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Abstract 

Med utgångspunkt ur internationellt samarbete i Arktisregionen, analyserar och jämför denna 

studie de två samarbetsinstitutionerna Arktiska rådet och Barentsrådet. Syftet med studien är att 

analysera vilka åtgärder och riktlinjer som institutionerna vidtagit och beslutat om för att 

hantera frågor gällande regionens ursprungsbefolkning, samt att analysera och bedöma 

samarbetets effektivitet. Studien bygger på ett etablerat teoretiskt ramverk om internationella 

regimer och analysen täcker tidsperioden från institutionernas grundande till och med år 2011. 

Studien använder sig av kvalitativ textanalytisk metod för att undersöka och analysera de båda 

institutionernas officiella dokument. Resultatet av studien visar att Arktiska rådets samarbete 

gällande ursprungsbefolkning bedöms som effektivt, medan Barentsrådets samarbete kring 

ursprungsbefolkning bedöms som ineffektivt.  

Nyckelord: Arktis, Arktiska rådet, Barentsrådet, internationella institutioner, internationella 

regimer, internationellt samarbete, ursprungsbefolkning   
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IPS Indigenous Peoples Secretariat 
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SLiCA Survey of Living Conditions in the Arctic 
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1. Inledning 

 

Ända sedan tillkomsten av det moderna statssystemet under 1600-talet har länder sökt reglera 

sina relationer genom mer eller mindre institutionaliserade former för samarbete (Tallberg 

2007:195). Det har utgjort viktiga utrikespolitiska instrument för stater att uppnå politiska mål 

som annars hade varit svårt att hantera som enskilda självständiga stater. Sedan andra 

världskrigets slut har institutionaliserat internationellt samarbete ökat explosionsartat i form av 

organisationer, institutioner och regimer, med en vid ämnesspännvidd såsom inom miljö, 

säkerhet, handel och mänskliga rättigheter (ibid.). Trots dagens omfattande förekomst av 

organiserat och institutionaliserat samarbete i det anarkiska internationella systemet, finner man 

dock sällan att hierarkiska regler tillämpas såsom i traditionella byråkratiska modeller; 

samarbete utgår istället ofta utifrån interdependens med överenskommelser och regler av mer 

informell karaktär (Keohane 1993:23). Forskare inom Internationella Relationer har de senaste 

decennierna bland annat intresserat sig för vilka principer, normer, regler och beslutsfattande - 

förfaranden som styr mellanstatliga samarbeten inom specifika politiska (sak) områden. 

Intresset har till stor del rört frågor om vad uppkomsten av regelbaserat samarbete i 

internationella institutioner eller internationella regimer beror på (Hasenclever m.fl. 1997:1). 

Internationella regimer kan då ses som en uppsättning underförstådda eller uttryckliga 

principer, normer, regler och beslutsordning för institutioner varvid aktörers förväntningar 

sammanlöper inom ett givet område (Krasner 1983:2). Man har också intresserat sig för hur 

internationella regimer påverkar aktörernas beteende i specifika samarbetsområden och på vilka 

faktorer som är avgörande för regimernas effektivitet, såsom exempelvis deras förmåga att 

verkningsfullt angripa de problem som de förenats i att bekämpa genom institutionell 

utformning (beslutsprinciper, övervakningsmekanismer, regelverk) (Tallberg 2007:213). En 

viktig relaterad aspekt är till exempel hur medlemsaktörerna kan fatta beslut som är bindande, 

samt att i övrigt efterleva rådande normer och regelverk för att kunna uppnå institutionens 

formulerade mål.  

Med hänblick till hur formerna för internationellt samarbete kan utspela sig riktar den här 

studien sin fokus mot Arktis - ett geografiskt område som kommit att få alltmer medial och 

politisk uppmärksamhet på senare tid.
1
 Från att under det kalla kriget varit en region som i 

dubbel bemärkelse ansetts som ”frusen” (klimatmässigt och politiskt), har de senaste par 

decenniernas utveckling öppnat upp en till stora delar helt ny arena omfattande en mängd nya 

frågor omfattande inte bara lokala och regionala förutsättningar, utan också möjligheter och 

utmaningar med potentiell effekt på global skala. Utvecklingen har beskrivits som dramatisk 

med en resulterande uppsjö av varierande politiska samarbetsinitiativ innefattande bland annat 

sub-nationella styrningsformer, icke-statliga aktörer och traditionella mellanstatliga samarbeten 

(Young 2000:1). Arktis som geografisk och politisk region är under snabb förändring där de 

mest framträdande dragen anses utgöras av i synnerhet klimatförändringar vilket bidrar till att 

öka ishavssmältningen, men i hög grad också de sammanlänkade betydelserna av 

                                                             
1
 Det finns olika definitioner av Arktis. I denna studie definieras Arktis som området från Nordpolen ned till och 

med sextio grader nordlig bredd (Granholm 2008:7). 
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energisäkerhet, ökad användning av natur (energi)resurser och potentiella nya globala 

sjötransportrutter (Granholm 2008:9f.; Heininen 2011:5ff.). För att möta dessa förändringar har 

de åtta arktiska staterna - USA, Kanada, Danmark (inklusive Grönland och Färöarna), Island, 

Norge, Sverige, Finland och Ryssland kontinuerligt uppgraderat sina nationella policies och 

intressen till Arktis, såväl som sina positioner och roller i förhållande till regionen och dess 

relaterade samarbete (Heininen 2011:5).  

De multilaterala samarbetsformerna i regionen återfinns i en mängd olika institutionella 

arrangemang beroende på huvudfokus för verksamheten; bland några exempel kan nämnas 

NATO, G20 - länderna, EU och EFTA (ibid.:8f.).
2
 Utifrån de arktiska staterna specifikt finns 

även här en mängd olika verksamma mellanstatliga institutioner, varav de huvudsakliga i 

dagsläget brukar räknas till Arktiska Rådet (AC), Barentsrådet (BEAC/BRC), Nordiska 

ministerrådet (NCM) och EU (Bergman Rosamond 2011). Hur medlemsstaterna samarbetar 

och samverkar med varandra utifrån sina nationella intressen i en sårbar miljö som Arktis sätter 

många utmaningar och möjligheter i perspektiv. Hänsyn skall inte bara tas till egna framtida 

politiska, ekonomiska och territoriella anspråk under dynamiska och osäkra premisser, utan 

också till att exempelvis försöka säkerställa hållbar utveckling och biologisk mångfald genom 

inkluderande politiskt deltagande av Arktis ursprungsbefolkning (indigenous peoples). 

Ursprungsbefolkningarnas alltmer framträdande plats på regionens politiska dagordning 

kommer med insikten om de arktiska ekosystemens bidrag till jordens biologiska mångfald 

(Heininen 2011:8). Annorlunda uttryckt fungerar klimatförändringarna i Arktis som något av 

en global indikator eftersom avsmältningen av is- och permafrosttäcket i snabbare takt 

tydliggör återverkningarna på djur-växtliv samt de arktiska befolkningarnas socioekonomiska 

förutsättningar. Ställt inför utmaningarna följer osäkerheten om huruvida etablerad kunskap 

och forskning verkligen är giltig och att det föreligger ett behov av bättre förståelse om 

sambandet mellan natur och samhälle för att möjliggöra en anpassning till klimatförändringarna 

(Nilsson 2007:1). Ur den aspekten förespråkas ursprungsbefolkningarnas traditionella kunskap 

om Arktis villkor som ett värdefullt bidrag till forskningen såväl som till hållbara politiska 

lösningar.  

Det är sannolikt att olika aktörers intressen för det resursrika och strategiska Arktis kommer att 

öka ytterligare och att olika former av anspråk kommer att krävas med varierande grader av 

konkurrens och samverkan inom en mängd områden. Stater med intressen i Arktis kommer att 

ställas inför beslut där olika åtgärder inom dessa områden måste vägas samman vilket reser nya 

frågeställningar om framtida maktbalans, sakfrågekoalitioner och skiljande aktörers roller 

(Granholm 2008:9). Ur statsvetenskaplig synvinkel finns därtill ett behov av att analysera de 

faktorer och problem som Arktis politiska aktörer har att förhålla sig till. Om det är så som 

realismens förespråkare hävdar, att maktförhållanden och konflikter är de regler som styr det 

anarkiska internationella systemet, blir det också nödvändigt att institutionaliserade samarbeten 

undersöks närmare. I vilken grad dessa samarbeten också är effektiva utifrån regionens 

komplexa sammanhang är viktigt av flera skäl, inte minst för de arktiska staternas regeringar 

som måste ta ställning till om resultaten av samarbetena står i proportion till investeringarna, 

men även i förhållande till deras respektive väljarkårers utvärderingar (Sprinz 2000:2).   

 

                                                             
2
 För en utförligare redogörelse för aktiva aktörer, avtal och samarbetskonstellationer, se Heininen 2011:5–10. 
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1.1 Syfte & frågeställning 

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

rådet och Barentsrådet med avseende på åtgärder och riktlinjer för samarbete kring 

ursprungsbefolkning. Mer precist intresserar sig studien för hur effektivt samarbetet i det 

aktuella politikområdet är i respektive institution. Målet med studien är att beskriva och 

analysera samarbetet inom det aktuella politikområdet i institutionerna, och bedöma dess 

effektivitet utifrån ett regimteoretiskt ramverk. Frågeställningen som studien söker svaret på 

är:  

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

hantera frågor gällande ursprungsbefolkning i Arktis? 

 

 Med avseende på dessa åtgärder och riktlinjer, hur effektivt är samarbetet i det aktuella 

politikområdet i respektive institution? 

 

1.2 Disposition 

I nästföljande avdelning 1.3 förklaras studiens grundteori med en översikt av de senaste 

decenniernas forskningstrender samt en närmare redogörelse för internationella regimer och hur 

man kan se på regimers effektivitet. Det följs i sin tur av metod och materialavdelningen under 

1.4 där även tidigare forskning, studiens analysverktyg, samt den tolkningsteknik som används 

vid analysen av materialet presenteras. I kapitel 2 ges en kort kontextuell bakgrundsbeskrivning 

av studiens undersökningsobjekt. Kapitel 3 innefattar studiens själva analysavsnitt som avslutas 

med en jämförande analys. Slutligen, redogör kapitel 4 för studiens avslutande del, där 

resultatet presenteras och studiens helhet diskuteras och utvärderas.  
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1.3 Teori 

Denna avdelning kommer att redogöra för studiens grundläggande delar avseende 

teoriramverket. Avdelningen börjar med en generell översikt om den teoretiska utvecklingen 

avseende olika skolbildningars syn på hur internationella relationer allmänt sett bör tolkas och 

analyseras, men också mer specifikt mot det dynamiska förhållandet i fråga om internationellt 

samarbete. De efterföljande avsnitten behandlar internationella regimers centrala beståndsdelar 

för att slutligen redogöra för begreppet regimeffektivitet.  

Den moderna vetenskapliga debatten om regimteori brukar anses ha sitt ursprung vid tiden för 

Nationernas förbunds misslyckande med att under mellankrigstiden (1918-1939) förhindra ett 

nytt världskrig. Sedan första världskrigets slut hade huvudsakligen två akademiska 

skolbildningar (schools of thought) - idealister och en ny generation realister - stått i polemik 

med varandra angående idealismens normativa karaktär i synen på internationella institutioners 

förmåga att främja fred (Dunne & Schmidt 2008:92). Ur debatten vann realismen terräng och 

formade med tiden huvudfåran inom studiet av internationella relationer. Ett utmärkande drag 

för just realismen är synen på suveräna stater som huvudaktörer och maktbegreppet som 

analytisk referens (ibid.:92f.). Man ser det internationella systemet som något fundamentalt 

annorlunda än inhemska strukturer genom att systemet som sådant saknar en central 

överordnad auktoritet med befogenhet att utöva makt över stater - det internationella systemet 

ses med andra ord som anarkiskt. Emedan en del realister riktar sin analytiska fokus mot stater, 

betonar andra det internationella samfundets struktur genom vilka stater agerar; enligt de senare 

är det den relativa fördelningen av makt i det internationella systemet som utgör den avgörande 

oberoende variabeln till förståelsen av viktiga internationella fenomen såsom krig och fred, 

allianspolitik och maktbalans (ibid.:93, 98f.). Fram till slutet av det kalla kriget fokuserade 

realistiska analyser av internationella relationer primärt på militära och strategiska frågor då de 

med realistiska glasögon utgör centrala komponenter i staters maktsträvanden och legitima rätt 

till överlevnad. Senare utökades forskningsområdet till att även omfatta ekonomisk makt.  

En vidareutveckling av forskningsdebatten i internationella relationer uppstod under 1970-80 

talet där realismens grundantaganden började utmanas genom några betydelsefulla 

utvecklingar, bland annat i form av USA:s minskande roll som dominerande ekonomisk och 

politisk faktor (Little 2008:299), och valutasamarbetet Bretton Woods sammanbrott (Tallberg 

2007:205). Vidare hade relationerna mellan USA och Sovjetunionen börjat tina upp med 

militära och strategiska frågor inte längre lika framträdande, samt att 1970-talet såg en drastisk 

uppgång i oljepriser från de oljeexporterande ländernas kartell i Mellanöstern (OPEC). Det 

sistnämnda exemplet visade tydligt att stater i en del fall kanske inte var så självständiga 

enheter som tidigare antagits. Efter prischockerna försökte de industrialiserade länderna genom 

olika åtgärder minska sitt oljeberoende och reducera sin sårbarhet (ibid.:196). Intresset för 

ekonomiska samband mellan stater fick därtill ökad uppmärksamhet och världen beskrevs som 

mer interdependent (Keohane & Nye 1987:726).   

Den ökande interdependensen fordrade också ett bredare teoretiskt ramverk för forskare inom 

Internationella Relationer; Makt som centralt koncept definierades längre inte bara i 

militärstrategiska termer utan behövde också innefatta andra resurser (ibid.:730f.). Bland annat 

innefattade utvecklingen fokus på världsekonomi. Den skarpa skiljelinjen mellan nationell och  
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internationell politik ifrågasattes med uppmaningar om ansatser som kunde överbrygga det 

teoretiska gapet mellan studiet av nationell och internationell politik (ibid.:740). Den kände 

amerikanske statsvetaren James N. Rosenau menade till exempel att människor kan redefiniera 

sina egenintressen i förhållande till transnationella och globala kvaliteter och procedurer 

snarare än till sådana som är begränsade av en stat (Rosenau 1997:446). Uteslutande intresse i 

suveräna staters motiv och handlande var alltså inte längre lika analytiskt användbart, och man 

såg behovet av att inkludera andra aktörer i bilden såsom transnationella företag och icke-

statliga organisationer (Lamy 2008:136).  

Bland forskare som fortsatt fokuserat på stater som huvudaktörer, såsom till exempel de 

liberala institutionalisterna, följde i utvecklingen ett förnyat intresse av att studera 

institutioners roller i medlande och samarbete mellan stater, framförallt i de fall det förelåg 

gemensamma intressen inom sakområden; regimer och institutioner ses därvidlag bidra till att 

styra ett konkurrensinriktat och anarkiskt internationellt system där multilateralism och 

samarbete uppmuntras som ett medel eller led i att säkra det nationella intresset (ibid.:133). 

Regimer, institutioner och i förekommande fall dess relaterade byråkratier, kom alltmer i fokus 

för studier i denna till synes nya interdependenta värld. I samband med dessa förändringar fick 

frågor om internationellt samarbete, gemensamhet (common ground) och styrning (governance) 

en alltmer framträdande plats för forskare i Internationella Relationer (Young 1997:1–23). Till 

stor del kom den akademiska debatten till uttryck i ett intresse för just internationella regimer.     

1.3.1 Internationella regimer 

Realister och neoliberala institutionalister, vilka för övrigt anses utgöra huvudströmningen i 

debatten, har länge varit inbegripna i en omfattande regimteoretisk debatt om vilken roll 

regimer (regelstyrda aktiviteter inom avgränsade områden) spelar i det internationella systemet 

(Little 2008:297f.). Bägge skolbildningar erkänner att även om det internationella systemet är 

anarkiskt så har det aldrig varit utan regler. Man har framförallt sedan mitten av 1970-talet 

försökt identifiera de utmärkande kännetecknen för regimer, samt under vilka omständigheter 

de uppstår och lever vidare, något som inte visat sig vara helt okomplicerat (ibid.). Men i 

motsats till realismens fokus på suveräna stater som söker maximera sin makt genom snäva 

intressekalkyleringar, utvecklades den ökande regimteoretiska uppmärksamheten mot de 

delade principer och normer som styrde internationella aktiviteter (Krasner 1983:3, min 

kursivering). Regimteori handlade inte så mycket om ett system av world government liknande 

nationella politiska system, utan snarare om en betoning på att självständiga aktörer kan skapa 

system av governance utan att skapa en government (Young 1997:5, min kursivering). Realister 

och liberala institutionalister delar dock ett antal teoretiska antaganden främst avseende staters 

funktion i det internationella systemet, men de avviker däremot i stora delar från varandra 

gällande motiven till- och formerna för samarbete i internationella regimer. Liberala 

institutionalister sätter fokus på det sätt vilket regimer tillåter stater att övervinna hinder för 

kollaboration - hinder som den anarkiska strukturen i det internationella systemet framtvingar; 

Realister å sin sida, intresserar sig för sättet på vilket stater använder sin maktkapacitet för att 

kunna koordinera sitt inflytande på regimer i enlighet med hur kostnad/vinst förhållanden 

fördelar sig bland staterna. Bägge skolbildningars synsätt på hur internationella regimer bör 

analyseras kan åskådliggöras lite mer förenklat i tabellen enligt nedan:  

 



6 
 

 

Tabell 1.3a: Liberal institutionell och realistisk syn på analys av regimer 

Gemensamma antaganden 

1. Stater verkar i ett anarkiskt internationellt system. 

2. Stater är rationella och enhetliga aktörer. 

3. Stater är de enheter som är ansvariga för upprättandet av regimer. 

4. Regimer är upprättade på grundval av samarbete i det internationella systemet. 

5. Regimer främjar internationell ordning. 

 

Skiljelinjer 

Liberala institutionalister Realister 

1. Regimer möjliggör för stater att kollaborera. 

2. Regimer främjar det gemensamma bästa. 

3. Regimer blomstrar som bäst då de främjas och 

underhålls av en välvillig hegemon. 

