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Forord 

Denne oppgaven er et forsøk på å forstå den norske atomsikkerhetsinnsatsen i 

Nordvest-Russland. Arbeidet med oppgaven har vært krevende, utfordrende og noe jeg 

kommer til å dra med meg massevis av lærdom fra. 

 

Jeg ønsker å rette en stor takk til min veileder Iver Johansen (H-07/V-08) ved 

Forsvarets forskningsinstitutt. Din gode oppfølging og kritiske lesning har vært 

uvurderlig for meg i denne perioden. Dessuten vil jeg takke de som har stilt opp til 

intervjuer og hjulpet meg med en bedre forståelse av det norske arbeidet. 

 

Til slutt går en stor takk til mamma, pappa og Gunn for viktige oppmuntringer 

underveis i prosessen. 

 

Jeg står selv ansvarlig for innholdet i oppgaven. 

 

Antall sider: 100  

Antall ord: 29093 

 

Henning Sæther 

Oslo, 15. mai 2008    
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1. Innledning.  

”Se mot nord.  

Oftere.  

Det er langt dette landet. 

Det meste er nord” (Jacobsen 1999: 336).  

 

1.1 Bakgrunn. 

Dette utdraget fra diktet Nord av Rolf Jacobsen, illustrerer godt utviklingen i norsk 

forsvars- og sikkerhetspolitikk etter den kalde krigen. I denne perioden har 

nordområdene fått en endret betydning i norsk politikk. Siden andre verdenskrig har 

nordområdene hatt en viktig strategisk betydning for Norges utenriks- og 

sikkerhetspolitikk. Under den kalde krigen var Arktis arena for supermaktskonflikten 

mellom Øst og Vest (NOU 2003: 26). Norges nordområdepolitikk ble formet innenfor 

den daværende internasjonale strukturen. Etter Sovjetunionens oppløsning åpnet det 

seg imidlertid en rekke nye muligheter. En viktig utvikling har vi sett i endringen av 

strategisk tenkning i nordområdene (NOU 2003: 28). Fokuset har gått fra å være 

militærbasert til å konsentrere seg om sivile forhold og ressursutnyttelse. En sentral 

bestanddel i norske myndigheter nordområdefokus har vært 

atomsikkerhetssamarbeidet i Nordvest-Russland. Den norske innsatsen i dette bi- og 

multilaterale samarbeidet er fokuset for denne oppgaven.  

 

Opprinnelsen til det bilaterale norsk- russiske atomsikkerhetssamarbeidet kan spores 

tilbake til slutten av 1980-tallet. Det offisielle startskuddet for den norske innsatsen 

kom med stortingsmeldingen Atomvirksomhet og kjemiske våpen i våre nordlige 

områder i 1994 (St. meld. nr. 34 (1993-94)). Denne meldingen sprang ut av en økende 

oppmerksomhet fra norske myndigheter mot den kjernefysiske forurensningen i 

Nordvest-Russland. Den radioaktive forurensningen er et resultat av ulike former for 

sovjetisk militær og sivil kjernefysisk virksomhet. De viktigste kildene til dagens 

forurensning er Tsjernobyl-ulykken, atomprøvesprengninger på 1950- og 60-tallet og 

utslipp fra europeiske reprosesseringsanlegg (MD 2002). Siden 1995 har norske 
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myndigheter bevilget rundt 1,3 milliarder NOK blant annet til sikring av disse kildene 

(UD 2008a). Utover på 1990-tallet utviklet det seg også en bred internasjonal innsats, 

hvor USA og EU er sentrale aktører. Parallelt med dette har norske regjeringer fortsatt 

arbeidet både innen bi- og multilaterale fora.  

 

Mot slutten av 1990-tallet oppstod det et ønske blant norske myndigheter om å 

koordinere den norske nordområdepolitikken. Norge sto overfor en rekke muligheter 

og utfordringer i nordområdene. Samtidig som utvinning av petroleum befestet Norges 

stilling som olje- og gasseksportør, åpnet også utviklingen for nye strategiske 

utfordringer. Etter oppløsningen av Sovjetunionen har russiske myndigheter i 

varierende grad stilt Norge overfor sikkerhetspolitiske utfordringer. I dagens situasjon 

er militærmakt fortsatt en viktig faktor i nordområdene, noe som blant annet påpekes i 

Forsvarssjefens Forsvarsstudie 2007 (Forsvarsstudie 2007: 6). Den russiske politikken 

har hatt sitt grunnlag i de regionale forholdene, blant annet med fokus på 

naturressurser.  

