officiella deklarationer medför. En viss oro att dokumenten skulle vara allt för intetsägande 

och diplomatiska i sin karaktär fanns. Beror studiens resultat och slutsatser på analysmodellen som 

använts eller de faktiska sakförhållanden som analyserats? Denna studie har visat på ett  

tillvägagångssätt för att studera Arktiska rådet och Barentsrådet. Djupgående intervjuer med höga 

representanter från respektive institution, eller analyser och jämförelser av nationella beslut relaterat till 

miljö- och energifrågor och de undersökta fallen, är exempel på andra tillvägagångssätt. Om resultatet 

och slutsatser hade visat sig annorlunda än vad denna studie presenterat är dock inte troligt. 

Institutionerna måste förstås för vad de faktiskt är: ett institutionaliserat samarbete i den mening att 

man skapar gemensamma principer, normer, och regler i politikområdena som man samarbetar inom. 

Däremot är vissa specifika områden eller frågor mer eller mindre komplexa att samarbeta inom. Båda 

institutionerna är relativt informella och någon möjlighet att institutionerna skulle utvecklas till en 

överstatlig instans för miljö- och energifrågor är inte trolig. Här behövs bredare globala 

överenskommelser, där exempelvis Arktiska rådet kan spela en viktig roll som normbildande för 

miljöskydd och hållbar utveckling i världen. 

48



Viktor Runius Uppsats 15 hp
Försvarshögskolan Ht-11

Denna studie har visat att samarbete inom politikområdet miljö- och hållbar utveckling är fungerande 

och i viss mån effektivt och starkt, utifrån den regimteoretiska analysmodellen, inom båda 

institutionerna. Ett fungerande samarbete inom just detta område är även institutionernas främsta 

existensberättigande. Studiens två undersökta fall visar på många likheter i de undersökta 

politikområdena. Hade en jämförelse behövts och vad betyder det för studien att de påvisade sådan 

likhet? En viktigt del jämförelsen bidragit med är att stärka och belägga de miljöpolitiska frågornas 

centrala roll i Arktis. Eftersom Barentsrådet främst är ett regionalt samarbete i den bemärkelse att 

samarbetet behandlar frågor kopplade till Barents hav, medan Arktiska rådet täcker in samtliga aktörer 

runt hela Norra Polcirkeln, visar studien hur viktigt staterna i Arktis ser på att de miljöproblem som 

finns måste hanteras gemensamt i institutionaliserade samarbeten. Hade de undersökta fallen visat sig 

vara olika på många punkter hade det samtidigt varit intressant att diskutera och analysera varför. 

Kritik kan riktas mot studien då en relevant fråga är om de två undersökta regimerna egentligen är en 

regim. Detta är dock inte författarens uppfattning, utan de två undersökta institutionerna bör ses som 

två olika regimer eftersom den ena främst hanterar problem kopplat till ett mindre regionalt område 

(Barents hav) medan den andra hanterar hela området norr om Polcirkeln. Däremot är en relevant fråga 

att ställa om det verkligen behövs två samarbeten av detta slag eller om dessa två bör integreras till ett?

Forskningsprocessen som lett fram till detta resultat har varit ytterst intressant, och nya frågor och 

problem har uppkommit på vägen. Samarbete inom energifrågor har däremot visat sig vara mindre 

omfattade i institutionerna. Detta intressanta politikområde, som utgör en viktig roll för flera av 

aktörerna i regionen, kommer däremot sannolikt få allt mer uppmärksamhet inom en snar framtid. 

5.3 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING

Denna studie har, som ovan diskuterats, analyserat och jämfört Arktiska rådet och Barentsrådet utifrån 

officiella deklarationer. Studien har däremot inte i någon större utsträckning undersökt vilken påverkan 

dessa institutionerna har för medlemsstaternas nationella politik. För att mer ingående analysera vilken 

roll och betydelse dessa institutioner har för exempelvis miljöfrågor, vore exempelvis en fallstudie av 

endast ett av fallen, tillsammans med jämförelse av medlemsstaterna nationella politik, intressant. 

Genom att utföra en djupare processpårning av de rekommendationer och riktlinjer Arktiska rådet 

skapar, gentemot medlemsaktörerna, skulle institutionens roll och effektivitet tydligare kunna urskiljas. 
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Studiet av internationellt samarbete i Arktis, inom ramen för statsvetenskap och Internationella 

Relationer, är viktiga komponenter för att förstå vilken roll och betydelse institutionaliserat samarbete 

har för påverkan på staters nationella politik. Hur påverkar Arktiska rådet medlemsstaternas nationella 

politik inom miljöfrågor?

Andra teoretiska och analytiska angreppssätt för att förstå och undersöka institutionernas roll skulle 

också kunna användas. Ett ytterligare intressant förslag på vidare studier vore att jämföra exempelvis 

Arktiska rådet med någon liknande institution i det internationella systemet. Att använda sig av olika 

analysnivåer i det internationella systemet skulle även kunna vara givande för en jämförelse av 

institutionens roll att skapa gemensamma normer och regler för miljö- och energifrågor. 
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