4. Regimer främjar globalisering och en liberal 

världsordning. 

 

1. Regimer möjliggör för stater att koordinera. 

2. Regimer framkallar (sär)skilda fördelar för stater. 

3. Makt är det centrala kännetecknet för regimers 

bildande och överlevnad. 

4. Världsordningens beskaffenhet är beroende av 

regimers underliggande principer och normer. 

Källa: Little 2008:298f. (min översättning och revidering). 

 

I det ovan redogjorda stycket förekommer ett antal viktiga uttryck som hör samman med 

begreppet samarbete (cooperation). De engelska uttrycken cooperation, coordination och 

collaboration får i svensk översättning i princip samma innebörd, det vill säga de närliggande 

betydelserna samarbete eller samverkan. Men i den engelskspråkiga regimteoretiska diskursen 

har begreppen olika nyanser som spelar roll för förståelsen av internationella regimer. Baylis & 

Smith (2008:578) definierar termerna enligt nedan: 

 

Cooperation: is required in any situation where parties must act together in order to achieve a 

mutually acceptable outcome [...] Coordination: a form of cooperation requiring parties to 

pursue a common strategy in order to avoid the mutually undesirable outcome arising from 

the pursuit of divergent strategies [...] Collaboration: a form of cooperation requiring parties 

not to defect from a mutually desirable strategy for an individually preferable strategy.  

För liberala institutionalister och realister verkar med andra ord kollaboration och koordinering 

utgöra olika ansatser till- eller syn på kooperation. Medan de förra betonar att stater finner 

internationellt samarbete attraktivt så länge det kan generera absoluta fördelar (absolute gains) 

för alla, understryker realister staters angelägenhet om att säkerställa att regimer och 

organisationer inte ger relativa fördelar (relative gains) till konkurrerande stater, då vinster från 

samarbete i förlängningen kan omsättas i militära fördelar (Tallberg 2007:206f.). De likheter 

som de båda skolbildningarna delar handlar först och främst om deras syn på regimer som en 

produkt av aktörers rationellt styrda egenintresse (Little 2008:299). De skiljer sig därmed i sina 

analytiska utgångspunkter från ytterligare en skolbildning som sedan början av 1990-talet fått 

alltmer prominens, nämligen konstruktivismen. Konstruktivisterna betonar till skillnad från 

både liberaler som realister den sociala miljö i vilken internationella regimer uppstår och 

verkar, och att stater inte är så kalkylerande som rationalistiska ansatser gör gällande; de 

engagerar sig istället i internationellt samarbete mer utifrån rådande normer, idéer och 

föreställningar om lämpligt agerande (Tallberg 2007:209). Vidare ser de upprättandet av regler 

i internationellt samarbete som en hjälp till att skapa aktörers identitet, intressen och en 

gemensam syn på omvärlden, vilket exempelvis skiljer sig från liberalisterna som mer 

fokuserar på regler i det avskräckande syftet att avhålla stater från att bryta reglerna (Little 

2008:299; Tallberg 2007:209).  
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I boken Theories of International Regimes av Hasenclever m.fl. (1997:4, 23), framhålls den 

neoliberala skolan vara den huvudsakliga och traditionella teoretiska inriktningen i studiet av 

internationella regimer. De ser dock till skillnad från exempelvis Dunne & Schmidt, Lamy och 

Little (2008) den gängse dikotomin mellan realism och liberalism som något av en 

överförenkling, och inkluderar därför också den s.k. kognitivismen. Medan den realistiska 

teorin fokuserar på maktrelationer och den liberala teorin på analyser av intressekonstellationer, 

så inriktar sig den kognitivistiska teorin på kunskapsdynamik, kommunikation och identiteter 

(Hasenclever m.fl. 1997:1f.). Se en sammanställning av de tre skolbildningarna nedan:           

Tabell 1.3b: Skolbildningar för studiet av internationella regimer 

 Realism Neoliberalism Kognitivism 

Centrala variabler Makt Intressen Kunskap 

”Institutionalism” Svag Medium Stark 

Metateoretisk inriktning Rationella Rationella Sociologiska 

Beteendemässig modell Relativa vinster Absolut vinstmaximering Rollspelare 

Källa: Hasenclever m.fl. 1997:6 (min översättning). 

 

Den metateoretiska inriktningen syftar på hur aktörer i det internationella systemet agerar; som 

tidigare nämnts innehar de realistiska och neoliberala skolbildningarna ett rationellt perspektiv 

som betonar synsättet att aktörer utgår från en målmedvetenhet om egenintressen och 

nyttomaximering som huvudsakliga faktorer vid upprättandet av internationellt samarbete 

(ibid.:23). Den kognitivistiska inriktningen fäster istället vikt vid hur stater uppfattar sina 

intressen: det är ”fördelningen av kunskap” som skapar staters identiteter och formar deras 

preferenser såväl som deras uppfattningar om valmöjligheter (Schaber & Ulbert, citerade i 

Hasenclever m.fl. 1997:136). Följaktligen agerar stater mer som ”rollspelare” utifrån sociala 

betingelser i det internationella samarbetet. Kognitivismen delar här flera ontologiska likheter 

med konstruktivismen i sin betoning på subjektiva aspekter av ”verkligheten”. Sociala 

verkligheter ges innebörd i samspel mellan människor och är därmed föränderliga i tid och 

rum; Centrala begrepp som idéer, tolkningar och föreställningar kan därför aldrig tas för givna, 

utan ska ses mer som situationsbestämda (Eriksson 2007:89). De rationella skolbildningarna 

skulle i motsats kunna ses som mer präglade av en positivistisk eller objektivistisk syn på 

verkligheten i det internationella samarbetet.  

Det som avses med ”institutionalism” påvisar hur de tre inriktningarna ser på internationella 

institutioners roll. Detta återspeglar synpunkten på om (internationella) institutioner 

överhuvudtaget spelar roll eller har någon betydelse (Hasenclever m.fl. 1997:2). Frågan är 

central för såväl teorins som för studiens del och kommer därför att utvecklas mer under avsnitt 

1.3.2, främst avseende kärnfrågan om regimers effektivitet. Först blir det dock nödvändigt att 

försöka redogöra för några fundamentala aspekter av internationella regimer: Vad exakt är en 

internationell regim? Är begreppet precist nog för att generera kumulativ empirisk forskning? 

Om inte, hur kan problemet lösas? Vidare, hur relaterar begreppet internationell regim till de 

närbesläktade begreppen internationell institution eller internationell organisation?    
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Det finns ett flertal definitioner av en regim, men den som formulerades av Stephen D. Krasner 

i början på 1980-talet räknas än idag som det klassiska bidraget eller konsensus formuleringen 

(Hasenclever m.fl. 1997:8f.; Little 2008:300; Tallberg 2007:205, 214). Enligt Krasner (1983:2) 

är regimer: 

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.  

För att exemplifiera en regim utifrån Krasners definitioner kan General Agreement on Tariffs 

and Trade (GATT) tjäna som ett illustrativt exempel. GATT var ursprungligen ett avtal som 

tecknades 1947 och återspeglade de undertecknande parternas uppfattning om nödvändigheten 

av att bilda en organisation som kunde ansvara för regleringen av internationell handel. Vid 

tiden visade det sig dock omöjligt att bilda en sådan organisation varvid GATT fick fungera 

som ett substitut. Det fick ett sekretariat och en generaldirektör som blev ansvariga för 

förberedandet av ett antal återkommande konferenser ämnade till att utveckla internationell 

handel genom möten och avtalsgenomföranden med de undertecknande parterna. Efter den s.k. 

Uruguayrundan 1994 bestämde man sig slutligen för att det var dags att gå vidare från GATT 

och bilda en formell World Trade Organization (WTO) såsom det ursprungligen var tänkt.
3
 Se 

appliceringen av Krasners definitioner nedan i tabellform:  

Tabell 1.3c: Exempel på internationell regim 

Regimkomponenter Karaktäristik 

Principer Principer representeras av sammanhängande delar av teoretiska påståenden om hur 

världen fungerar. GATT verkade på grundval av liberala principer, vilket hävdar att 

global välfärd maximeras av frihandel. 

Normer Normer specificerar generella beteende standards, och identifierar staters rättigheter 

och skyldigheter. I fallet GATT var den grundläggande normen att tullavgifter skulle 

sänkas och så småningom avskaffas. Principer och normer utgör tillsammans den 

väsentliga karaktären av en regim, och kan inte ändras utan att omvandla regimens 

beskaffenhet. 

Regler Regler verkar på en lägre nivå av generalitet än principer och normer, och de är ofta 

konstruerade för att förlika konflikter som kan förekomma mellan principer och 

normer. T.ex. ville tredjevärlden stater ha regler som gjorde åtskillnad mellan 

utvecklade och underutvecklade länder. 

Beslutsfattande 

procedurer 

Beslutsfattande procedurer identifierar specifika föreskrifter för beteende, t.ex. 

röstningssystem, vilket förändrar sig regelbundet i takt med att en regim stärks och 

expanderar. Reglerna och procedurerna som t.ex. styrde GATT genomgick avsevärda 

ändringar under dess historia. Syftet med alla konferenser var också f.ö. att ändra 

reglerna och beslutsfattande procedurerna.  

Källa: Krasner 1985:4f.; Little 2008:300 (min översättning och revidering). 

  

Det förekommer ofta en inte obetydlig begreppslig förvirring om vad som menas med 

(internationell) organisation, institution eller regim. De flesta framstående forskare i ämnet 

verkar dock vara till största delen eniga i vilka parametrar som ska anses giltiga för att skilja de 

tre termerna åt. Robert O. Keohane har definierat internationell institution som ”sammansatta 

normer, regler, och praxis som  

                                                             
3
 För ett analytiskt bidrag av GATT utifrån Krasners analysmodell, se t.ex. Finlayson & Zacher 1983:305f. 
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föreskriver beteenderoller, begränsar aktiviteter, och skapar förväntningar” (Reus-Smit 

2008:280). Oran R. Young (2000:10) beskriver det som ”uppsättningar av regler, 

beslutsfattande procedurer och program som föranleder social praxis, tilldelar roller för 

deltagarna i denna sociala praxis, och styr interaktionen mellan innehavarna av dessa roller”. 

Institutioner kan för övrigt också innefatta organisationer, byråkratiska organ, avtal och 

överenskommelser samt informell praxis som stater accepterar som bindande; maktbalansen i 

det internationella systemet utgör ett exempel på en institution (Haas, Keohane och Levy, 

citerade i Baylis & Smith 2008:582). En internationell organisation däremot, är fysiska eller 

materiella entiteter med personal, utrustning, budget och huvudkontor (Reus-Smit 2008:280; 

Young 2000:10). En organisation kan vidare anta administrativa eller styrande roller, och också 

agera mer handfast på händelser (Hasenclever m.fl. 1997:11; Young 2000:10). En 

internationell regim slutligen definieras i sammanhanget som en ”sakfråge-specifik institution” 

(issue-specific institution), exempelvis belysta i fallen Ottawafördraget mot förbud av 

landminor eller icke-spridningsavtalet för kärnvapen (Reus-Smit 2008:281).  

Internationella institutioner kan alltså existera med eller utan organisatoriska strukturer. 

Internationella organisationer kan däremot inte existera utan ett institutionellt ramverk eftersom 

deras existens grundar sig på en uppsättning principer, normer och regler som de anmodas följa 

och också agera ifrån. Institutioner och regimer ligger begreppsmässigt nära varandra, med den 

tydligaste skillnaden att regimer teoretiskt sett mer handlar om ”sakfrågor”.  I fallet med GATT 

övergick det per definition från att ha varit en internationell handelsregim till att bli en 

internationell handelsorganisation (men med bägge under ett institutionellt ramverk/i 

institutionella former). I den teoretiska kontexten kan det kanske hjälpa att se på internationella 

institutioner just som en produkt av staters önskan om att undvika osäkerheter och underlätta 

samarbete i det annars anarkiska internationella systemet. Graderna av formalitet och reglering 

skiljer sig dock stort beroende på vilka slags former för samarbete man ser på, inom vilka 

områden, samt över tid. I denna studie kommer begreppen institution och regim användas 

synonymt då det handlar om specifika multilaterala samarbetsarrangemang utan några 

uttryckligt formella organisationsstrukturer.
4
 

När det gäller Krasners ”konsensusdefinition” på regimer har den genererat mången debatt 

genom åren om hur empiriskt gångbar den egentligen är (Hasenclever m.fl. 1997:11–14). En 

radikal kritiker till regimteori som fortfarande nu mer än tjugofem år senare citeras flitigt är 

Susan Strange i artikeln Cave! Hic Dragones: A Critique of Regime Analysis (1983). Strange 

riktar inte bara kritiken mot definitionen av begreppet regim, utan framförallt mot hela 

konceptet för analysmodellen internationella regimer och dess användbarhet i studiet av 

internationell politik. I korthet lyfter Strange fram uppfattningen om att studiet av regimer kan 

vara ett tillfälligt mode som med tiden kommer att avta, vilket i så fall för med sig att 

forskningen kring internationella regimer inte lämnar något långsiktigt bidrag; Vidare kritiserar 

hon analysmodellen för regimer för att vara alltför luddig och oprecis, vilket skapar en 

analytisk godtycklighet vid operationalisering: ”Människor menar olika saker när de använder 

det” (ibid.:343). Strange ser också regimteorin som alltför statscentrerat vilket skulle begränsa  

 

                                                             
4
 Resonemanget följer samma diskussion och synsätt som Keohane och Young (Hasenclever m.fl. 1997:10). 
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den bredare verkligheten (ibid.:337).
5
 Det kan ligga en poäng i den kritiken, men för den här 

studiens del är samarbetsinstitutionerna Arktiska rådet och Barentsrådet just ett samarbete 

mellan suveräna stater.
6
 Så här snart trettio år efter att artikeln skrevs, kan man nog försiktigt 

hävda att studiet av internationella regimer fortfarande är aktuellt om än kanske mer komplext 

med tanke på de senaste decenniernas ökande globaliseringsprocesser, vilket bland annat 

inneburit fler sammanvävda aktörer inom delvis överlappande ämnesområden.
7
 Avseende 

Stranges kritik mot luddigheten och oprecisheten i regimkonceptet verkar det fortfarande ligga 

en del grund i det, i varje fall om man ser till den empiriska svårigheten med att identifiera och 

mäta ” implicit or explicit principles, norms, rules, and decision-making procedures around 

which actors’ expectations converge”. För att nämna några exempel präglade av olika grad av 

formalitet, finns det regimer som har explicita principer, normer, regler och beslutsfattande 

procedurer innefattande övervakningsmekanismer, men där det inte finns någon förväntan att 

reglerna efterföljs (dead-letter regime); Likaså finns det regimer med implicita principer, 

normer, regler och beslutsfattande procedurer men där det tvärtemot finns en förväntan att 

informella regler efterföljs (tacit regime); Slutligen förekommer det s.k. fullt utvecklade 

regimer (full-blown regimes) där det finns en hög förväntan att formella regler efterföljs (Little 

2008:301). Analytiskt sett ställer frågor som dessa forskningsprocessen inför en del 

utmaningar, för hur ska det internationella samarbetet i regimerna på ett konsekvent sätt kunna 

observeras och tolkas i enlighet med analysmodellen?  