 

Samtidig som disse utfordringene har vedvart, har også norske myndigheter opplevd 

endrede internasjonale rammebetingelser. Blant annet har framveksten av det utvidede 

sikkerhetsbegrepet åpnet for nye norske interesser. Med dette har vi fått økt vekt på 

beskyttelse av miljø og befolkning mot radioaktiv forurensning. I denne perioden har 

atomsikkerhetssamarbeidet blitt en stadig viktigere del av norsk nordområdepolitikk. 

Betyr dette at visse norske interesser har stått fast i perioden etter oppløsningen av 

Sovjetunionen? Geografien har ikke endret seg siden den kalde krigen, og Norge 

ligger fremdeles plassert mellom EU, Russland og USA. Kan man forklare den norske 

innsatsen som et resultat av press fra de tre ytterkantene? Eller er det noe ved Norges 

særegenhet som ligger til grunn for de norske interessene? Norge har vært en sentral 

pådriver i internasjonalt miljødiplomati, og norske myndigheter har arbeidet for at 

stater skal inngå forpliktende samarbeid for å beskytte miljøet (Hønneland 2005: 135). 

Ser norske myndigheter på Norge som et land som tar forurensning alvorlig og som 

handler deretter? Dette er blant spørsmålene som legger grunnlaget for 

problemstillingen, og som jeg undersøker i denne oppgaven.   
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1.2 Problemstilling.  

Denne forekomsten av både eldre og nye forutsetninger, tvinger fram spørsmålet om 

hvilke begrunnelser som har ligget til grunn for den norske innsatsen. Dessuten er det 

nødvendig å se på hvordan disse er endret siden slutten på den kalde krigen. I tråd med 

dette lyder denne oppgavens problemstilling som følger: 

 

 I hvilken grad kan eksterne og interne faktorer forklare norske myndigheters innsats 

for opprettelse og opprettholdelse av atomsikkerhetssamarbeidet med Russland?  

 

Til grunn for problemstillingen ligger det et ønske om å forklare Norges interesser ved 

opprettelsen av atomsikkerhetsinnsatsen i Nordvest-Russland. Dessuten ønsker jeg 

også å belyse hvorfor norske myndigheter har opprettholdt innsatsen fram til i dag. 

Problemstillingen skiller mellom eksterne og interne forklaringsfaktorer. Med eksterne 

faktorer sikter jeg til egenskaper ved det internasjonale system. I den sammenheng er 

det nærliggende å analysere påvirkning fra omkringliggende stater og internasjonale 

organisasjoner. Her er makttriangelteorien et passende bidrag da den kan belyse 

Norges posisjon mellom EU, Russland og USA. Rudolf Kjelléns (1915) teori om 

makttriangelet ser på hvordan statens interesser påvirkes av omkringliggende 

stormakter. Grunntanken er at småstater på ulike måter søker å balansere presset de 

mottar fra ytterkantene. Tidligere litteratur som ser på Norge i dette triangelet er blant 

annet Børresen (2005), Lodgaard (2002), Neumann og Ulriksen (1996). 

 

De interne faktorene sikter til nasjonale forklaringer med grunnlag i sosiale prosesser. 

Peter J. Katzensteins (1996) konstruktivistiske bidrag kan forklare hvilke sosiale 

funksjoner som påvirker den norske innsatsen. Dette er faktorer som kan belyse hvilke 

normer som eksisterer innen norske myndigheter og i det norske samfunn.  

Rammeverket forklarer den norske innsatsen som grunnlagt på ulike normer, 

identiteter samt kulturer. Dessuten åpner Katzenstein for at kollektive identiteter 

konstitueres i interaksjon med nasjonale og internasjonale sosiale miljøer. Med fokus 
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på verdier, føyer denne oppgaven seg inn i rekken av litteratur1 som har belyst norsk 

utenriks- og sikkerhetspolitikk med utgangspunkt i verdier og normer.  

 

Imidlertid skal en være forsiktig med å trekke opp sterke skillelinjer mellom 

konstruktivistiske og geopolitiske rammeverk i forklaringen av norsk utenrikspolitikk. 

Torgeir Larsen og Henrik Thune (2000: 83) mener at begrunnelsen for norsk 

utenrikspolitikk endret seg på 1990-tallet. Tradisjonelt har norsk utenrikspolitikk blitt 

forklart gjennom dikotomien realisme/idealisme. Larsen og Thune (2000: 84) 

framhever imidlertid at dette bastante skillet ikke lenger har rot i virkeligheten og at de 

to tilnærmingene må sees i forhold til hverandre. Virkeligheten er sannsynligvis et sted 

mellom de to polene. Således har også dikotomien geopolitikk/konstruktivisme liten 

forklaringsevne. Norges atomsikkerhetsinnsats kan kun forstås ved å se disse to 

tilnærmingene i sammenheng med hverandre. Tilnærmingenes forklaringsevne og 

tyngdeforholdet mellom dem, vil variere i tid og rom.  

 

1.3 Empirisk relevans. 

Denne oppgaven tar opp tråden fra annen litteratur som tar for seg 

atomsikkerhetssamarbeidet i Nordvest-Russland. Det er min oppfatning at den 

foreliggende litteraturen kan deles inn i tre grupper. For det første har vi bidrag som 

ser på den radioaktive forurensningen, samt hvilke virkninger den har. Nils Bøhmer 

m.fl. (2001) ser i rapporten The Arctic Nuclear Challenge på årsakene til dagens 

forurensning. Forfatterne mener at oppbevaring av radioaktivt avfall og brukt 

kjernebrensel er to av de mest alvorlige miljøtruslene i regionene Murmansk og 

Arkhangelsk. Forurensningen er en bieffekt av militær og sivil virksomhet i det 

tidligere Sovjetunionen. Nils Bøhmer m.fl. (2004) påpeker hvilke konsekvenser den 

militære driften i Sovjetunionen hadde blant annet i form av økt radioaktivt avfall. I 

rapporten The Russian Nuclear Industry framhever de at dette er en del av arven fra 

Sovjetunionen, som fortsetter å legge føringer på dagens politikk i nordområdene. I 

tillegg til et forurensningsaspekt, er det også verdt å legge merke til muligheten for at 

dette kan føre til spredning av kjemiske/radiologiske våpen. Morten Bremer Mærli 
                                                
1 Blant annet Dale m.fl. (2000), Jagland (2002), Matlary (2002) og Neumann og Ulriksen (1996).  
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(2001 og 2004) mener at radioaktivt materiale kan komme på avveier og bli brukt av 

terrorister. Senere i oppgaven beskriver jeg hvordan også norske myndigheter i 

varierende grad har argumentert for denne muligheten.       

 

For det andre ser litteraturen på den multilaterale deltakelsen i 

atomsikkerhetssamarbeidet. Cristina Chuen og Ole Reistad (2005) går i artikkelen 

”Global Partnership”: russiske ubåter og brukt kjernebrensel - internasjonal 

koordinering av oppgaver og bidrag gjennom de ulike internasjonale fora som er 

opprettet for å trygge atomsikkerheten i Russland. Videre ser forfatterne på hvilke 

verktøy de ulike fora har for å koordinere den multilaterale innsatsen. Dessuten tar 

litteraturen for seg enkelte fora hver for seg, hvor et eksempel er Steven G. Sawhills 

(2000) artikkel Cleaning-up the Arctic`s Cold War Legacy: Nuclear Waste and Arctic 

Military Environmental Cooperation. Artikkelen tar for seg Arctic Military 

Environemental Cooperation (AMEC)-samarbeidet, som jeg kommer tilbake til senere 

i oppgaven. R. Douglas Brubaker og Leonard S. Spector (2003) skriver i artikkelen 

Liability and Western Nonproliferation Assistance to Russia: Time for a Fresh Look? 

om den internasjonale donorbistanden i et juridisk perspektiv. Til slutt tar også 

litteraturen for seg ulike staters bidrag, hvor Oana G.Diaconu og Michael T. Maloney 

(2003) blant annet ser på amerikanske myndigheters interesser i forhold til den 

russiske kjernekraftindustrien. 

 

For det tredje har vi en gruppe forskningsbidrag som ser på den norske 

atomsikkerhetsinnsatsen. Ellen Kongshaug (2006) ser i rapporten Diskurser i norsk 

atompolitikk på hvilke diskurser som påvirket den offentlige argumentasjonen for den 

norske atomsikkerhetsinnsatsen på midten av 1990-tallet. Geir Hønneland (2005) 

bruker diskursanalyse for å analysere den norske nordområdepolitikken som helhet 

etter den kalde krigen. Det er imidlertid min oppfatning at det er for lite forskning på 

den norske deltakelsen. Jeg håper derfor at denne oppgaven illustrerer at det er behov 

for ytterligere forskning på norske myndigheters interesser i 

atomsikkerhetssamarbeidet. På den ene siden er det nødvendig for å kunne si noe om 