Hasenclever m.fl. (1997:11–14) för en ganska ingående konceptuell diskussion om den här 

problematiken, som huvudsakligen rör sig kring en ”komplex” definition på regimer och en 

”tunn” definition på regimer. Den komplexa definitionen är densamma som Krasners 

konsensusdefinition och får, som till viss del nämnts ovan, en del kritik för problemen med att 

kunna göra en tydlig (reliabel) avgränsning mellan de fyra regimkomponenterna (principer, 

normer, regler och beslutsfattande procedurer), samt tolkningsproblematiken kring uttrycket 

”/.../ around which actors’ expectations converge”, vilket leder till frågan om när till exempel 

en regel eller viss norm verkligen existerar inom ett givet sakområde (ibid.:11).
8
 Som lösning 

har ett flertal bedömare försökt introducera en mer okomplicerad formulering som skulle kunna 

utesluta risken för spretiga eller alltför godtyckliga tolkningar. Keohane till exempel, föreslog 

formuleringen: 

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

particular sets of issues in international relations. (ibid.:12)  

Med den formuleringen ”kollapsar” Krasners komplexa principer, normer, regler och 

beslutsfattandeprocedurer in i ett enda begrepp av regler. Den praktiska fördelen för forskaren 

skulle vara att slippa behöva förklara varför något till exempel är en ”norm” snarare än en 

”regel” (ibid.). Nackdelen kan däremot bli en förlust av nyansrikedom vilket kan förorsaka 

validitets- och reliabilitetsproblem. En regim med låg grad av formalitet (tacit regime), skulle 

med Keohanes tunna definition i princip inte existera; Regimer med hög grad av formalitet  

 

                                                             
5
 Stokke (1997:27) kritiserar också fokusen på stater och menar att det vidmakthåller realistiska antaganden.   

6
 Grönland och Färöarna faller utrikespolitiskt i skrivande stund fortfarande under Danmark. 

7
 Se t.ex. ”A Cacaphony of Arctic Initiatives” om alla de institutioner, regimer, organisationer och politiska 

initiativ som präglar Arktis (Young 2000:5ff.). 
8
 Ordet ”converge” översätts till sammanlöper eller sammanstrålar (Prismas stora engelska ordbok 1997). 
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(dead-letter regimes och full-blown regimes) skulle visserligen vara observerbara men till 

exempel inte säga särskilt mycket om de förändringsprocesser som alla regimer genomgår över 

tid. Krasners hierarki av regimkomponenter möjliggör ju studiet av två slags förändringar: 1) 

Om principer och normer (som tillsammans utgör den väsentliga karaktären av en regim) 

ändras, så omvandlas själva regimen i sig självt; 2) Om regler och beslutsfattande procedurer 

ändras, så ändras regimen internt (ibid.:13). Den tunna definitionen lyckas inte riktigt fånga de 

här aspekterna, men är det viktigt? Svaret får otvivelaktigt anses bli ja på den frågan om man 

intresserar sig för att gå vidare från att ha identifierat en regim till nästa steg, som handlar om 

att studera effekterna av regimer, vilket i sin tur leder tillbaka till den ultimata grundfrågan 

huruvida regimer spelar någon roll?
9
 Det kan vara värt att påminna om att internationella 

institutioner och regimer är ett resultat av i det här fallet staters sätt att organisera ett samarbete 

inom politiska sakområden i ett internationellt system med få regulativa instanser; det borde 

också följaktligen generera någon form av output. I takt med en alltmer intensifierad politisk 

och vetenskaplig debatt om formerna för internationellt samarbete under 2000 - talet, har därför 

frågor om hur samarbete bäst bör organiseras för att utgöra en legitim och verkningsfull 

styrelseform på internationell nivå stått i fokus, huvudsakligen utifrån begreppen makt, 

demokrati och effektivitet (Tallberg 2007:210). Den här studien intresserar sig för analysen och 

jämförelsen av de två mellanstatliga institutionerna Arktiska rådet och Barentsrådet med 

avseende på åtgärder och riktlinjer för samarbete kring ursprungsbefolkning, men mer precist 

avseende hur effektivt samarbetet i det aktuella politikområdet är i respektive institution.  

1.3.2 Regimeffektivitet 

Begreppet ”effektivitet” har en mycket varierande innebörd beroende på vilka discipliner eller 

ämnesområden man ser till. Ofta är begreppet vanligt förekommande inom organisationsteori 

och ekonomi där det generellt brukar definieras som graden av måluppfyllelse i förhållande till 

resursanvändning. I förhållande till EU:s administrativa funktioner har det till exempel 

definierats som förmågan av beslutsfattandeprocessen att producera rationella beslut utefter en 

strategi grundat på kunskap (Nedergaard 2007:40). På internationell institutionsnivå skulle 

man till att börja med kunna se effektivitetsbegreppet på två sätt ur ett legitimitetsperspektiv. 

Det första har ekonomistiska förtecken och handlar om resurssnålt utnyttjande av de medel som 

ställs till förfogande för internationellt samarbete, och det andra rör institutionens 

problemlösningsförmåga genom sättet på vilket institutionen är arrangerad, till exempel genom 

förekomsten och typen av beslutsprinciper, övervakningsmekanismer och regelverk (Tallberg 

2007:213). Dessa formella faktorer är i sig dock inget som garanterar exempelvis effektiv 

processhantering, implementering med mera, utan ska ses som en av flera indikatorer på hur 

regimers effektivitet kan bedömas. En annan indikator som ofta nämns är institutionernas eller 

regimernas medlemsaktörers vilja och förmåga att fatta bindande avtal; Ett tecknat bindande 

avtal ses härvidlag ofta såsom effektivt redan vid ratificeringen eftersom det genomgått en 

process varvid medlemsaktörerna funnit ”common ground” genom överenskomna principer 

och normer. Det är dock inte ovanligt att stater bryter mot- eller drar sig ur bindande 

överenskommelser av olika skäl, och det är sällan som några påföljder i form av sanktioner blir 

uttryckligt kännbara från det internationella systemets framträdande aktörer.   

                                                             
9
 ”Do regimes matter?” - är f.ö. titeln på en ofta citerad artikel av Haas (1989) vilken kritiserar forskningen för att 

intressera sig för lite i regimers faktiska egenskaper och dess påverkan på medlemsaktörerna. 
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Man kan också se regimeffektivitet genom två stycken överlappande perspektiv. För det första 

är en regim effektiv i den utsträckning dess medlemmar fogar sig eller håller sig till dess 

normer och regler (kan ibland även benämnas som en regims styrka). För det andra är en regim 

effektiv i den utsträckning den uppnår vissa mål eller uppfyller vissa syften. Ibland talar man 

även om en regim som ”robust” eller ”motståndskraftig”, vilket syftar till hur väl den lyckas 

överleva förändringar i den yttre externa miljön, samt hur väl den lyckas anpassa sig internt till 

förändringar mellan tidigare fattade beslut och samtida/kommande beslut (Hasenclever m.fl. 

1997:2). Regimeffektiviteten skulle här kunna ses representera ett statiskt perspektiv på så vis 

att den kan bestämmas närhelst i tid, medan frågan huruvida en regim är ”motståndskraftig” 

eller inte mer måste bedömas utifrån ett dynamiskt perspektiv, det vill säga i relation till 

regimens miljö över tid (Powell 1994:340ff.).     

Ytterligare ett sätt att begreppsliggöra regimeffektivitet är att sätta mer analytisk fokus på 

regimers problemlösningsförmåga. Internationella regimer brukar som regel uppstå som en 

respons på specifika problem såsom till exempel miljödegradering, stigande tulltaxor (tariffer) 

eller gränskonflikter. De praktiska problemen med att urskilja graden av hur en regim lyckas 

eliminera eller lindra problemen kan dock visa sig utomordentligt svårt (Sprinz 2000:4f.; 

Young & Levy 1999:4). Om man ser internationella regimer som en integrerad del av sociala 

system kan man kanske också föreställa sig den komplicerade kontexten de verkar i. Det kan 

följaktligen vara svårt att tillskriva förändringar i de sociala systemen till internationella 

regimers inverkan. De flesta problem som varit seriösa nog att rättfärdiga bildandet av en regim 

har också effekten av att regimens aktörer naturligt söker åstadkomma lösningar genom en 

uppsjö av varierande politiska initiativ, men där en del faktiskt inte innefattar regimer direkt 

(Young & Levy 1999:4). Vad som alltså skulle kunna framstå som en effektiv regim, utifrån 

dess förmåga till problemlösning, skulle i själva verket blott kunna vara en irrelevant bi - 

faktor. Internationella regimers reella effektivitet i form av problemlösningsförmåga föranleder 

därför en del empiriska utmaningar. Andra analytiska angreppssätt, eller ansatser till 

regimeffektivitet kan åskådliggöras i de fyra områdena i tabellen nedan:   

Tabell 1.3d: Analytiska ansatser till regimeffektivitet 

Ansatser Definition 

Legal Bedömningen av en regims effektivitet ses utifrån i vilken utsträckning skyldigheter uppfylls - regler 

efterlevs, policies förändras, program initieras o.s.v. Fördelen med ansatsen är att den möjliggör en 

relativt okomplicerad bedömning eftersom effektivitet definieras i termer av skyldigheter kodifierade 

i avtal. Nackdelen är att en regim skulle kunna vara effektiv i legal mening men inte göra särskilt 

mycket för att lösa grundproblemet som ledde till dess bildande. I en del fall kan regimer utveckla 

påtagligt positiva effekter bortom skyldigheter gentemot avtalsvillkor; i andra fall kan legalt 

definierade regimer skapa förvrängda faktiska utfall. 

Ekonomisk  Bedömningen av en regims effektivitet ses utifrån i vilken utsträckning rätt slags resultat 

åstadkommes med minsta möjliga kostnader. Allt annat lika, är lägre kostnadsanpassningar mer 

effektiva. Problemet med ansatsen är att måttet på effektivitet kräver antingen empiriska 

observationer av alternativa regimer eller beräkningar grundade på teoretiska modeller som är alltför 

snävt formulerade, eller restriktiva, med hänseende till den externa kontexten.   

Normativ  Bedömningen av en regims effektivitet ses utifrån i vilken utsträckning normativa principer uppfylls 

såsom rättvisa, opartiskhet, förvaltarskap, deltagande o.s.v. Här infinner sig den uppenbara 

svårigheten med att kunna mäta och jämföra värdena.  

Politisk  Bedömningen av en regims effektivitet ses utifrån i vilken utsträckning regimer orsakar 

förändringar i beteende hos aktörer, i aktörers intresse, eller i policies och institutionella prestationer 

på sätt som bidrar till en positiv hantering av det aktuella problemet. Definitionen utesluter inte 

beaktande av om problem blir lösta, regel-efterlevnad eller om normativa mål uppfylls. 

Källa: Young & Levy 1999:4ff. (min översättning, revidering, kursivering och sammanställning). 
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Den ovan redogjorda utläggningen om regimeffektivitet omfattar i stort samspelet inom 

respektive regim eller institution, det vill säga företrädesvis en fokus på de processer som 

utspelar sig mellan de aktuella medlemsaktörerna (intra-play). Processerna innefattar i vilken 

utsträckning de deltagande aktörerna inom respektive regims eller institutions ramverk 

efterföljer rådande normer och regelsystem, fattar bindande beslut och/eller uppnår specifika 

syften eller mål. För att ”kalibrera” de regimteoretiska analysinstrumenten av en regims eller 

institutions effektivitet är det också möjligt att fokusera på olika områden, här belyst i 

exemplen problemlösningsförmåga, legal efterlevnad, ekonomisk rationalitet, normativ 

samstämmighet och politisk påverkan på beteende.  

I fråga om påverkan, bör det i sammanhanget även nämnas den regimteoretiska forskningens 

intresse för samspelet mellan respektive regimer eller institutioner (inter-play). Analytiska 

utgångspunkter tar här avstamp mot mellan - institutionella frågor som exempelvis normativa 

oenigheter eller tvister, arbetsduplicering och institutionell konkurrens, men även mot mer 

positivt värdeladdade fenomen såsom till exempel hur regimer kompletterar eller förstärker 

varandra (Stokke 2001:3, 8). I förlängningen har forskning kring hur institutioner påverkar 

varandra ett klart samband med effektivitetsdimensionen, i varje fall om man ser dem som mer 

eller mindre interdependenta enheter integrerade i (internationella) sociala system.
10

  

För denna studies del kommer samarbetet inom respektive institution (intra-play) att beskrivas 

och analyseras för att sedan jämföras med den andra. Det huvudsakliga skälet till valet är 

bedömningen att en analys av institutionernas samspel och påverkan på/mellan varandra (inter-

play) skulle ta betydligt mer tid och bredare källmaterial i anspråk än vad som finns till 

förfogande för denna studies del. Vidare kommer Krasners definition/analysmodell för 

internationella regimer att användas som utgångspunkt. Den kommer däremot att modifieras en 

aning, dels för att passa studiens syfte men också för att bygga vidare på tidigare studiers 

problematiska erfarenheter med användandet av analysmodellen. De begrepp som kommer att 

uteslutas ur analysverktyget rör implicita principer, normer, regler och beslutsfattande 

procedurer, vilket således också utesluter synen på Arktiska rådet och Barentsrådet som 

institutioner präglade av låg formalitet (tacit regimes). Anledningen till valet är detsamma som 

ovan, det vill säga för kort om tid till förfogande samt även den relaterade aspekten om den 

avsevärda svårigheten med att observera implicita fenomen. Avslutningsvis bedöms Young och 

Levys (1999) ”politiska” ansats till regimeffektivitet vara den mest lämpliga för denna studies 

uppläggning, närmare bestämt utifrån institutionernas problemlösningsförmåga. Young och 

Levys definition i tabell 1.3d kommer dock även den att revideras och tolkas i enlighet med 

studiens syfte. En grundligare redogörelse av resonemanget kring denna studies val av 

teoretiska ansatser, metoder, operationaliseringar med mera följer nedan i avdelning 1.4. 

 

 

 

                                                             
10

 För en utförlig diskussion om effektivitet i förhållande till samspel mellan internationella regimer, se Stokke 

2001. 
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1.4 Metod och material 

Denna studies inriktning, problemställning och metodval har till stora delar inspirerats av 

Viktor Runius kandidatuppsats Internationellt miljö- och energipolitiskt samarbete i Arktis: En 

jämförande fallstudie av Arktiska rådet och Barentsrådet (2012). Infallsvinklar, problem-

avgränsningar och utgångspunkter har i hög grad sammanfallit med Runius intressesfär, det vill 

säga att på ett tidigt stadium ”vandrades stigen två gånger”. Emedan geografisk fokus för 

studien (Arktis), undersökningsobjekt (Arktiska rådet och Barentsrådet), problemställning och 

teoretisk fokus för studien (regimteori) är desamma, skiljer sig denna studie från Runius 

uppsats i fråga om politiskt samarbetsområde, utveckling och tillämpning av teorin (inklusive 

analysmodell/verktyg), tidsspektrumet i det empiriska materialet och en delvis annan 

tillämpning och tolkning av begreppet ”effektivitet”. Ett implicit syfte i denna studie är att 

utveckla Runius erfarenheter med tillämpningen av den regimteoretiska analysmodellen och se 

huruvida den håller måttet i mötet med det empiriska materialet; Meningen är också att försöka 

anknyta och bidra till den bredare regimteoretiska diskursen genom att pröva ”luddigheten och 

oprecisheten” (jfr Stranges kritik ovan, s. 9f.) i regimkonceptets analysmodell mot Arktis-

regionen och frågor angående ursprungsbefolkningen. Därmed lämnas förhoppningsvis ett 

bidrag till den ”kumulativa” forskningen (Teorell & Svensson 2007:18f.).  

Ursprungligen var det tänkt att analysera och jämföra den centrala mellanstatliga institutionen i 

Arktis (Arktiska rådet) med den mindre framträdande mellanstatliga institutionen Nordiska 

ministerrådet. Det har till exempel hävdats att Nordiska ministerrådet med tiden intagit en 

alltmer global profil i och med ett ökat engagemang för Arktisregionen och sedan 1996 lanserat 

samarbetsprogram, sedan 2003 lanserat handlingsplaner (Action Plans), samt gradvis ökat de 

finansiella stöden till Arktis avsevärt (Bergman Rosamond 2011:25f.). Det visade sig dock i 

förarbetet till studien att ministerrådets åtaganden fram till i år (2012) till uteslutande del rört 

sig om finansiellt stöd till olika projekt och program förvaltade av andra aktörer, och att det 

först är nu som de planlägger faktiska politiska initiativ (Marianne Neraal, telefonintervju 

2012-04-20). Neraals uttalanden stärktes också genom upptäckten av frånvaron av relevant 

material om internationellt samarbete i Arktis på institutionens hemsida. Dessa faktorer 

föranledde ett skifte av analysobjekt till den redan väletablerade institutionen Barentsrådet.
11

  

Studiens undersökningsuppläggning kan kategoriseras som en intensiv kvalitativ enstaka 

fallstudie, det vill säga studiet av ett fall (eller flera) i syfte att beskriva en analysenhet (eller 

flera) i detalj (Teorell & Svensson 2007:82). Med Teorell och Svenssons terminologi utgörs 

fallen av Arktiska rådet och Barentsrådet, och analysenheten av samarbetsprocesser.
12

 Metoden 

utgörs av en beskrivande textanalys (ibid.:98-104), eller kvalitativ systematiserande textanalys 

(Esaiasson m.fl. 2007:238). Det handlar om att (krono)logiskt ordna innehållet i texterna för att 

formalisera tankeinnehållet i överblickbara kategorier (ibid., mitt tillägg inom parentes). 

Applicerat på studien innebär det att utifrån Arktiska rådets och Barentsrådets texter, kommer  

                                                             
11

 Andra relevanta och uttryckliga institutionella politiska initiativ i Arktis utgörs bl.a. av olika samarbetsprojekt 

inom EU:s ramverk; de har dock beskrivits som varandes i ”startfasen” och således varit svåra att närmare studera 

(Bergman Rosamond 2011).    
12

 Analysenheter kan bestå av olika slag, t.ex. språkliga enheter, tidsenheter, implementeringsprocesser m.m. 