hvor vellykket det norske arbeidet har vært i forhold til norske målsetninger. Dette er 
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blant annet nødvendig for at forskningen skal kunne ta stilling til kritikk av det norske 

arbeidet. På grunn av Russlands økonomiske vekst, mener Lars Rowe (2007) at 

russiske myndigheter selv bør finansiere større deler av opprydningsarbeidet. For at 

forskningen skal kunne ta stilling til slike argumenter mener jeg at det er nødvendig å 

kjenne til hva norske myndigheter håper å få ut av innsatsen. Er for eksempel en av 

målsetningene at innsatsen skal trekke Russland vestover, må bevilgningene og 

resultatene vurderes deretter. Først da kan forskningen argumentere for om den norske 

innsatsen bør opprettholdes eller ikke. På den andre siden er forskning på Norges 

atomsikkerhetsinnsats også viktigere i en bredere sammenheng. Analyser av de norske 

interessene kan avsløre i hvilken grad omverdenen styrer norsk utenriks- og 

sikkerhetspolitikk. Dette er spesielt relevant i forhold til Russland, som får mye 

oppmerksomhet i norske myndigheters forsvars- og sikkerhetspolitiske vurderinger i 

nordområdene (Forsvarsstudie 07 og St. prp. nr. 48 (2007-08)).   

 

1.4 Oppgavens struktur.  

I kapittel 2 ser jeg på det teoretiske rammeverket som blir brukt i denne oppgaven. Her 

presenteres Kjelléns teori om makttriangelet. Videre forklarer jeg hvorfor jeg har valgt 

denne teorien. I kapittelet redegjør jeg også for Katzensteins konstruktivistiske 

rammeverk. Oppgavens tredje kapittel tar for seg de metodologiske betraktningene 

som er sentrale for oppgaven. I den sammenheng presiserer jeg blant annet hvorfor jeg 

tar i bruk forskningsdesignet ”case-studier”. I kapittel 4 ser vi på den empiriske 

bakgrunnen for oppgaven. En innføring i årsakene til dagens radioaktive forurensning i 

Nordvest-Russland samt en redegjørelse for den norske innsatsen, står sentralt i 

kapittelet. Kapitlene 5 og 6 svarer på problemstillingen om Norges deltakelse i 

atomsikkerhetssamarbeidet. I kapittel 5 forklarer jeg den norske innsatsen i lys av 

Kjelléns makttriangelteori, og i kapittel 6 foretar jeg en analyse med Katzensteins 

rammeverk. I kapittel 7 presenterer jeg oppgavens funn. Videre skisserer jeg kort 

mulige utfordringer for den norske innsatsen i lys av analysens konklusjoner. Til slutt 

antyder jeg hva resultatene belyser av behov for videre forskning.    
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2. Teoretisk rammeverk. 

I dette kapittelet presenterer jeg det teoretiske rammeverket som ligger til grunn for 

analysen. På den ene siden har vi Rudolf Kjelléns (1915) teori om makttriangelet. 

Denne teorien argumenterer for at staters interesser formes av hard makt og kontroll 

over territorium. På den andre siden har vi Peter J. Katzensteins (1996) 

konstruktivistiske bidrag, som vektlegger betydningen av normer og identitet for 

utformingen av staters interesser. Begge bidragene ser på hvilke faktorer som påvirker 

en stats utenrikspolitikk, og skal således hjelpe meg med å analysere bakgrunnen for 

den norske atomsikkerhetsinnsatsen i Russland.  

 

2.1 Kjelléns geopolitikk. 

Det ene rammeverket er teorien om makttriangelet, opprinnelig utviklet av Rudolf 

Kjellén2 (1915) på begynnelsen av 1900-tallet. Teorien kan plasseres innen disiplinen 

geopolitikk3, som legger vekt på forholdet mellom politisk atferd og de geografiske 

omgivelsene. Kjellén, Halford Mackinder4 og Karl Haushofer5 er blant personene som 

la mye av grunnlaget for fagdisiplinen. Kjellén danner grunnlag for en gruppe 

teoretiske bidrag som hadde stor betydning i de to første tiårene av 1900-tallet. Han 

definerer geopolitikk6 som ”[..] läran om staten som geografisk organism eller 

företeelse i rummet: altså staten som land, territorium, gebit eller, mest prägnant, rike” 