(Esaiasson m.fl. 2007:51ff.). 
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konkreta hänvisningar till frågor om ursprungsbefolkning i tidsordning (det vill säga år 1993 

respektive år 1996 och framåt) att identifieras och analyseras utefter studiens analysverktyg 

vilket bygger på etablerad teori. Valet av metod grundas på uppfattningen om att det mest 

giltiga och framförallt praktiskt hanterbara tillvägagångssättet att fånga aktörernas principer, 

normer, regler och beslutsfattande procedurer återfinns i en intensiv och kvalitativ ansats till 

texter. Varierande tillgång till textmaterial, problematik med teoretisk tillämpning och den 

sammanlänkade tolkningsdynamiken gör dock att en kombination av kvalitativa metoder idealt 

sett hade varit lämpligare; man hade exempelvis kunnat kombinera textanalys med 

ostrukturerade intervjuer av högre statstjänstemän och representanter för ursprungs-

befolkningen.
13

 Ultimat sett hade någon form av deltagande observation under längre episoder 

vid institutionernas sammankomster och möten erbjudit den kanske mest valida metoden, där 

bland annat socialt samspel och olika former för samarbete (informella/formella 

överenskommelser) bättre kunnat iakttas. Rollen som den deltagande observatören hade i det 

fallet varit en lämplig form (Eliasson 2006:23).  

Kvantitativa metoder fungerar bäst när det är viktigt att kunna sätta siffror på 

undersökningsmaterialet (ibid.:30). I förhållande till denna studies frågeställningar, det vill 

säga: 1) vilka åtgärder och riktlinjer som de två institutionerna vidtagit och beslut om gällande 

frågor om ursprungsbefolkning, samt 2) hur effektivt samarbetet i det aktuella politikområdet 

är, så ses det till att börja med inte som viktigt i sammanhanget att mäta i vilken grad eller hur 

många åtgärder och riktlinjer som beslutats om; det är istället relevant att studera arten av 

beslutade åtgärder och riktlinjer i fråga om ursprungsbefolkningen, eftersom det är meningen 

att det ska säga något om hur samarbetet mellan medlemsstaterna fungerar. Gällande 

frågeställning nummer två, om huruvida samarbetet kring de beslutade åtgärderna och 

riktlinjerna är effektiva, finns det helt klart giltiga skäl till att vilja sätta siffror på graden av 

effektivitet. Dessa metodfrågor är något som diskuterats flitigt i den akademiska diskursen 

avseende regimeffektivitet. I förhållande till vilken roll internationella regimer spelar har metod 

förslag på kontrafaktiska resonemang, processpårning, kvasi-experiment och härledande av 

optimala förutsättningar (skalmätning) lagts fram (Sprinz 2000:5–11; Young 2001). Utan att gå 

närmare in på de olika metodernas innebörd och förutsättningar, delar de alla det gemensamma 

i att de lägger en betoning på kausal inferens för att mäta effektiviteten hos internationella 

regimer. Kausal inferens syftar kort och gott till att dra förklarande slutsatser utifrån 

problemställningen; I den processen skall de relevanta orsaksvariablerna pekas ut och 

sambanden dem emellan konstateras (Teorell & Svensson 2007:278). För den här studiens del 

ses dessvärre ämnets komplexitet i förbindelse med för lite resurser och alltför kort tid till 

förfogande som förhindrande faktorer. Effektiviteten kommer istället att analyseras utifrån: om 

respektive institutions medlemsaktörer följer rådande normer och regelsystem, samt om 

respektive institution uppnår specifika mål eller syften. 

Avseende tolkningssituationen i studien, kan man urskilja olika tolkningsstrategier i relation till 

texten (Bergström & Boréus 2005:24f.; Teorell & Svensson 2007:101ff.). Här kommer det 

uttolkarorienterade perspektivet att användas, eftersom det inte ses som möjligt att 

rekonstruera exakt vad Arktiska rådet och Barentsrådet själva avser att budskapet ska uttrycka, 

ej heller hur mottagarna av budskapen uppfattar att budskapen uttrycker.  

                                                             
13

 Termen ”ostrukturerad” syftar till intervjuer med öppna svarsalternativ (Trost 2010:40).  
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Materialet i själva teoridelen tar sin utgångspunkt ur tidigare kurslitteratur i Internationella 

Relationer, närmare bestämt Baylis & Smith 2008 och Gustavsson & Tallberg 2007, samt från 

de mer framträdande litterära verken om internationellt samarbete. Bland de mer centrala 

räknas Stephen D. Krasners volym International Regimes (1983) och boken Theories of 

International Regimes av Hasenclever m.fl. (1997) (Little 2008:310; Tallberg 2007:214). 

Andra betydande och produktiva författare inom ämnet som används i studien är Robert O. 

Keohane och Oran R. Young, där framförallt Young på senare tid bidragit till omfattande 

material i form av analyser och debattinlägg. Forskningsartiklar från tidsskriften International 

Organization används också som teorikomplettering. Materialet i studiens empiriska del består 

till största del av primärkällor i form av respektive institutions officiella dokument inhämtade 

från institutionernas hemsidor. Även sekundärkällor i form av erkända forskare används, om än 

i mindre grad (t.ex. Heininen 2011 och Young 2000).   

Tankegångarna vid urvalet av empiriskt material utgick från frågeställningen om var 

institutionernas uttryck för samarbete bäst kunde återspeglas i koncentrerad form. Vid 

materialsökningen i institutionernas dokument/data arkiv upptäcktes en ganska varierad bild av 

mängden dokument, typen av dokument, utbudet av dokument över tid, samt tillgången till 

dokumenten. Medan exempelvis bägge institutioner tillhandahöll samtliga minister-

deklarationer, skilde de sig åt beträffande tillgången till vissa mötesprotokoll och rapporter. Till 

exempel kräver SDWG i Arktiska rådet behörighet för att få tillträde till vissa dokument. För 

att materialhanteringen ska vara hanterbart under studiens tidsomfång krävs emellertid en 

avgränsning, varvid det här har setts som lämpligast att primärt utgå från institutionernas 

ministerdeklarationer eftersom de representerar ett komprimerat kommunikativt budskap om 

hur medlemsaktörerna förhåller sig till samarbetet i institutionerna. Baksidan av användandet 

av ministerdeklarationer kan dock vara risken för att de är luddigt eller ”politiskt vagt” 

formulerade. Kritik har ibland riktats mot studier av internationella regimer för att de betonar 

avtal, deklarationer, konventioner, överenskommelser m.m. som den enda ”auktoritativa” 

källan till studiet av regimers innehåll, och att man bör söka bredare underlag och föreställa sig 

en ”funktionell helhet” (Hasenclever m.fl. 1997:10). För den här studiens del innefattar ett 

bredare underlag förutom ministerdeklarationerna också arbetsgruppsrapporter och 

handlingsplaner. Tidsspektrumet gäller från respektive institutions grundande till och med de 

senaste utgåvorna (2011).        

1.4.1 Tidigare forskning 

Sedan 1970-talet har en ny slags regimteoretiker världen över gett upphov till en enorm mängd 

litteratur med en i ökande grad komplicerad och mångfaldig forskning (Levy m.fl., Rittberger, 

citerade i Little 2008:298). Detta är också något som märkts väldigt tydligt vid denna studies 

materialinhämtning, utbudet av forskningsmaterial är kolossalt. Forskningen på senare tid 

verkar ämnesmässigt mest kretsat kring ekonomiska regimer och miljöregimer.
14

 I det senare 

fallet kan utvecklingen ha att göra med forskningssamfundets allt större medvetenhet om 

skadorna på den globala miljön såsom exempelvis oljeföroreningar, global uppvärmning och 

förtunning av ozonskiktet samt en ökad uppmärksamhet hos den allmänna opinionen (Little 

2008:301f.). Det är vidare ofta komplexa och tätt sammanlänkade frågor som forskningen kring 

internationellt samarbete behandlar; en strikt avgränsning och redogörelse av tidigare forskning  

                                                             
14

 Ang. miljöregimer, se t.ex. Haas 1989; Sprinz 2000; Stokke 1997; Young 1997, 2001; Young & Levy 1999. 
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kan därför ses som en särskilt krävande uppgift. Det förekommer också inom diskursen 

avsevärda variationer i begreppsanvändning och hur de tillämpas vilket ställer krav på 

noggrann inläsning.
15

 Kontentan blir att någon konsekvent redogörelse för tidigare forskning 

inom Internationella Relationers underkategorier internationella institutioner, regimer m.m. inte 

är praktiskt möjligt, även i förhållande till forskning om Arktis. De breda forskningstrenderna 

skildrades översiktligt i teoriavdelningen, samt en lite närmare utveckling av den vetenskapliga 

diskussionen kring internationella regimer och regimeffektivitet i teoriavsnitten.  

Vid en sökning av svenska avhandlingar och uppsatser som omfattar Arktisregionen fram-

kommer nio stycken avhandlingar och sju stycken uppsatser. Endast en av avhandlingarna 

använder det regimteoretiska konceptet (Nilsson 2007). Nilsson använder Krasners (1983) 

regimteoretiska analysmodell för att analysera samspelet mellan vetenskap och policy på basis 

av klimatförändringarnas påverkan på Arktis. I fråga om uppsatserna återfinns två stycken där 

regimteori förekommer (Bäck & Norlin 2006 och Runius 2012). Bäck & Norlin fokuserar på 

skolbildningarna neoliberal institutionalism och neorealism för att åskådliggöra skillnaderna i 

synen på hur man ser på regimer i regionen; som analysenheter använder de FN:s havsrätts-

konvention och Arktiska rådet. Runius har som tidigare nämnts använt den regimteoretiska 

analysmodellen för att utifrån politikområdena miljö och energi studera samarbetet mellan 

Arktiska rådets och Barentsrådets medlemsaktörer och sedan jämfört de två. En generell 

iakttagelse som dragits vid genomgången av tillgängligt material från tidigare forskning är att 

de allra flesta riktar sitt intresse mot miljö och energipolitiska dimensioner av Arktissituationen 

med varierande inslag av institutionell regimteori. Vad gäller ursprungsbefolkningar har ingen 

svensk avhandling eller uppsats funnits som specifikt analyserar ämnet i relation till 

Arktisregionen. På det internationella planet är det vetenskapliga utbudet om ursprungs-

befolkningar betydligt bredare, även avseende deras roll i Arktiska rådet och Barentsrådet. Men 

de flesta av dem fokuserar på andra politikområden och diskuterar ursprungsbefolkningar 

sekundärt, eller så betonar man ursprungsbefolkningarnas globala kamp för erkännande.
16

 Även 

om denna studie sätter teorin i centrum för att analysera det internationella samarbetet i 

Arktiska rådet och Barentsrådet, bedöms ändå Arktis ursprungsbefolkningars situation kunna 

framträda på ett tydligare sätt (med hänblick till institutionernas effektivitet).  

Avslutningsvis, nämndes ovan ambitionen om att revidera Runius (2012:47f.) analysmodell 

baserat på hans erfarenheter i användningen på det empiriska materialet. De slutsatser som 

Runius dragit om analysmodellen var för det första den analytiska svårigheten med att separera 

mellan normer och regler; i texten tolkade han det mer som en fokusering på normer som 

informella bestämmelser vilket bildat ett sorts regelsystem. För det andra, upplevdes det som 

problematiskt att kunna utläsa konkreta föreskrifter och regler för handling inom institu-

tionerna, något som skulle kunna ha berott på att reglerna varit mer informella till sin karaktär 

eller att enbart ministerdeklarationerna studerats (och inte exempelvis en närmare undersökning 

av arbetsgruppernas dokument och rapporter). Till sist, uppfattades det som vanskligt att fullt ut 

bedöma hur väl institutionernas medlemsstater efterföljde de regler och normer som arbetats 

fram och att användningen av effektivitetsbegreppet varit allför förenklat. Se Runius analys-

modell nedan:   

                                                             
15

 Jfr t.ex. begreppen organisation, institution, regim, kollaborering, koordinering, kooperation m.fl.  
16

 För en kort men informativ skildring av samtida governance perspektiv om ursprungsbefolkningar i Arktis, se 

Shadian 2010. 
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Tabell 1.4a: Analysmodell internationella regimer från tidigare forskning 

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 

Källa: Runius 2012:20. 

 

1.4.2 Analysverktyg 

I det här avsnittet kommer studiens analysverktyg att presenteras. Den kommer som tidigare 

nämnts att bygga på Krasners (1983) definition på internationella regimer men modifieras på 

grundval av tidigare resonemang utifrån den teoretiska debatten, men även utifrån erfarenheter 

av färskt studiematerial. Runius förslag på lösning av sina iakttagelser om analysmodellen 

innefattar en revidering av kategorierna för normer och regler. Genom att slå ihop dessa under 

en kategori och tolka normer som mer informella till sin karaktär och regler som mer formella 

skulle ingen åtskillnad dem emellan behövas göras på den analytiska nivån (Runius 2012:47). 

Skillnaden det kan innebära är att externa och interna processuella förändringar för 

institutionen inte lika tydligt kan urskiljas (se ovan, s.11). Bedömningen är dock att eventuella 

ändringar av bestämmelser och regler, vare sig de är av informell eller formell art, kommer att 

framgå i materialet över tid och också indikera externa eller interna faktorer.  

Avseende effektivitetskategorin, utvecklas den inte helt av Runius. Den här studien har valt att 

precisera begreppet närmare genom att utgå från Young och Levys (1999) ”politiska” ansats till 

regimeffektivitet (se ovan, s.12). Bedömningen av institutionernas effektivitet i sakområdet 

kommer dock inte att ses utifrån i vilken utsträckning de orsakar förändringar i beteende hos 

medlemsaktörerna. Effektiviteten ska istället ses utifrån i vilken utsträckning medlemsaktörerna 

efterföljer normer och regler, samt om de löser problem (uppnår specifika mål eller syften). 

Med ”löser problem” menas om institutionerna efter identifiering av behov och lösningsförslag 

också agerar eller initierar en process, det vill säga beslutar om åtgärder eller riktlinjer och 

implementerar dessa.
17

 Att konstatera om åtgärder i verkligheten genererat positiva resultat 

(outcomes) ses inte som görligt inom denna studies tidsram. Men för att tydliggöra med ett 

hypotetiskt exempel: Om sociala problem förknippade med grovt alkoholmissbruk hos samer i 

Norge upprepade gånger lyfts fram i institutionernas ministerdeklarationer med ett erkännande 

(acknowledge) av problemen, men inte uttryckligt åtgärdas på ett eller annat vis (t.ex. genom 

ett informationsprojekt om alkoholens skadeverkningar) så räknas det inte såsom effektivt; om 

beslut fattas om åtgärder men där det inte sker någon implementering, så räknas det heller inte 

som effektivt. I fall där kända problem under en längre tid lämnats utan åtgärd men där det till 

slut handlats på, får det bedömas och tolkas från fall till fall. I övrigt står analysverktygets 

parametrar i enlighet med tidigare redogjord teori, se tabell 1.4b nedan: 

                                                             
17

 Detta problemlösningsorienterade synsätt har likheter med Jenkins (1978) olika stadier av policyprocessen, se 

Hill 2007:29.  
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Tabell 1.4b: Analysverktyg för studien 

Principer Normer & Regler Beslutsfattande 

procedurer 

Effektivitet 

Vilka 

målsättningar som 

finns för 

samarbetet 

 

 

 

Informella och formella 

bestämmelser för 

medlemmarna avseende 

samarbetet 

Rådande praxis för 

beslutsfattande och 

implementering av 

kollektiva val inom 

institutionen 

Vilken utsträckning deltagande 

aktörer inom regimens ramverk 

efterföljer rådande normer och 

regelsystem samt uppnår specifika 

mål eller syften 

Källa: Krasner 1983:2; Runius 2012:48 (min modifiering) 

 

1.4.3 Analysteknik 

Den teknik för insamling och bearbetning som här används utgår från tolkningar på manifest 

nivå, d.v.s. det är de direkt yttrade formuleringarna med hänsyn till ursprungsbefolkning enligt 

analysverktyget. Vad aktörerna egentligen kan tänkas mena är inte denna undersöknings syfte. 

Insamlingen av materialet sammanfattas med hjälp av koncentrering då undersöknings-

materialet är så pass omfattande (Esaiasson m.fl. 2007:305). Varje ministerdeklaration från 

respektive institution läses noggrant igenom och jämförs en i taget med den kontext och de 

begrepp som operationaliserats. Då relevanta avsnitt identifierats, kontrolleras det mot 

rapporter och andra dokument från respektive institutions arbetsgrupp för att kontrollera 

uppföljning.  