(1916: 39). Det sentrale er her det territoriale området som grunnlag for det 

menneskelige samfunnet, samtidig som det er et avgjørende element for statens 

                                                
2 For en bredere framstilling av Kjelléns liv og virke, se Tunander (2001 og 2005). 
3 For en framstilling av grunnleggende bidrag for disiplinen geopolitikk, se Parker (1998). 
4 Mackinder (1904) mener at verden kan deles inn i tre soner, som kan legge grunnlag for konflikt mellom land- 
og kyststater. Kjerneområdet er Eurasia, som karakteriseres av stor mobilitet av militær og økonomisk makt 
grunnet de store landområdene. Russland erstatter det Mongolske imperiet, i tillegg til å ta en dominerende rolle 
i det globale systemet (Mackinder 1904: 436). Den andre sonen er den indre randsonen, bestående av stater som 
blant annet Tyskland, India og Kina. Til slutt har vi den ytre randsonen, som inneholder for eksempel 
Storbritannia, Australia og USA. Mackinder argumenterer for at den virkelige konflikten mellom sonene vil 
finne sted i Atlanterhavet. En konflikt mellom land- og kyststater vil bli en realitet dersom Tyskland skulle 
alliere seg med Russland, noe Mackinder (1904: 436) anser som en reel trussel. For ytterligere illustrasjoner av 
Mackinders kjernetanker, se Chaliand og Rageau (1983: 21-2) og Mackinder (1909 og 1919).  
5 Haushofers viktigste bidrag til disiplinen er hans tanker om panregioner, basert på landterritorium. Ifølge denne 
teorien er det viktig for enhver stat å konstant søke ekspansjon, hvor målet er et territorium tilpasset statens 
politiske aktiviteter (Parker 1985: 60). En slik ekspansjon fører til store stater som er selvforsynte på 
råmaterialer. For sentrale verk, se Haushofer (1928 og 1938). 
6 Denne definisjonen har etter hvert blitt utsatt for kritikk, da den anses for å være for snever. For eksempler på 
denne kritikken, se Dalby og Ò Tuathail (1998).  
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livsform. Moderne territorialstater er per definisjon avhengig av territorium, samtidig 

som de ikke kan forlate sine territoriale grenser (Kjellén 1916: 44-5).  

 

For å videre belyse staters egenskaper, redegjør Kjellén (1916: 47) for analogien 

mellom stater og menneskekroppen. For det første har man den folkerettslige 

formuleringen at ingen stater kan utøve herrevelde over andre stater, således som et 

menneskes kropp ikke kan styres av andre personer. Videre er både staten og 

menneskekroppen en organisme, hvor noen deler er mer vitale enn andre. Enkelte 

deler kan en organisme greie seg uten, mens andre er livsnødvendige. Til slutt har 

staten og menneskets kropp grenser, som skiller dem fra andre enheter (Kjellén 1916: 

53). Riktignok poengterer Kjellén at denne analogien gir et forenklet bilde ved at den 

kun ser på den territoriale funksjonen. En annen viktig del av enhver stat er dens 

befolkning. På bakgrunn av dette påpeker Kjellén den voksende betydningen av 

nasjonalitet.  

  

Samlingen av Tyskland og Italia var viktige hendelser i Kjelléns samtid, og illustrerer 

godt framveksten av nasjonalstaten på 1800-tallet. Kjellén (1916: 103) er opptatt av 

skillet mellom stater og nasjoner, hvor han mener at nasjonen når det høyere og 

endelige nivå gjennom staten. Dette er en endelig fullkommenhet og tilsvarer 

nasjonalstaten. Nasjoner oppstår når innbyggerne blir klar over sin kulturelle og 

lingvistiske tilknytning. Kjellén identifiserer dette som nasjonalitet og peker på at dette 

spilte en viktig rolle i samlingen av Tyskland og Italia. Videre peker han på 

nasjonaliteten som en kraft innenfra og mellom innbyggere. På bakgrunn av dette 

framhever han at nasjonaliteten er det andre viktige prinsippet, i tillegg til 

geopolitikken, ved statens livsform.  

 

Kjellén (1914: 34) deler verdens stater7 inn i fire grupper, nemlig verdens-, stor-, 

mellom- og småmakter. Faktorer som bestemmer grupperingen er territorium, folketall 

                                                
7 Barry Buzan (1983: 38-9) skriver at staten har tre viktige dimensjoner. For det første har man det fysiske, som 
er statens territorium og befolkning. Den andre dimensjonen er den institusjonelle, som for eksempel 
statsapparatet. Til slutt har man folkets ideer om staten, som er en forutsetning for at den institusjonelle 
dimensjonen skal kunne spille sin rolle. Kjellén (1916: 77-9) legger først og fremst vekt på den første 
dimensjonen, men påpeker samtidig at befolkningens etniske grunnlag kan legge føringer på en stats interesser.  