Tolkningsproblematik kan uppstå vid brist på medvetenhet om de kontextuella omstän-

digheterna av dokumentens textavsnitt. För att t.ex. förstå innebörden av ett ord i ett specifikt 

stycke måste hänsyn tas till hela texten, vilket kan innebära att textens innebörd framträder i ett 

helt nytt ljus (ibid.:252). Vid osäkerhet om hur en text ska tolkas, kan man ställa upp olika 

möjliga tolkningsalternativ för att se vad de får för konsekvenser (ibid.). Det handlar om 

självinsikt, samt även en del grundläggande kunskaper om studieobjekten. Förhoppningen är att 

kapitel 2 kan bidra till de kunskaperna. Ständig uppmärksamhet krävs för att inte falla i fällan 

med att ”sätta ord i mun” på studieobjektet. För studiens del blir det således av stor vikt att 

tolkningsargumenten framträder tydligt, så att granskare kan ta ställning till undersökningens 

validitet och reliabilitet, d.v.s. vad och hur texterna tolkats. Principerna för slutsatsdragning 

utgår från huruvida kriterierna för effektivt samarbete uppfyllts.  
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2. Institutionell kontext 

 

Detta kapitel syftar till att bidra med en kort historik och beskrivning av de två respektive 

institutionernas struktur och mål för verksamheten, samt även en översiktig genomgång av 

ursprungsbefolkningar i Arktis.  

 

2.1 Arktiska rådet 

Arktiska rådet grundades 19:e september 1996 efter ett kanadensiskt regeringsinitiativ. Sedan 

1991 hade ett mellanstatligt miljösamarbete för den arktiska regionen varit verksamt under det 

s.k. Arctic Environmental Protection Strategy (AEPS). Samarbetet låg till grund för bildandet 

av Arktiska rådet och det medförde att AEPS och dess arbetsgrupper integrerades i Arktiska 

rådets ramverk. I rådets första deklaration vid tiden för grundandet, The Ottawa Declaration 

(1996:1), 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. 

Genom bildandet av Arktiska rådet visade de arktiska staterna ett förpliktigande (commitment) 

mot nya former för internationell kooperation och governance genom skapandet av ett nytt 

organ för mellanstatliga relationer. Styrningsformerna innefattar dock inte några överstatliga 

inslag som t.ex. inom EU där vissa beslutsfattande funktioner delegerats till institutioner såsom 

Europeiska kommissionen och Europaparlamentet; i Arktiska rådets fall behåller de 

individuella medlemmarna dessa funktioner (Bergman Rosamond 2011:21). De individuella 

medlemmarna utgörs av representanter från de åtta suveräna staterna USA, Kanada, Danmark 

(inklusive Grönland och Färöarna), Island, Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Alla beslut i 

Arktiska rådet fattas i konsensus av samtliga medlemsstater (Arktiska rådet 1996:2). 

Konsensusbeslutsformen ger på så vis den slutliga beslutsfattandemakten till de individuella 

medlemsstaternas regeringar.  

Förutom medlemsstaterna finns sex stycken organisationer i Arktiska rådet som representerar 

regionens ursprungsbefolkning. Dessa kallas för ”permanenta deltagare” (permanent 

participants) och har en konsultativ roll utan någon rösträtt vid beslutsfattande (Oldberg 

2011:32). I tillägg har Arktiska rådet också ett antal aktörer med observatörsstatus som 

omfattas av icke-arktiska stater, internationella organisationer och icke-statliga organisationer. 

Rådet innefattar även sex stycken arbetsgrupper, som var och en fokuserar på övervakning och 

kontroll, bedömningar och förebyggning av föroreningar i Arktis, klimatförändringar, 

bevarande av biologisk mångfald (flora och fauna), hållbar utveckling och beredskap för 

krisinsatser (Arktiska rådet 2012:1). Några av de mer framträdande heter Arctic Contaminants 

Action Program (ACAP), Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) och  



21 
 

 

Sustainable Development Working Group (SDWG). Arbetsgrupperna producerar rapporter och 

utredningar med förslag, rekommendationer för vidare beredning och beslut (ibid.). 

Arbetsgrupperna består av representanter på expertnivå från medlemsstaternas olika 

departement och myndigheter samt även forskare. Värt att nämnas är att Arktiska rådet 

uttryckligen tar avstånd från samarbete kring militära frågor vilket ses som ett medvetet beslut 

för att undvika onödiga motsättningar mellan medlemsstaterna (Bergman Rosamond 

2011:23).
18

 En annan viktig del av institutionens arbete är mötena mellan rådets Senior Arctic 

Officials (SAO). SAO - representanterna utses av respektive arktiska stat att förvalta dess 

intressen i rådet; de kan därmed ses som regeringsrepresentanter, vanligtvis från en 

medlemsstats utrikesdepartement; SAO:s vägleder och övervakar vidare den verksamhet som 

bedrivs i enlighet med de anvisningar och beslut som ges av Arktiska rådets utrikesministrar 

(Arktiska rådet 2011). De möts två gånger per år och avrapporterar i samband med rådets 

ministermöten som sker vartannat år då ordförandeskapet roterar (Bergman Rosamond 

2011:23). Sverige är för övrigt ordförandeland 2011 - 2013.  

 

2.2 Barentsrådet 

Barentsrådet, eller Barents Euro-Arctic Council (BEAC) som det heter på engelska, grundades 

11:e januari 1993 efter ett utrikesministermöte i Kirkenes, Norge. De närvarande signerande 

aktörerna utgjordes av Ryssland, representanter från EU - kommissionen samt de fem nordiska 

länderna. I rådets första deklaration vid grundandet, The Kirkenes Declaration (Barentsrådet 

1993a:2), fastslås 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. 

Vidare understryks i deklarationen ambitionen om att inte duplicera eller ersätta pågående 

arbete i andra bilaterala eller multilaterala fora, utan istället söka bidra med att ge kraft och 

sammanhållning till det regionala samarbetet samt uppmuntra till nya gemensamma 

ansträngningar (ibid.). En av anledningarna till det närmare regionala samarbetet var 

förhoppningen om att samarbetet kunde bidra till internationell fred och säkerhet (ibid.:1).
19

 

Det regionala samarbetet i institutionen har två administrativa nivåer: dels det mellanstatliga 

(BEAC), och dels det parallellt utvecklade Barents Regional Council (BRC), som förutom att 

dela samma mål som BEAC, också är ett samarbete mellan tretton stycken regioner (counties), 

representerade av regionernas guvernörer såväl som av representanter för ursprungs-

befolkningen. Exempel på regioner är Lappland, Norrbotten, Finnmark och Murmansk. 

BEAC/BRC erbjuder med andra ord en form för multilevel governance i form av ett forum för 

samarbete från det lokala till den större regionen som helhet. Det har uttryckts som ett ”bottom- 

                                                             
18

 Att arktiska rådet inte skall hantera frågor kring militär säkerhet framgår även explicit i Ottawa deklarationen 

(Arktiska rådet 1996:1). 
19

 Kalla kriget hade just avslutats och det fanns ett starkt intresse av att politiskt bidra till en avmilitärisering av 

regionen, främst nordvästra Ryssland (Oldberg 2011:7).  
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up” perspektiv där lokala samhällen involveras i överläggningar och beslutsfattande processer 

inom områden såsom hållbar utveckling och underhållandet av fredliga relationer över gränser 

(Bergman Rosamond 2011:28). Beslutsfattande föregår i likhet med Arktiska rådet under 

konsensusformer. Ordförandeskapet i Barentsrådet (BEAC och BRC) roterar vartannat år 

mellan Norge, Sverige, Finland och Ryssland på den mellanstatliga nivån, och mellan de tretton 

mindre regionernas representanter på den regionala nivån. Barentsrådet har i likhet med 

Arktiska rådet Senior Officials, som representeras av medlemmarnas regeringstjänstemän i 

Committee of Senior Officials (CSO). De möts fyra till fem gånger per år och har i uppgift att 

organisera institutionens arbete mellan ministermötena vartannat år. En stor del av CSO:s 

arbete går ut på att rådgiva och vägleda institutionens i dagsläget sexton arbetsgrupper 

(specifika BEAC, BRC, samt gemensamma arbetsgrupper), samt att ta emot och behandla 

rapportering från arbetsgrupperna (Barentsrådet 2012a). Av institutionens alla arbetsgrupper är 

det två stycken som är permanenta och gemensamma för både BEAC och BRC: Joint 

Committee on Rescue Cooperation och Working Group of Indigenous Peoples (WGIP). Den 

senare utgörs av representanter från ursprungsbefolkningsgrupperna samer, nener och vepser, 

och den har till skillnad från de övriga arbetsgrupperna en rådgivande funktion till både BEAC 

(medlemsstaternas utrikesministrar) och till BRC (regionernas guvernörer) (Barentsrådet 

2012b). Arbetsgrupperna och s.k. Task Forces anses utgöra de huvudsakliga verktygen i 

implementeringen av policies inom de olika politikområdena (Barentsrådet 2012c). 

 

2.3 Ursprungsbefolkningar i Arktis 

Följande textavsnitt i denna avdelning refererar i sin helhet till Arctic Centres beskrivning av 

regionens ursprungsbefolkning.
20

 Arktiskregionen bebos av cirka fyra miljoner människor 

enligt AHDR:s (Arctic Human Development Report) definition av Arktis. Bosättningarna delas 

mellan de åtta arktiska länderna, Kanada, USA, Ryssland, Finland, Sverige, Norge, Island och 

Danmark. Det s.k. cirkumpolära området räknas som mycket glest befolkat, men med en 

bredare definition, enligt University of the Arctic Atlas, bor det cirka 13.1 miljoner människor i 

området för det cirkumpolära norr. Även om ursprungsbefolkningar delar gemensamma 

problem över nationella gränser, representerar varje ursprungsgrupp/samfund också en stor 

kulturell, geografisk, ekonomisk, social, politisk och historiskt mångfald. Därför ses det också 

som omöjligt att generalisera deras forntida/samtida situation och problem. Ursprungsfolken 

har bebott Arktis i tusentals år och det uppskattas att de utgör cirka 10 procent av regionens 

totala befolkning. Det finns över fyrtio stycken olika etniska grupper boende i Arktis. 

Grupperna innefattar bland annat samerna i Finland, Sverige, Norge och nordvästra Ryssland 

(samt även Nenets, Khanty, Evenk och tjuktjer i Ryssland); aleuter, Yupik och inuiter i Alaska, 

samt inuiter i Kanada och på Grönland (Kalaallit). Alla ovan nämnda länder utom Island har 

ursprungsbefolkningar boende inom deras arktiska territorium. 

Arktis samfund och dess grupper omfattar en stor mångfald av kulturella, historiska och 

ekonomiska bakgrunder. Det finns dock en gemensam nämnare bland Arktis ursprungs-

befolkning, på så vis att de genomgått stora förändringar i och med globaliseringseffekter på  

                                                             
20

 Se ”Arctic Indigenous Peoples”, referenslistan. 
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västerländsk livsstil, statliga policies, modern transport och införandet av blandekonomi. 

I allmänhet har ursprungsfolk en speciell koppling till den mark som de bosatt sig på. Andra 

karaktäristiska drag utgörs av exempelvis säregna språk, kultur och traditionella näringar såsom 

renskötsel, fiske och jakt. Industrialisering, sociala förändringar och miljöproblem som till 

exempel klimatförändringar, förorsakar dock en del hot mot kontinuiteten i deras traditionella 

näringar och kultur. Oavsett de ursprungliga orsakerna, genomgår Arktis en period av 

betydande förändringar som sannolikt kommer att fortsätta långt in på nästa århundrade, om 

inte längre, och förmodligen påverka alla sektorer inom det cirkumpolära norr. Människor i 

Arktis oroas över föroreningar, markanvändning, klimat, säkerhet och tillgång i form av 

rättigheter till land och hav. Klimatförändringarna påverkar avsevärt ursprungsbefolkningars 

traditionella skördeverksamhet. Snabba väderomslag och utbredd förekomst av tunn is och 

svåra väderförhållanden (t.ex. starka vindar och stormar) gör deras jakt farligare. Dessutom 

påverkar havsissmältningen många arter som är föremål för skördning, exempelvis isbjörnar, 

sälar, valar och vissa fiskbestånd som är beroende av istäcket. Vidare spelar isen en viktig roll i 

havets temperaturreglering och primärproduktion. Som ett resultat av dessa faktorer hotas deras 

försörjning förknippat med jakt, fiske och boskapsskötsel. Ursprungsbefolkningen har särskilt 

starka band till naturen, så förändringar i skördeverksamhet kan ha konsekvenser för ekonomin, 

samhället, kulturen och hälsan. På senare tid har ursprungsbefolkningars politiska organisering 

lett till internationellt erkännande och förtydligande av mänskliga och politiska rättigheter för 

deras räkning. Rättigheter till land och naturresurser spelar en viktig roll deras kultur och 

överlevnad i Arktis.   
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3. Analys 

 

I detta kapitel kommer studiens analys att äga rum. Först analyseras Arktiska rådets minister-

deklarationer och rapporter under avdelning 3.1. Därefter genomförs motsvarande med 

Barentsrådets ministerdeklarationer och rapporter under avdelning 3.2. I avdelning 3.3 kommer 

en jämförande analys att utföras. I analysavsnitten förekommer direktcitat på engelska som 

följs av kommentarer och hänvisningar i enlighet med studiens frågeställning och 

analysverktyg. Avdelning 3.1 och 3.2 inleds med respektive institutions ministerdeklaration vid 

tiden för dess grundande.    

 

3.1 Arktiska rådet 

Arktiska rådets grundande deklaration The Ottawa Declaration (1996), inleds med de 

deltagande medlemsstaternas stipulerade principer om institutionens samarbete. Med hänblick 

till det politiska samarbetsområdet kring Arktis ursprungsbefolkning fastställs målsättningarna: 

AFFIRMING our commitment to the well-being of the inhabitants of the Arctic, including 

recognition of the special relationship and unique contributions to the Arctic of indigenous 

people and their communities; [...] RECOGNIZING the traditional knowledge of the 

indigenous people of the Arctic and their communities and taking note of its importance and 

that of Arctic science and research to the collective understanding of the circumpolar Arctic; 

[...] DESIRING further to provide a means for promoting cooperative activities to address 

Arctic issues requiring circumpolar cooperation, and to ensure full consultation with and the 

full involvement of indigenous people and their communities and other inhabitants of the 

Arctic in such activities; [...] RECOGNIZING the valuable contribution and support of the 

Inuit Circumpolar Conference, Saami Council, and the Association of the Indigenous 

Minorities of the North, Siberia, and the Far East of the Russian Federation in the 

development of the Arctic Council. (Arktiska rådet 1996:1) 

Medlemsstaterna försäkrar sina förpliktelser till ursprungsbefolkningen och deras bidrag till en 

bättre förståelse för regionen och till utvecklingen av rådet. Man önskar vidare se rådet som ett 

medel i främjandet av samarbete för regionen med full inblandning av ursprungsbefolkningen 

och deras samfund. Inuit Circumpolar Conference, Saami Council och Association of the 

Indigenous Minorities of the North, Siberia and the Far East of the Russian Federation erkänns 

för deras insatser i rådets bildande; De tre representerar intresseorganisationer för ursprungs-

befolkningen och har status som permanenta deltagare, vilket innebär att de ska tillhandahållas 

”active participation and full consultation” (ibid.:2), det vill säga att de har en konsultativ roll 

och som tidigare nämnts ingen rösträtt vid beslutsfattande. Deklarationen detaljerar vidare upp 

premisserna för vilka kriterier som gäller för ursprungsbefolkningsorganisationer att ansluta sig 

till rådet och bli permanenta deltagare, exempelvis att de ska representera en enstaka folkgrupp 

boende i fler än en arktisk stat (ibid.). Detta tolkas som formella bestämmelser (regler). De 

informella bestämmelser (normer) som framträder i deklarationen är när rådet tillkännager det 

generella syftet med institutionen: 
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The Arctic Council is established as a high level forum to: (a) 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. 

(ibid.:1) 

Formuleringen specificerar generella beteende standards och identifierar de arktiska staternas 

rättigheter och skyldigheter i samarbetsområdet. En annan formulering som skulle kunna tolkas 

både som en norm och som en beslutsfattande procedur är fastställandet att ”beslut i Arktiska 

rådet skall fattas genom konsensus av medlemmarna” (ibid.:2). Här ligger det närmare till 

hands att se det som en specifik föreskrift för beteende, det vill säga en beslutsfattande 

procedur. Rådet har vid tidpunkten inga formaliserade procedurregler avseende dess möten, 

utan ser det som sin första prioritet att producera sådana.  

I summering, kan man se att de åtgärder och riktlinjer som rådet vidtagit och beslutat om för att 

hantera frågor gällande ursprungsbefolkning återspeglas i de normer och regler som fastslår att 

ursprungsbefolkningen ska konsulteras vid all verksamhet som berör dem, framförallt inom 

områdena hållbar utveckling och miljöskydd, samt vara delaktiga som permanenta deltagare 

inom rådets alla nivåer av verksamheten. Rådet har vidare beslutat att ursprungsbefolkningens 

representanter inte ska ha rösträtt vid beslutsfattande.  

I samband med Kanadas avslutning som ordförandeland läggs Arktiska rådets första minister-

deklaration, Iqaluit Declaration (1998) fram. Rådets övergripande principer och normer är 

desamma som i den föregående deklarationen, liksom i förhållande till ursprungsbefolkningen 

specifikt. Rådet har för övrigt antagit en ny permanent deltagarorganisation vilken utgörs av 

Aleut International Association (AIA) (Arktiska rådet 1998a:1). Nytt är också att rådet antagit 

en SAO-rapport med institutionens Rules of Procedure. De formaliserade procedurreglerna 

redogör bland annat för allmänna villkor eller stadgar för möten, vilka regler som gäller vid 

ministermöten, SAO-möten, processgången vid initiering och implementering av program och 

projekt m.m. (Arktiska rådet 1998b:1-8). I regelverket tydliggörs att Indigenous Peoples 

Secretariat (IPS) (som bildades under AEPS 1991) skall fortsätta under Arktiska rådets 

ramverk (ibid.:6). IPS är en stödfunktion för ursprungsbefolkningars organisationer i Arktiska 

rådet; Sekretariatet ska bland annat stödja organisationerna med att föra sin sak/talan, bistå dem 

med information och nödvändigt material m.m. (About Arctic Council Indigenous Peoples’ 

Secretariat - IPS). Arktiska rådets regelverk kan även ändras efter beslut från medlemsstaterna 

(Arktiska rådet 1998b:9).  

I deklarationen lyfter medlemsstaterna fram förslaget om ett sustainable development program 

för Arktiska rådet, vars syfte är att föreslå och anta åtgärder som de arktiska staterna ska ta för 

att föra fram hållbar utveckling i regionen (Arktiska rådet 1998a:2). Initiativet får ses som 

omfattande då det inkluderar en mängd olika projekt inom miljöskydd, ekonomi, kultur, 

hälsovård för ursprungsbefolkning och övriga invånare, samt förbättrande av de arktiska 

samhällenas ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållande som helhet (ibid.). Exempel på 

förslag riktade mot projekt inom hållbar utveckling innefattar områden med stor variation 

såsom barn och ungdom, resursförvaltning, kultur och eko-turism, fiskeri, hälsa m.m.  
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Deklarationen instruerar SAO:s att vägleda arbetet med att slutföra processen med projekt-

förslag inom dessa områden och uppmuntrar deltagarna att söka finansiering så att projekten 

kan initieras så fort som möjligt före nästa ministermöte (ibid.). Vidare erbjuder sig Kanada att 

ta täten för projekt om barn och ungdom, USA fokuserar på telemedicin och samiska rådet tar 

initiativ till två projekt om fiskeriförvaltning (ibid.). Det tas även ett beslut om att det ska bildas 

en arbetsgrupp med ansvar för hållbar utveckling (SDWG) som består av SAO:s och 

permanenta deltagare, vilket ett år senare (1999) realiseras efter ett möte i Washington D.C., 

USA. SDWG uppmanas att ta speciell hänsyn till projektförslag som avspeglar ursprungs-

befolkningarnas traditionella kunskap och perspektiv (ibid.). Däremot verkar det saknas 

tillräckliga medel för permanenta deltagare och IPS:s verksamhet, eftersom deklarationen begär 

de arktiska staterna att se över sin finansiering för att säkerställa de permanenta deltagarnas och 

IPS:s arbete i Arktiska rådet; man tackar för övrigt Danmark, Grönland och Kanada för deras 

generösa finansiella stöd till IPS (ibid.:5). 

Två år senare i Barrow Declaration (2000) förstärks rådets principer för samarbetet med ett 

tillägg i inledningen:     

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 [...]. (Arktiska rådet 2000:1) 

Det intressanta med formuleringen är att medlemsstaterna beslutat sig för att utvidga 

samarbetet bortom det ursprungliga AEPS mandatet, och således också lagt större politisk 

tyngd åt det bredare konceptet av hållbar utveckling. De tidigare deklarationerna talade mer om 

önskan att främja samarbetet genom att ”koordinera” frågor härrörande till hållbar utveckling 

(Arktiska rådet 1996:1; 1998:1). Citatet skulle också kunna tolkas som informella 

bestämmelser (normer) trots det försiktiga ordvalet ”consider” (överväga). Går man dock 

längre ned i dokumentet kan man se att rådet godkänt och antagit Sustainable Development 

Framework Document, vilket utgör själva grunden för samarbetet inom sakområdet (Arktiska 

rådet 2000:1). Deklarationen konstaterar vidare med uppskattning den nya arbetsgruppen 

SDWG:s resultat med initiativen riktade mot arktiska barn och ungdomar, telemedicin, kultur 

och eko-turism projekt och kustfiskeri projekt (ibid.:3). Ett annat viktigt initiativ som anförs, är 

att rådet godkänner nya förslag för att utföra en Survey of Living Conditions in the Arctic 

(SLiCA), att utveckla ett övervakningssystem för smittsamma sjukdomar, att initiera projekt för 

hållbar renskötsel, och en hållbar utveckling för skogsavverkning i norr (ibid.). Till exempel är 

SLiCA ett internationellt forskningsprojekt med målet om att utvärdera och öka förståelsen av 

livsvillkoren för Arktis invånare samt att dokumentera och jämföra just ursprungs-

befolkningarnas levnadsvillkor. Deklarationen uppmanar också SDWG att ägna speciell 

uppmärksamhet till förslag från de permanenta deltagarna i fråga om förbättringar av 

hälsovårdsfrågor för ursprungsbefolkningarnas samhällen (ibid.). En intressant iakttagelse är 

rådets uppmaning till SAO:s att utreda hur institutionens strukturer kan förändras för att 

förbättra arbetet, då det tidigare AEPS:s funktioner överlappar med Arktiska rådets (ibid.:6). 

Vidare välkomnas ytterligare två stycken permanenta deltagarorganisationer (Arctic 

Althabaskan Council och Gwich’in Council International) vilket ökar antalet av representanter 

för ursprungsbefolkningen till sex stycken organisationer.  
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I SAO:s detaljerade rapport till ministermötet 2002 redogörs för Arktiska rådets alla 

arbetsgruppers framskridande sedan 2000 inom program och projektverksamhet med förslag på 

arbetsplaner, förbättringar med mera. För SDWG:s del har det åstadkommits framsteg med de 

flesta projekt sedan 2000 (Arktiska rådet 2002b:25). Till exempel implementerades alla projekt 

som omnämndes i Barrow deklarationen samt att de beviljades finansiering för en period 

förlängning till 2004. Angående SAO:s uppdrag att utreda en strukturförbättring för Arktiska 

rådet, fokuserade det mesta kring bättre informationshantering och spridning samt ökad 

koordinering av arbetsgruppernas dialoger med SAO:s och de permanenta deltagarna. Ett 

genomgående tema i utvärderingen är de finansiella premisser som Arktiska rådet står inför. 

Till exempel har rådet inget permanent sekretariat eller egna finansiella resurser (ibid.:36). IPS 

hade sedan 1998 fått ökat mandat att verka tack vare tillskott av finansiella medel men frågan 

uttrycks i rapporten fortsatt som ett bekymmer både för IPS och för de permanenta deltagarnas 

organisationer (ibid.:38). SAO rapporten har inte lett till några formella regler ändringar. I Inari 

Declaration (2002) godkänner man som en prioritet under Islands ledning projektet Arctic 

Human Development Report (AHDR) som ska fungera som en utförlig kunskapsbas för rådets 

program för hållbar utveckling, i vilken man för övrigt betonar att traditionell kunskap skall 

användas (ursprungsbefolkningens kunskap).  

I Reykjavik Declaration (2004) följs arbetet med AHDR upp och man betonar behovet av att 

förbättra levnadsvillkoren för de arktiska samhällena genom åtgärder såsom kapacitets-

uppbyggnad, utbildning och forskning (Arktiska rådet 2004a:3). Frågorna ska falla in under 

SDWG:s ansvar, samt att medlemsstaterna uppmanas följa upp arbetet genom handlingsplaner 

(ibid.). I SAO-rapporten till ministermötet i Reykjavik utvärderas bland annat arbetet med 

Arctic Climate Impact Assessment (ACIA). Det var ett forskningsprojekt som initierades och 

implementerades i och med Barrow deklarationen 2000 med syftet om att evaluera 

klimatförändringarnas påverkan på miljö, ekonomi, kultur och sociala betingelser samt även 

bidra till policy rekommendationer (Arktiska rådet 2004b:30). Fler än trehundra ledande 

arktiska forskare, representanter för ursprungsbefolkningen och andra experter från femton 

länder var inblandade i arbetet, och slutprodukten bedömdes och granskades av fler än 

hundrasextio oberoende forskare och experter (ibid.).  Baserat på projektets resultat vidtogs 

utförliga diskussioner bland Arktiska rådets samtliga arbetsgrupper om hur forskningsresultaten 

kunde omsättas i policyrekommendationer för medlemsstaterna under rådets ramverk. Bland 

några exempel av ACIA:s upptäckter om klimatförändringarna var att permafrostens tinande 

kommer att rubba infrastruktur, byggnader och transport, ökande ultravioletta strålningsnivåer 

kommer att påverka människor och djur/växtliv och att ursprungsbefolkningen står inför 

omfattande ekonomisk och kulturell påverkan (ibid.:31). Policy rekommendationerna för 

medlemsstaterna utgick från strategier om att lindra (mitigate) och anpassa (adapt) sig till 

effekterna av klimatförändringarna. En av anpassningsrekommendationerna var: 

Work closely with Arctic residents, including indigenous and local communities, to help them 

to adapt to and manage the environmental, economic and social impacts of climate change and 

ultraviolet radiation change. Adaptation needs will vary. Arctic residents may need inter alia 

enhanced access to information, decision makers, and institutional capacity building to 

safeguard their health, culture and well-being. (ibid.:32) 
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Att involvera ursprungsbefolkningen i alla de politiska processer som berör dem är en av 

Arktiska rådets grundläggande principer och målsättningar. En central komponent av de 

målsättningarna är att möjliggöra faktiskt politiskt deltagande genom de permanenta 

deltagarorganisationerna vars konsultativa roll i sin tur underlättas av IPS:s administrativa 

funktioner. I SAO:s rapport till ministermötet upprepas dock än en gång oron över bristande 

finansiellt bistånd till ursprungsbefolkningarnas representativa organ. Deras deltagande har 

huvudsakligen baserats på frivilliga donationer från medlemsstaterna och ursprungs-

befolkningarnas organisationer (ibid.:13). SAO:s föreslog att upprätta en fond samt att avdela 

en del av projektbudgeterna till de permanenta deltagarnas verksamhet, men vid cirkulering av 

dessa förslag till rådets medlemsstater indikerade responsen att vissa medlemsstater inte hade 

möjlighet att bidra ekonomiskt till någon fond (ibid.). Angående förslaget om att allokera en del 

av projektanslagen till de permanenta deltagarna, fattades vid tillfället inga detaljerade beslut 

annat än att som ett första steg tidigt i framtida projektformuleringar involvera de permanenta 

deltagarna i processen för att kunna bistå med identifiering av utgiftsbehov, det vill säga 

betoning på bättre koordinering. Detta uttrycks och betonas också i ministermötets deklaration i 

form av en vädjan till medlemsstaterna (Arktiska rådet 2004a:6f.).  

I Salekhard Declaration (2006) uppmärksammas de resultat som åstadkommits under de två 

åren sedan förra ministermötet. Fem projekt under SDWG:s ansvarsområde avslutades, bland 

annat inom hållbar renskötsel (produktutveckling och processering), kvinnor och deras roll i 

resource management, projekt mot barn och ungdom (Arktiska rådet 2006b:31). I 

deklarationen under titeln ”hållbar utveckling” och sedan lite längre ned i dokumentet under 

”övrigt” undertsryks: 

Stress the importance of enhancing well-being and eradicating poverty among the indigenous 

peoples and other Arctic residents, and the need for their inclusion in decision-making in 

relation to policy planning and implementation. In this context it is important to facilitate 

closer cooperation at the regional and local levels [...] Continue to explore, in their respective 

states, ways and means, including funding, to better ensure Permanent Participants’ active 

participation and full consultation in the Arctic Council and to continue the dialogue on the 

issue within the Arctic Council. (Arktiska rådet 2006a:3, 8) 

Det är genom formuleringarna tydligt att finansieringsproblemen fortfarande är en fråga på 

dagordningen, även om det är oklart varför man fortfarande (tio år efter rådets grundande) 

uppmärksammar att ursprungsbefolkningen ska inkluderas i den politiska processen. Man begär 

vidare av SAO:s att de skall undersöka rådets organisation för att försöka öka dess effektivitet 

(ibid.:9). I SAO-rapporten till ministermötet i Tromsö 2009 beskriver man hur man beslutat att 

göra frågan om hur man ska öka rådets effektivitet till en stående punkt på dagordningen 

framöver; två punkter framhävs som centrala: att rådet förmår nå ut till andra internationella 

aktörer och kommunicera, samt se över rollen som observatörerna har (Arktiska rådet 2009b:7). 

Detta bekräftas i Tromsø Declaration (2009), där man även beslutar att stärka rådets politiska 

roll genom att införa viceministermöten mellan de ordinarie mötena; det beslutas vidare att 

fortsätta arbetet med att effektivisera rådets verksamhet samt att (igen) se över möjligheterna 

att säkra de permanenta deltagarnas plats i arbetet (Arktiska rådet 2009a:8f.). Nuuk 

deklarationens (2011) mest anmärkningsvärda formulering är de som refererar till 

ursprungsbefolkningarnas rights och empowerment (Arktiska rådet 2011a:1f.). De brukar 

räknas som ganska politiskt värdeladdade begrepp (jfr med t.ex. FN:s deklaration om 

ursprungsbefolkningarnas rättigheter).      
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3.2 Barentsrådet 

I Barentsrådets grundande deklaration The Kirkenes Declaration (1993), beskriver 

medlemsaktörerna sina mål (objectives) om bi- och multilateralt samarbete för hållbar 

utveckling inom ekonomi, handel, forskning m.m. (se ovan s. 21). Man formulerar även 

ambitionen om projektarbete specifikt inriktade mot att förbättra ursprungsbefolkningens 

situation, samt upprättandet av ett regionalt råd innefattande representation från 

ursprungsbefolkningen (Barentsrådet 1993a:2). Beskrivningarna i dokumentet uttrycks av dem 

själva som målsättningar (principer) men tolkas i studien mer som informella bestämmelser 

(normer) då de syftar på aktörernas rättigheter och skyldigheter. Sättet som principerna uttrycks 

är mer en beskrivning av en förhoppning om fred och stabilitet genom internationellt samarbete 

i regionen efter Sovjetunionens sönderfall, men ingenting nämns där om ursprungs-

befolkningen. Under de efterföljande rubrikerna i dokumentet om politiska samarbetsområden 

(ekonomi, forskning, miljö m.m.) fastställer man under rubriken ”indigenous peoples”:   

The Participants concerned reaffirmed their commitment to the rights of their indigenous 

peoples in the North in keeping with the objectives set out in Chapter 26 on Indigenous 

People of Agenda 21. They stated their commitment to strengthen the indigenous 

communities of the Region, and to ensure that the cooperation now being initiated will take 

the interests of indigenous peoples into consideration. The Participants concerned took note 

of the proposed establishment of a Working Group for Indigenous Issues with representatives 

from the indigenous peoples and authorities and the central authorities from Finland, 

Norway, Russia and Sweden. They agreed that the Working Group might consider, also on 

the basis of international cultural expeditions to areas of Nenets and Sami, preparing a 

regional programme for the restoration and preservation of Nenets and Sami cultural 

monuments, the establishment on a regional basis of a Nenets cultural centre in the Nenets 

Autonomous Region, the establishment of a corresponding Sami centre in the town of 

Lovozero in the county of Murmansk, and the establishment of an appropriate regional 

medical foundation. The Participants agreed to exchange information regarding existing or 

proposed legislation with a bearing on the position of indigenous peoples in their respective 

countries. (ibid.:4)
21

 

I bilagan till Kirkenes deklarationen stadgas rådets formella bestämmelser upp i tretton punkter. 

Där beskrivs bland annat syftet med rådet verksamhet, när ministrarna skall mötas, att 

ordförandelandet skall stå för kostnader relaterade till konferensutlägg, logi och tolkning och 

att beslut inom rådet och dess underliggande enheter skall fattas genom konsensusbeslut 

(Barentsrådet 1993b). De åtgärder och riktlinjer som rådet vidtagit och beslutat om för att 

hantera frågor gällande ursprungsbefolkning återspeglas i de normer som hänvisar till 

ambitionen om att arbeta mot Agenda 21:s mål, att stärka ursprungsbefolkningen och deras 

samhällen och att säkerställa att samarbetet tar ursprungsbefolkningens intressen i beaktande. 