 15 

og militær styrke (Kjellén 1914: 35-7). Dette bildet preget av tradisjonell hard makt 

illustreres ved at Sveriges ytre orientering på begynnelsen av 1900-tallet ble formet av 

maktbalansen mellom de omkringliggende statene. Kjellén (1914: 34-6) skriver derfor 

at mellomstaten Sverige balanserte ønskene til de omkringliggende verdens- og 

stormakter. Et moment som er viktig med denne balansen er at den er i konstant 

endring, hvor forandringer kan bidra til svekket eller økt sikkerhet for en stat (Kjellén 

1917: 13). Og med dette er vi inne på kjernetanken i teorien om makttriangelet, nemlig 

at stabiliteten til staten i sentrum formes av press fra de tre ytterkantene. På denne 

måten skapes sikkerhet gjennom balanse i presset. Rudolf Kjellén belyser dette 

kjernepunktet i teorien ved å vise til Sveriges utenrikspolitikk på begynnelsen av 1900-

tallet.  

  

2.1.1 Teorien om makttriangelet. 

I Svensk statsrätt och svensk geopolitikk argumenterer Kjellén (1915: 165) for at 

Sverige på begynnelsen av 1900-tallet var omringet av to triangler. For det første har 

man et triangel av småstater, bestående av Norge, Danmark og Finland (Kjellén 1915: 

163-5). Sveriges forhold til disse framheves som grunnlagt på tillit og liten frykt for 

konflikt. Imidlertid var svensk sikkerhet i større grad avhengig av den ytre triangelen, 

som ifølge Kjellén (1915: 34-7) besto av det han klassifiserer som stormaktene 

Storbritannia og Tyskland og verdensmakten Russland. Det svenske forholdet til de 

store statene utviklet seg i en mer usikker retning fordi alle tre småstatene hadde blitt 

svekket som bufferstater. Forholdet til stormakten i øst, Russland, ble karakterisert av 

svekkelsen av bufferstaten Finland (Kjellén 1915: 166). Her var situasjonen preget av 

at ”[..] bufferten nedbrutis och stormakten låtit känna sitt omedelbara tryck på vår 

östra sida igjen”. Bufferen mellom Sverige og Russland var svekket, noe som 

begrunnes med tilknytningen mellom finske og russiske jernbaner. På bakgrunn av 

dette argumenterer Kjellén for at Russland kom mye nærmere, og at deres 

likegyldighet overfor Sverige forsvant. Videre peker Kjellén (1917: 16) på at Russland 

var den eneste stormakten som Sverige delte landegrenser med, og at de viste en 

aggressiv utenrikspolitikk i Sveriges og omkringliggende staters retning. I Sveriges 

vestlige retning nærmet Norge seg England i forsøk på å sikre sin selvstendighet og på 
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den måten forlate sin rolle som bufferstat. I tråd med dette skriver Kjellén (1915: 166-

7) at ”[…] bortom och genom Norge känna vi numera Englands tryck på vår västra 

sida”, nemlig at det britiske presset mot Sverige ble sterkere. I den sørlige delen mener 

Kjellén (1915: 166) at Danmark ”[...] enligt eget välvilligt åtagande, formedlat våra 

fleste forbindelser med honom i trafikhänseednde”. Sveriges kommunikasjon med 

Tyskland hadde med andre ord tradisjonelt gått gjennom Danmark. Som følge av 

umiddelbar kommunikasjon mellom svenske og tyske kyster, var Danmarks posisjon 

som buffermakt svekket (Kjellén 1915: 167). Til slutt peker Kjellén på at det ikke bare 

er direkte press fra ytterkantene som har betydning for mellomstatens sikkerhet. Et 

annet viktig trekk ved makttriangelteorien er hvordan stormaktene påvirker småstaten i 

sentrum gjennom hverandre.  

 

For Sveriges del skriver Kjellén (1915: 186) om viktigheten av forholdet mellom 

Tyskland og Russland, da Sverige ligger plassert mellom de to stormaktene.   

 

”I själfva verket finnas sådana farliga ledningar utmed tvänne af rikets husknutar: den östra 
og den västra. I förra fallet löpa de mellan Tyskland och Ryssland, i det senare mellan 
Tyskland och England. Östersjön er eventuell krigskådeplats i det förra, Nordsjön i det 
senare; i både fallen hotar krigsfaren sekundärt. Det er en passiv fara, följande med risken 
att inndrages i andres mellanhafvanden” (Kjellén 1915: 186). 