Reglerna hänvisar till förslaget om att upprätta en arbetsgrupp för frågor relaterade till 

ursprungsbefolkningen, och man beslutar även om att utväxla information gällande lagstiftning 

i relation till de respektive staternas ursprungsbefolkning. Arbetsgruppen bildas efter beslut i  

 

                                                             
21

 Kapitel 26 i Agenda 21 handlar om att stärka ursprungsbefolkningarnas inflytande. Regeringar rekommenderas 

att erkänna att ursprungsbefolkningars områden bör skyddas från verksamhet som inte är miljöanpassad eller som 

dessa befolkningar betraktar som socialt eller kulturellt olämplig. Betydelsen av ursprungsbefolkningarnas 

värderingar, traditionella kunskaper och metoder för resurshantering bör erkännas när det gäller att främja en 

miljöanpassad och hållbar utveckling (Regeringskansliet 2012). 
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BRC tre månader senare i form av The Regional Committee for the Indigenous Peoples in the 

Barents Region (Barentsrådet 2005b:25). Kommittén ges mandat att bland annat utveckla 

handlingsplaner (Action Plans) i förhållande till frågor om ursprungsbefolkningen, yttra sig om 

(beskriva) den rådande samarbetssituationen och lämna förslag på hur ursprungsbefolkningens 

situation kan förbättras ekonomiskt och kulturellt (ibid.). På grund av farhågor från kommitténs 

sida om att de skulle uppfattas som en ”tredje part” mellan det mellanstatliga samarbetet i 

BEAC och det mellanregionala samarbetet i BRC, föreslog man 1994 en omorganisering och 

namnbyte till Indigenous Peoples Council för att på så vis höja arbetets status och bli mer 

framträdande. Förslaget vidarebefordrades till BEAC som i sin ministerkommuniké 1994 

uttryckte:     

The Council welcomed the proposed establishment of a permanent Regional Committee for 

the Indigenous Peoples in the Barents and Euro-Arctic region [...] The Council agreed to give 

the Regional Committee for the Indigenous Peoples a special advisory role in relation to the 

Barents Council. (Barentsrådet 1994:3) 

BEAC beslutar här dels att göra ursprungsbefolkningens representation permanent, och dels att 

ge dem mandat att formellt fylla en rådgivande funktion. Dock mötte förslaget inte så starkt 

stöd i BRC där man inte ville lägga lika mycket tonvikt på frågor om ursprungsbefolkningen i 

Barentsregionen, Ryssland i synnerhet var skeptiska (Barentsrådet 2005b:26). 1995 kom frågan 

upp på BRC:s dagordning igen och man beslutade att omorganisera kommittén till en Working 

Group of Indigenous Peoples (WGIP), och att bekräfta dess permanenta status samt rådgivande 

funktion gentemot både BEAC och BRC (ibid.). Ministerkommunikéerna mellan 1996 till 1998 

är tämligen innehållslösa vad ankommer samarbete kring ursprungsbefolkning; Man bekräftar 

på nytt i dokumenten sina förpliktelser gentemot principerna i Kirkenes deklarationen, och 

sedan välkomnar man en rysk urbefolkningsgrupp (Nener) till representation i BRC samt att 

man ”fäster speciell uppmärksamhet på ursprungsbefolkningens synpunkter avseende deras 

levnadsvillkor och traditionella försörjningsaktiviteter och återspeglar dessa i programmen” 

(Barentsrådet 1996:2; 1998:1). Större delen av fokus under perioden ligger inom ämnen såsom 

infrastruktur förbättringar, avlägsnande av handelshinder, behandling av kärnavfall på Kola-

halvön m.m. 1997 hade till exempel det samiska parlamentet begärt att de ville se 

ursprungsbefolkningen representerade i Barentsregionen på samma nivå som kollegorna i 

Arktiska rådet, samt även delta i Committee of Senior Officials (CSO); detta för att förstärka 

samarbetet mellan de regionala och statliga nivåerna i frågor rörande finansiering av arbetet 

och påverkan på lagstiftningsprocesserna (Barentsrådet 2005b:26f.).  

I ministerkommunikén från 1999 yttras stödet för ett BRC initiativ om att utveckla 

handlingsprogram för Agenda 21 på den lokala nivån. Ministrarna rekommenderar BRC att 

involvera ursprungsbefolkningarnas organisationer i det arbetet (Barentsrådet 1999:2). Man 

initierar också ett samarbetsprogram inom hälso- och miljöskydd som täcker åren 1999-2002; 

Ett av samarbetsområdenas mål är att förbättra hälsovårdsservicen för regionens ursprungs-

befolkning (ibid.:3). Utvärderingen av programmet visade generellt sett på en tillfredsställande 

implementering trots problem med bland annat rysk byråkrati och projektkoordinering 

(Hønneland & Moe 2002:28).    
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BRC initierade 1999 det s.k. Barents Programme 2000-2003 vilket uppmärksammas i 

ministermötets kommuniké 2000. Man ”noterar med tillfredsställelse” programmets 

implementering och listar dess fem prioriteringsområden: 1) utveckling av industri och 

infrastruktur 2) kompetensutveckling och utveckling 3) miljö och hälsa 4) välfärd och kultur, 

och 5) ursprungs-befolkning (Barentsrådet 2000:5). Vidare understryks vikten av WGIP:s 

handlingsplaner samt att man till fullo stöder arbetsgruppens ansträngningar för att bevara och 

utveckla ursprungsspråk och kulturer för att förbättra deras levnadsvillkor (ibid.:6).    

Ministerkommunikéerna 2001-2003 lyfter huvudsakligen fram erkännande av BRC:s viktiga 

roll i ”multifacetterat” och sub-nationellt samarbete, samt en begäran om säkerställandet av 

jämställdhetsfrågor avseende (ursprungsbefolkningens) kvinnorepresentation i arbetsliv, 

näringsverksamhet och politiska fora (Barentsrådet 2001:9; 2003b:5). Det är första gången som 

jämställdhetsdimensionen uttryckligt nämns i deklarationerna. 2003 var även Barentsrådets 

tioårsjubileum. I en speciell två-sidig jubileumsdeklaration underskriven av medlemsaktörernas 

regeringschefer redogör rådet för vilka områden man vill prioritera de kommande åren. De är i 

stort i samklang med de ursprungliga målsättningarna från Kirkenes deklarationen, dock med 

en starkare betoning på EU:s olika initiativ för regionen. I förhållande till samarbetet kring 

ursprungsbefolkningen skriver man:  

We will further strengthen the involvement of indigenous peoples (Saamì, Nenets and 

Vepsian) in the Barents cooperation. (Barentsrådet 2003a:2) 

2003 är även året då Barents Indigenous Peoples Office (BIPO) bildas. Syftet med BIPO är att 

agera verktyg och servicefunktion för WGIP i Barentssamarbetet (Barentsrådet 2005b:34f.). 

Funktionen skall även fungera som en länk mellan ursprungsgrupper på den ryska respektive 

nordiska sidan. BIPO är finansierat av den norska delen av samiska parlamentet (ibid.). 2005 

utnämns av BRC till Indigenous Peoples Year. Det är ett initiativ till att sätta mer fokus på 

frågor kring ursprungsbefolkningen i regionen. Ministerkommunikén 2005 uppmärksammar 

initiativet och passar i sammanhanget också på att uppmana ”alla intresserade parter” att 

säkerställa finansiering och implementering av den nya handlingsplanen för 2005-2008 

(Barentsrådet 2005a:5). Precis som två år tidigare uppmanar rådet också till samarbetsåtgärder 

med BRC för att säkra kvinnorepresentation (ibid.). Formuleringen återkommer i 2007:s 

ministerkommuniké, där även bekräftelse på implementeringen av WGIP:s handlingsplan 

2005-2008 och BIPO:s roll uppmärksammas (Barentsrådet 2007a:4). Nordiska ministerrådet 

omnämns också i mer konkret form avseende ett gemensamt projekt om företagarverksamhet 

och ursprungsbefolkningen, till exempel renskötsel och hantverk i Murmansk regionen 

(Ryssland) (ibid.).  

Barentsrådets ministerkommuniké för 2009 uttrycker sig aningen kraftigare:  

The Council underlines the need to address the challenges facing the indigenous peoples of 

the region and stresses the importance of cooperation and dialogue with and between 

indigenous peoples. Extensive industrial activity and climate change are identified as being 

among the main challenges. The Members acknowledge their responsibility for preserving 

and developing the livelihoods of the population of the region, including the population 

inhabiting remote areas. The Council emphasizes the role of the Working Group of 

Indigenous Peoples in multilateral cooperation and supports the implementation of the Action 

Plan for Indigenous Peoples 2009–2012, which focuses on measures in the fields of business 

development, languages and media, health and related social issues, environment and use of  
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nature, culture and political cooperation. The Council also welcomes the decision on the 

participation of representatives of the Working Group of Indigenous Peoples in all sessions 

of the BEAC Committee of Senior Officials and other BEAC working groups. (Barentsrådet 

2009:3f.) 

Förutom det externa bekymmersamma läget (ökad industriell aktivitet och klimatförändringar), 

betonar man i högre grad WGIP:s roll i rådets mångfacetterade samarbete och stödjer 

implementeringen av handlingsplanen för 2009-2012. Dessutom är nu arbetsgruppen också 

integrerad i CSO:s verksamhet. Inom det administrativa området fortsätter man: 

The Council believes that the establishment of the International Barents Secretariat (IBS) has 

created favorable conditions for making the Barents cooperation more coherent and efficient, 

for better utilizing available administrative and financial resources and for more effective 

coordination, promotion and implementation of the decisions of the BEAC and the BRC, and 

approves the initial results of the work of the IBS. Enhanced exchanges between the 

Secretariats of the Regional Councils in the North should be a part of the multilateral 

cooperation process, and should therefore be encouraged. The Council welcomes the 

attention paid by the Secretariat to indigenous peoples’ issues and in this respect supports the 

secondment of an Indigenous Peoples’ Adviser to the IBS, as well as the implementation of 

the cooperation project on Indigenous Entrepreneurship. (ibid.:9)
22

 

Under 2010 initierade WGIP en kongress med över sextio representanter från regionens 

ursprungsbefolkning. Syftet med mötet var att diskutera ursprungsbefolkningens roll och 

inflytande i Barentssamarbetet (Barentsrådet 2012e). Man eftersträvade ett nytt mandat för 

representation i rådets verksamhet liknande upplägget i Arktiska rådet som minimum (ibid.). 

Uttryck som ”rätt till självbestämmande” (right to self-determination) började nu användas i 

egna deklarationer liknande till exempel FN:s Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. 

Efter kongressens bifallande av sin deklaration lämnades den in till BEAC för behandling inför 

ministermötet 2011. I ministerkommunikén 2011 går det att läsa:    

The Council continues to pay special attention to the challenges, opportunities, and 

traditional knowledge of the Barents indigenous peoples and their involvement in 

cooperation in the fields of education, youth cooperation, public health, culture, sports, 

traditional activities and economic activity in general, environmental protection and 

infrastructure improvement in the spirit of the UN Declaration on the Rights of Indigenous 

Peoples. The Council stresses the importance of cooperation and dialogue with, and between, 

indigenous peoples and emphasizes the importance of safeguarding the cultural heritage of 

these groups. The Council welcomes the participation of representatives of Indigenous 

Peoples in all BEAC working bodies, and acknowledges the importance of the Barents 

Indigenous Peoples‟ Congress. (Barentsrådet 2011:6) 

Ett mer konkret exempel från samma dokument framhäver de positiva resultaten av Indigee, ett 

företagarprojekt för ursprungsbefolkningen där små- och medelstora näringsverksamheter 

stöds; rådet ser på projektet som att det statuerar ett multilateralt exempel på participation, 

funding och management (ibid.:7).      

 

                                                             
22

 Syftet med IBS är att stå till buds med tekniskt stöd för multilateralt koordinerade aktiviteter inom Barentsrådets 

ramverk. Verksamheten är bl.a. riktad mot att uppnå samstämmighet och effektivitet i Barentssamarbetet 

(Barentsrådet 2012d).  
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3.3 Jämförande analys 

I denna avdelning kommer de två institutionerna Arktiska rådet och Barentsrådet att jämföras 

med hjälp av studiens analysverktyg. De två tidigare analysavdelningarna har presenterat de 

mest framträdande åtgärderna och riktlinjerna som institutionerna vidtagit och beslutat om för 

att hantera frågor gällande ursprungsbefolkningen, och det ligger också till grund för bedöm-

ningen av respektive institutions effektivitet i samarbetet. Svaret på frågeställning två kommer 

att presenteras närmare i studiens avslutande kapitel.    

Både Arktiska rådet och Barentsrådet grundades som mellanstatliga fora för samarbete kring en 

mängd olika politiska frågor men under den gemensamma nämnaren av hållbar utveckling 

(sustainable development). Då Arktiska rådets övergripande målsättningar för samarbetet har 

varit hållbar utveckling genom betoning på miljöfrågor i arvet efter AEPS, har Barentsrådets 

övergripande målsättningar varit samarbete för hållbar utveckling genom betoning på regionalt 

utbyte av varor, tjänster, kapital, forskning, teknologi med mera. Detta som en del av 

målsättningarna om att integrera norra Europa med resten av den europeiska kontinenten samt 

att stärka Rysslands reformprocesser (Barentsrådet 1993a:1). Medlemsstaterna i Barentsrådet är 

tillika representerade i Arktiska rådet. Ser man samarbetsformerna ur ett formellt perspektiv är 

Arktiska rådet ett regionalt institutionellt samarbete mellan stater, representerade genom 

regeringstjänstemän och ministrar från de respektive ländernas utrikesdepartement. Barents-

rådet å sin sida, skär administrativt genom flera nivåer; dels innefattar samarbetet förhandlingar 

på ministernivå inom olika ämnen såsom miljö, ekonomi och handel, och dels sker samarbete 

på lokal och regional nivå mellan representanter från län och provinser (motsvarande). 

Samarbetet koordineras och samordnas vidare mellan det lokala/regionala till det statliga.  

Formellt organisatoriskt sett, delar de två institutionerna vissa strukturella likheter genom sina 

respektive arbetsgruppers roller, indelning, mandat och processandet av förslag, riktlinjer och 

rekommendationer genom vägledning, monitorering och beslut av Senior Officials. Sista steget 

i beslutskedjan utgörs av staternas ministrar vid deras regelbundet återkommande möten där 

beslutsfattandet fattas via praxis av konsensus (enhällighet). Andra institutionella likheter 

mellan Arktiska rådet och Barentsrådet är deras avsaknad av regulativa funktioner, det vill säga 

legalt reglerade avtal som binder medlemsaktörerna till vissa formella skyldigheter. Detta 

återspeglar sig bland annat i bristen på fastlagda budgeterade medel till verksamheten fördelat 

mellan medlemsaktörerna. Som nämnts ovan gällande Arktiska rådet baseras finansiering av till 

exempel projektverksamhet på frivilliga donationer (gäller även Barentsrådet). Det innebär 

också att vissa medlemsstaters utgifter för vissa politiska initiativ kan avspegla sig 

oproportionerligt gentemot andra staters. Till exempel har det hävdats att Ryssland på grund av 

sin ekonomiska kris under 1990-talet i princip var helt frånvarande från förslag och finansiering 

av projekt fram till 1999 (Oldberg 2011:34).  

Avseende det politiska samarbetsområdet kring Arktis ursprungsbefolkning och vilka åtgärder 

och riktlinjer som de båda institutionerna vidtagit och beslutat om, blir det som i analysen ovan 

nödvändigt att utgå från institutionernas grundande (första) ministerdeklarationer och sedan 

jämföra över tid. Arktiska rådets Ottawa deklaration (1996) uttryckte tydligt principerna om att 

ursprungsbefolkningen och deras samfund helt skulle involveras genom ”active participation 

and full consultation”  
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(ibid.:2). De skulle med andra ord vara delaktiga inom rådets alla nivåer och konsulteras vid 

den verksamhet som berör dem. För att möjliggöra detta tillhandahölls representanter från vissa 

ursprungsbefolkningarnas organisationer statusen som ”permanenta deltagare” efter att ha 

uppfyllt antagningskriterierna. De skulle dock inte ha någon rösträtt vid beslutsfattande. 

Barentsrådet (1993) hänvisar istället till att stärka ursprungsbefolkningen och deras samhällen 

genom att säkerställa att samarbetet tar ursprungsbefolkningens intressen i beaktande. Som 

förslag föreslår man att upprätta en arbetsgrupp för frågor relaterade till ursprungsbefolkningen, 

och man beslutar även om att utväxla information gällande lagstiftning i relation till de 

respektive staternas ursprungsbefolkning, samt att arbeta mot FN:s Agenda 21 mål. 

Barentsrådet bildar två år senare WGIP som ska verka på permanent basis och arbetsgruppen 

får en ”rådgivande” (advisory) roll vid beslut kring den verksamhet som berör dem. Skillnaden 

mellan en konsultativ roll och en rådgivande roll kan ses som hårfin definitionsmässigt, men 

här tolkas den konsultativa rollen som mer politiskt verkningsfull på så vis att den innefattar en 

högre grad av interaktion mellan parterna; Den rådgivande rollen uttrycker ett mer passivt 

förhållande. I vilket fall har representanter för ursprungsbefolkningar i Barentssamarbetet velat 

uppnå jämbördig politisk status (representation) som deras själsfränder i Arktiska rådet sedan 

1997 (Barentsrådet 2005b:26f.).  

De generella skillnader som kan skymtas i de båda institutionernas grundande deklarationer 

avseende formella institutionella åtgärder och riktlinjer gällande frågor om ursprungs-

befolkningen, tolkas i Arktiska rådets fall indikera samarbete med ursprungsbefolkningen och i 

Barentsrådet som mer av samarbete åt ursprungsbefolkningen. I det förra fallet belyses det 

tydligast genom fastställandet direkt på sidan ett i rådets första deklaration (och t.ex. inte 

uttryckt som ett betänkande), samt att ursprungsbefolkningens representanter direkt vid 

samarbetes begynnelse tillhandahölls deltagande vid rådets varierande verksamhetsområden. 