 

Med andre ord har vi to spesielle forhold som påvirket Sveriges sikkerhet, hvorav vi 

for det første har Tyskland og Russland. For sistnevnte var det uaktuelt å gå til krig, 

mens Tyskland inntok rollen som krigshisser (Kjellén 1915: 186-87). For det andre har 

vi forholdet mellom Tyskland og England, som på dette tidspunktet var kommet i 

bakgrunnen og ikke lenger var truende for Sverige. Her kan vi se hvordan ytterkantene 

ikke bare påvirker sentrum i triangelet direkte, men også gjennom hverandre. Kjellén 

(1915:186) peker derfor på faren for at en av de store statene trekker inn Sverige som 

alliansepartner. Dette kan sammenlignes med hvordan norske myndigheter både under 

og etter den kalde krigen har forsøkt å balansere mellom USA og Russland. Dette var 

spesielt framtredende under den kalde krigen, da norske myndigheter styrte forholdet 

til Sovjetunionen gjennom ulik vektlegging av avskrekking og beroligelse. Formålet 

med denne politikken var å balansere presset fra de to supermaktene.  
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2.1.2 Hva kan makttriangelet bidra med? 

I denne delen peker jeg på hvorfor jeg har valgt Kjelléns teori om makttriangelet, ved å 

sammenligne den med tradisjonell maktbalanseteori8. Begge teoriene ser på hvordan 

staters interesser formes av omgivelsene. Stephen M. Walt (1985: 4) framhever at 

stater har to muligheter ved militært press fra andre stater. For det første kan stater 

forhandle (”bandwagon”) og forsøke å alliere seg med den aggressive staten. Den 

andre muligheten er å balansere motpartens makt og alliere seg mot den aggressive 

staten. Maktbalanseteorien peker på at stater velger det siste alternativet for ikke å bli 

dominert av sterkere stater/allianser (Walt 1985: 5). Stater velger å balansere av 

hovedsakelig to årsaker. For det første kan staters overlevelse trues hvis de ikke 

makter å stoppe en potensiell hegemon før den blir for sterk (Walt 1985: 5). For det 

andre søker stater allianse med den svake polen9 i maktbalansen fordi dette øker det 

nye medlemmets påvirkningskraft innen alliansen (Walt 1985: 6). Den svakere parten 

er nemlig avhengig av forsterkninger i motsetning til den sterke polen.  

 

Hva er det så som bestemmer om en stat balanserer en annen stat eller ikke? Først og 

fremst er makt avgjørende, men det er ikke den eneste faktoren. Stater søker å 

balansere den mest truende makten. For eksempel kan stater alliere seg med andre 

sterke stater for å balansere en svakere stat, som av ulike grunner karakteriseres som 

mer truende. På bakgrunn av dette skriver Walt (1985: 13):”In short, the more 

aggressive or expansionist a state appears, the more likely it is to trigger an opposing 

coalition”. Med andre ord er det i hvilken grad staten anses som truende, og ikke kun 

dens styrke, som avgjør om den blir balansert.    

 

Hva er det så som skiller teorien om makttriangelet fra maktbalanseteorien? Begge 

teoriene ser på hvordan staters interesser formes av press fra omgivelsene. Mens 

maktbalanseteorien vektlegger at stater søker å danne allianser mot den truende staten, 

framsetter ikke Kjellén hypoteser om hvordan stater balanserer press innen triangelet. 
                                                
8 For ytterligere illustrasjoner av denne teorien, se Waltz (1979 og 1993). 
9 Walt (1985: 8) skriver at balanse er tilnærminger mot den svake polen, mens forhandlinger (”bandwagoning”) 
betyr å velge den sterke parten. 
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Teorien om maktbalanse er meget tydelig i den forstand at den spesifiserer hvordan 

stater konkret handler hvis de føler seg truet av andre stater. Teorien om makttriangelet 

er ikke like deterministisk og spesifiserer ikke hvordan den enkelte stat søker å 

balansere press fra ytterkantene. For eksempel tolker jeg Kjellén dit hen at stater kan 

inngå samarbeid med den truende staten for å balansere presset. Dette kan ligne på 

”bandwagoning” og faller utenfor maktbalansens hypoteser. På bakgrunn av dette har 

jeg konstruert en arbeidshypotese som kan belyse Norges handlinger innen 

makttriangelet: Norske myndigheter balanserer press fra de tre ytterkantene ved å 

danne bilaterale samarbeid. Med andre ord balanserer norske myndigheter press ved å 

opprette bilaterale samarbeidsformer med USA, Russland og EU. 