Det senare fallet formulerar visserligen ambitiösa mål för samarbetet (arbetet mot Agenda 21:s 

mål, överseende av nationella lagstiftningar), men det dröjer ännu två år innan ursprungs-

befolkningen ges permanent status, och då i form av en arbetsgrupp med mandat att komma 

med rekommendationer och råd till bägge institutionella samarbetsformer (BEAC och BRC). 

Ett annat sätt att uttrycka det är att Indigenous Issues utifrån Arktiska rådets deklarationer 

tolkas som mer integrerade eller ”inbäddade” i de olika politiska sakområdena, vare sig det rör 

sig om utbytesprogram mellan arktiska universitet eller utsläppsminskningar av koldioxid, 

medan de i Barentsrådets deklarationer mer utgör en ”punkt i sig självt” på det för tillfället 

ansvariga ordförandelandets prioriteringslista. Denna studie lämnar ingen värdering i 

förhållandet, men konstaterar att institutionerna har olika uttrycksformer i förhållande till 

sakområdena de behandlar.  

De formella faktorerna avseende ursprungsbefolkningens deltagande i de politiska processerna 

under de efterföljande åren förändrar sig inte nämnvärt i Arktiska rådets fall. Rådet får 1998 

ytterligare en permanent deltagarorganisation, och år 2000 två stycken till. De permanenta 

deltagarnas faktiska politiska inblandning i rådet hotas dock mellan 1998 till 2004 på grund av 

bristande ekonomiska medel (Arktiska rådet 1998a:2; 2002b:38; 2004b:13). I Barentsrådets fall 

innebär 2003 en förändring i det att WGIP får administrativ förstärkning genom bildandet av 

BIPO, som har sponsrats av Norge (Barentsrådet 2005b:34f.). År 2009 innebär också en 

förändring genom att WGIP inkluderas som part i CSO:s samtliga sammanträden, samt att 
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en rådgivare från ursprungsbefolkningen sekonderas till IBS (Barentsrådet 2009a:3f., 9). År 

2010 betyder även ett tillskott i form av ytterligare ett samarbetsforum inom Barentssamarbetet, 

nämligen Barents Indigenous Peoples Congress. Det kan visserligen inte räknas som ett 

formellt arrangemang, utan kanske mer som ett diskussionsforum och påtryckningsgrupp, men 

dess betydelse har ändå erkänts av Barentsrådet.  

När det gäller vilka åtgärder och riktlinjer som de båda institutionerna vidtagit och beslutat om 

gällande själva sakfrågor i förhållande till ursprungsbefolkningen, är det inte praktiskt möjligt 

att återge alla de initiativ, program och projekt som varit riktade mot ursprungsbefolkningen. 

Många temaområden omfattar, överlappar och korsar för övrigt också varandra vilket gör det 

svårt att specifikt peka på initiativ direkt riktade till frågor om ursprungsbefolkningen. Till 

exempel kan ett samarbetsprojekt om att bygga ut telekommunikationssystem i avlägsna delar 

av regionen indirekt gagna den lokala befolkningen i form av arbetstillfällen, bättre kommu-

nikationsmöjligheter, transport med mera. Många gånger är institutionerna också måna om att 

betona sådana aspekter trots att det kanske ursprungliga syftet är rent tekniskt. Men att döma av 

ministerdeklarationerna och i förekommande fall SAO-rapporter och arbetsgruppsrapporter, 

och där syftet uttryckligt varit riktat mot ursprungsbefolkningen med fattade beslut och 

implementering, visar Arktiska rådet på en relativt jämn och aktiv verksamhet mellan åren 

1996 till 2011. Med jämn och aktiv verksamhet menas att det hela tiden formulerats initiativ, 

implementerats program och projekt, och att några längre luckor i aktiviteten inte uppfattats. 

Barentsrådets aktivitet uppfattas lägre i jämförelse med Arktiska rådet, speciellt mellan åren 

1993 till 2005.  Barentsrådets strukturering av behovsområdena är också något annorlunda än 

Arktiska rådet (som nämndes ovan, s. 34). Barents program 2000-2003:s prioriteringsordning 

kan illustrera poängen: 1) utveckling av industri och infrastruktur 2) kompetensutveckling och 

utveckling 3) miljö och hälsa 4) välfärd och kultur, och 5) ursprungsbefolkning (Barentsrådet 

2000:5).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

4. Resultat och avslutande reflektioner 

 

I detta avslutande kapitel kommer studiens resultat samt frågeställningens besvarande att 

presenteras under avdelning 4.1. Avdelning 4.2 kommer att föra en avslutande diskussion med 

reflektioner kring studiens innehåll och metodanvändande. Avdelning 4.3 presenterar förslag 

till vidare forskning.  

 

4.1 Resultat 

Det som var studiens syfte var att analysera och jämföra de två mellanstatliga institutionerna 

Arktiska rådet och Barentsrådet med avseende på åtgärder och riktlinjer för samarbete kring 

ursprungsbefolkning. Mer precist intresserade sig studien för hur effektivt samarbetet i det 

aktuella politikområdet var i respektive institution. Målet med studien var att beskriva och 

analysera samarbetet inom det aktuella politikområdet i institutionerna, och bedöma dess 

effektivitet utifrån ett regimteoretiskt ramverk. Frågeställningarna som studien sökte svaret på 

var:  

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

hantera frågor gällande ursprungsbefolkning i Arktis? 

 

 Med avseende på dessa åtgärder och riktlinjer, hur effektivt är samarbetet i det aktuella 

politikområdet i respektive institution? 

Svaret på den första frågeställningen har besvarats i kapitel 3 enligt ovan. Svaret på den andra 

frågeställningen ska här besvaras och knytas till studiens bredare problemställning. Det som 

menas med samarbetets effektivitet utgår från i vilken utsträckning de deltagande aktörerna 

inom regims ramverk efterföljer rådande normer och regelsystem samt uppnår specifika mål 

eller syften. Med rådande normer och regelsystem syftas till informella och formella 

bestämmelser för medlemmarna avseende samarbetet. Att uppnå specifika mål eller syften 

syftar till om de deltagande aktörerna löser problem. Med ”löser problem” menas i sin tur om 

institutionerna efter identifiering av behov och lösningsförslag också agerar eller initierar en 

process, det vill säga beslutar om åtgärder eller riktlinjer och implementerar dessa. Att 

konstatera om åtgärder i verkligheten genererat positiva resultat var inte en del av denna studies 

syfte.  

När det gäller Arktiska rådet har principerna för samarbetet gällande ursprungsbefolkning 

stipulerats genom att medlemsstaterna försäkrar sina förpliktelser till ursprungsbefolkningen 

och deras bidrag till en bättre förståelse för regionen och till utvecklingen av rådet. Man har 

vidare önskat se rådet som ett medel i främjandet av samarbete för regionen med full 

inblandning av ursprungsbefolkningen och deras samfund. Den fulla inblandningen består 

inom  
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Arktiska rådets ramverk av representanter från ursprungsbefolkningens intresseorganisationer 

och dessa ges också status som permanenta deltagare. Rådets normer innefattar att de 

permanenta deltagarna ska tillhandahållas ”active participation and full consultation” vilket 

innebär att de skall konsulteras vid angelägenheter som berör dem, deras samfund eller frågor 

förknippade med dessa, framförallt inom områdena hållbar utveckling och miljöskydd.  Rådets 

regler detaljerar upp premisserna för vilka kriterier som gäller för ursprungsbefolknings-

organisationer att ansluta sig till rådet och bli permanenta deltagare, exempelvis att de ska 

representera en enstaka folkgrupp boende i fler än en arktisk stat. Reglerna omfattar även 

beslutsfattande procedurer, vilket innebär att endast medlemsstaternas representanter har 

rösträtt.  

Avseende i vilken utsträckning medlemsaktörerna i Arktiska rådet följer rådande normer och 

regelsystem har inga belägg funnits för att en eller flera deltagande aktörer inte efterföljt dessa. 

Om informella och formella bestämmelser för medlemmarna avseende samarbetet inte 

omförhandlas eller utmanas, så tolkas det sålunda som att rådande normer och regelverk 

efterföljts. Fallet med det bekymmersamma finansieringsläget av de permanenta deltagarnas 

verksamhet mellan 1998 och 2004, skulle kunna indikera deltagande medlemsstaters oförmåga 

eller ovilja till att efterfölja rådande normer och regler genom uteblivna resurstillskott. Men 

som tidigare nämnts finns inga formella regler om vilka stater som skall bidra med finansiella 

resurser, hur mycket, när, till vilka mottagare och så vidare. Det skulle kunna förekomma 

informella bestämmelser mellan medlemsaktörerna om vilka som ska vara skyldiga att bistå 

med resurser, men något sådant förhållande har inte kunnat observeras i det studerade 

materialet. Avseende om de deltagande aktörerna uppnått specifika mål eller syften bedöms 

Arktiska rådets problemlösningsvilja vara hög, det vill säga att problem uppmärksammas, 

behandlas, beslutas om och implementeras. Bland några exempel kan nämnas de stora 

forskningsprojekt som implementerats (ACIA och SLiCA), där man försökt inta en proaktiv 

hållning till framtida problem genom att öka kunskapen om Arktis i förhållande till rådets 

målsättningar. Sammanfattningsvis, bedöms samarbetet i Arktiska rådet gällande ursprungs-

befolkning för att vara effektivt.   

Barentsrådets principer, eller i den här studien mer tolkade som normer för samarbetet gällande 

ursprungsbefolkning, fastställs genom att medlemsaktörerna hänvisar till ambitionen om att 

arbeta mot Agenda 21:s mål, att stärka ursprungsbefolkningen och deras samhällen, och att 

säkerställa att samarbetet tar ursprungsbefolkningens intressen i beaktande genom projekt 

specifikt inriktade mot deras situation. Man slår även fast att man ska utväxla information 

gällande lagstiftning i relation till de respektive staternas ursprungsbefolkning. Reglerna 

hänvisar till bildandet av en arbetsgrupp för frågor relaterade till ursprungsbefolkningen, samt 

att endast ministerrepresentanterna på den mellanstatliga nivån har rösträtt vid beslutsfattande, 

och regionguvernörerna (motsvarande) på den lokala/regionala nivån.   

Beträffande i vilken utsträckning medlemsaktörerna i Barentsrådet följer rådande normer och 

regelsystem, upptäcktes det att en förändring över tid inträffat i ministerkommunikéerna. 

Kirkenes deklarationen (1993) formulerade som nämnts målen om att värna ursprungs-

befolkningens rättigheter i enlighet med kapitel 26 i Agenda 21. Detta upprepas i kommunikén  
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från 1994, men är helt borttagen mellan 1994 och 1998 (fyra stycken kommunikéer från 

ministermöten). 1999 återkommer hänvisningarna till Agenda 21 men nu utan kapitel 26, och 

med tillägget om BRC:s planer på att utveckla handlingsplaner i enlighet med Agenda 21 på 

lokal nivå. Detta upprepas i nästföljande kommuniké men utelämnas för 2001, återkommer i 

formuleringarna för 2003 men utelämnas därefter helt fram till 2011. Orsakerna till detta kan 

vara många och det är heller inte meningen att denna studie ska ägna sig åt spekulation, men 

det kan i varje fall konstateras att det verkar föreligga oenighet bland institutionens 

medlemsaktörer om vikten av Agenda 21. Eftersom denna studie har definierat målsättningen 

om Agenda 21 från Kirkenes deklarationen som en norm, klassas samarbetet utifrån den 

parametern således också såsom ”ineffektivt”. Frågan kan ha delegerats från den statliga nivån 

(BEAC) ned till den regionala (BRC) 1999, men ingen förklaring ges till varför den 

”försvunnit” åren 2000, 2001, 2005-2011.  

År 2003 och 2009 innebär vidare en förstärkning av ursprungsbefolkningarnas representation 

då BIPO upprättas, WGIP inkluderas i CSO:s löpande verksamhet, och att IBS arbete får 

tillskott av en rådgivare från ursprungsbefolkningen. Det blir dock samma resonemang (men 

omvänt) som i fallet med Arktiska rådets sinande finanser för de permanenta deltagarna: inga 

formella regler finns om vilka aktörer som ska ställa upp med vad, hur mycket och så vidare, 

vilket får den effekten att det inte går att avväga i vilken utsträckning de deltagande aktörerna 

följt de rådande normerna; Finland kanske stod ensam om att finansiera initiativen, men räknas 

det som effektivt? Svaret blir nej, eftersom det inte har gått att observera de andra aktörerna.  

Avseende om de deltagande aktörerna uppnått specifika mål eller syften bedöms Barentsrådets 

problemlösningsvilja vara måttlig. Med måttlig menas att frågor kring ursprungsbefolkningen i 

rådets kommunikéer i de allra flesta fall hamnar i den nedre regionen av prioriteringar. Sett till 

hur många gånger politiska initiativ riktade mot ursprungsbefolkningen framställs såsom 

implementerade i dokumenten (jämfört med Arktiska rådet), verkar inte viljan vara så hög 

(eller problemet så stort?). Sammanfattningsvis, bedöms samarbetet i Barentsrådet gällande 

ursprungsbefolkning för att vara ineffektivt.   

 

4.2 Avslutande reflektioner 

Studiens resultat har dragit slutsatsen att Arktiska rådets samarbete i frågor om ursprungs-

befolkningen kan anses vara effektivt, medan Barentsrådets inte kan det. Hur korrekt är den 

slutsatsen? Till att börja med har den här studien använt sig av en teori som utgår från:  

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. (Krasner 

1983:2) 
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Utifrån studiens teoretiska diskussion om definitionens lämplighet gjordes försöket att anpassa 

teorins analysmodell utifrån tidigare gjorda erfarenheter genom att nedtona de implicita 

samarbetsformerna men samtidigt inte göra tillämpningen för ”tunn”. Denna medelväg 

grundades huvudsakligen på förslag från en nyligen gjord studie med samma undersöknings-

objekt, dock bland annat andra samarbetsområden och tidsspektrum (Runius 2012). Förslaget 

bestod i en konkretare beskrivning och tydligare avgränsning av normer och regler såsom 

”informella och formella bestämmelser för medlemmarna avseende samarbetet”. Runius förslag 

ses som relevant och genomtänkt, dock med den kvarvarande problematiken om att fastställa 

normerna i samarbetet (informella bestämmelser). Här har kvalitativ textanalys använts som 

metod, och officiella dokument från institutionerna som material. Materialavgränsningen har 

omfattat ministerdeklarationer (högsta beslutsenhet), rapporter från Senior Officials, och 

arbetsgruppsrapporter. Innehållsmässigt visade sig dock materialet ganska ”asymmetriskt”, det 

vill säga ministerdeklarationerna uppfattades under mer än halva delen av undersökningen som 

intetsägande och icke-konkret, medan till exempel SAO-rapporterna var synnerligen 

detaljerade och omfattande. Ministerdeklarationerna använde ofta begrepp såsom note, commit, 

recommend, endorse och så vidare, vilket i svensk översättning och i relation till sakfråge-

området inte bidrog så mycket till framsteg. Det upptäcktes dock med tiden att dessa 

”politiska” formuleringar dolde en ganska innehållsrik bakgrund, men vars fulla omfattning 

skulle kräva avsevärt mycket extra tid för inläsning i ämnet och förståelse vid 

”avkodifieringen”.  

Uppfyller då denna studie kriterierna för god validitet och reliabilitet, det vill säga frånvaro av 

systematiska och osystematiska mätfel (Teorell & Svensson 2007:55–59)? Operationali-

seringarna av begreppen i den här studien har varit en utmaning; principer, normer, regler och 

beslutsfattande procedurer har visserligen varit relativt okomplicerade (bortsett från de 

informella faktorerna). Effektivitetsmåttet har däremot erbjudit avsevärda operationali-

seringssvårigheter (jfr diskussionen ovan, s. 11ff.). Att utifrån analysverktyget avgöra vilka 

åtgärder och riktlinjer som institutionerna vidtagit och beslutat om gällande samarbetet om 

ursprungsbefolkningen har varit jämförelsevis okonstlat, men att bedöma samarbetets 

effektivitet betydligt svårare och begreppet kräver en utveckling för framtida forskning kring 

internationella institutioner och regimer. Denna studie bedöms hålla en rimlig nivå av validitet 

men en lägre grad av reliabilitet. Reliabilitetsproblemen avspeglar sig huvudsakligen i bristen 

på en lämplig definition av effektivitet i förhållande till huruvida aktörerna efterföljer rådande 

normer och regelsystem.    

 

4.3 Förslag till vidare forskning 

Traditionellt har forskning kring Arktis ofta handlat om naturvetenskapliga projekt (Young 

2000:3f.). Det finns ett behov av att även samhällsvetenskaplig forskning studerar den 

utveckling som nu sker i samband med bland annat ökande klimatförändringar och geopolitiska 

intressen. Ur ett institutionellt perspektiv, skulle flera mindre framträdande initiativ kunna 

studeras, exempelvis de som ingår under EU:s ramverk. Frågan om olika framväxande regimer 

i Arktis och deras påverkan på nationella policies kan utgöra andra relevanta ansatser.  
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