Atomsikkerhetsinnsatsen kan således forklares delvis som en del av en bredere 

samarbeidsplattform med de tre stormaktene med formål om å skape stabile relasjoner. 

 

Videre er det viktig at Kjellén kan forklare Norges interesser på bakgrunn av press fra 

Russland, USA og EU. Som vi så i innledningskapittelet finnes det en rekke 

forskningsbidrag som ser på Norges utenrikspolitikk innen dette triangelet. Ved å 

anvende teorien i denne oppgaven kan jeg analysere om norsk atomsikkerhetsinnsats 

også er påvirket av dette triangelet. En annen faktor som er avgjørende for valget av 

teori er geopolitiske teoriers vektlegging av naturressurser. Petroleum er en viktig 

bestanddel av norsk utenrikspolitikk og det er derfor nødvendig at det teoretiske 

rammeverket fanger opp dette. Maktbalanseteorien belyser ikke innvirkningen av 

naturressurser på staters interesser i tilstrekkelig grad. Kjellén mener derimot at 

geopolitiske faktorer, som f. eks. naturressurser og tilgang til åpent hav, påvirker 

staters interesser.  

 

2.2 Normers og identiteters betydning for staters 

interesser. 

Det andre teoretiske rammeverket i denne oppgaven er et bidrag fra Peter J. 

Katzenstein (1996) som fokuserer på betydningen av sosial interaksjon for staters 
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sikkerhetspolitikk. Før jeg går gjennom dette bidraget, er det viktig å redegjøre for den 

konstruktivistiske skoleretningen i Internasjonal politikk (IP)-faget. 

 

Mens IP fram til 1970-tallet ble preget av de store debattene mellom liberalismen og 

realismen, vokste konstruktivismen fram på 1980-tallet10 som et reelt alternativ til de 

to nevnte skoleretningene. Ut av dette fikk man en av debattene som har preget faget i 

størst grad etter den kalde krigen, nemlig mellom rational choice (rasjonalismen) og 

konstruktivismen. Førstnevnte søker å forklare aktørers valg som målsøkende under 

gitte forutsetninger (Snidal 2002: 74-5). Det er nødvendig at både målene og 

forutsetningene spesifiseres eksplisitt i forkant av en handling. Grunntanken er da at en 

aktør fastsetter ulike mål, i tillegg til at den velger handlinger som har størst mulighet 

til å oppfylle disse målsetningene. Denne epistemologien har etter hvert blitt utsatt for 

kritikk blant annet fordi den ikke utforsker identitet og interesser (Snidal 2002: 75). 

Konstruktivismen11 representerer mye av denne kritikken, selv om det også er store 

uenigheter innad i denne retningen. Til tross for slike uenigheter, identifiserer James 

Fearon og Alexander Wendt (2002: 57-8) fire karakteristiske trekk ved skoleretningen. 

For det første ser konstruktivismen på ideers rolle i det sosiale liv. Videre er det viktig 

å vise hvordan aktører er konstruerte gjennom sosiale prosesser. Det tredje trekket er 

metodologisk holisme. Fearon og Wendt (2002: 57-8) sikter her til at oppfatingen om 

at samfunnsvitenskap må analysere sosiale helheter, snarere enn individer. Til slutt er 

konstruktivismen opptatt av konstituerende forklaringer på fenomener, hvor det 

sentrale er forklaringer som vektlegger fenomenenes sosiale forutsetninger. 

Rasjonalismen legger mindre vekt på slike forutsetninger, som kan være blant annet 

nasjonal identitet. Interessant nok viser dette en forskjell i synet på stater i forhold til 

den tradisjonelle geopolitikken. Mens Kjellén ser på stater som preget av hard makt, 

åpner konstruktivismen for at stater kan være så mye mer. De behøver ikke være 

                                                
10 Sentrale bidrag i denne fasen er Jürgen Habermas (1987) og Alexander Wendt (1987). 
11 Jeffrey T. Checkel (2004) deler den konstruktiviske skoleretningen inn i tre ulike grener. For det første har vi 
den konvensjonelle, som ser spesielt på identiteters og normers innvirkning. Sentrale bidrag er Finnemore 
(1996), Finnemore og Sikkink (1998) og Wendt (1999). Peter J. Katzensteins bidrag i denne oppgaven tilhører 
den konvensjonelle konstruktivismen. Den andre grenen er den fortolkende konstruktivismen, hvor det viktigste 
er språkets rolle i formidling og konstruksjon av sosial virkelighet. For en illustrasjon av dette, se Hopf (2002). 
Til slutt har vi den kritiske/radikale retningen, som legger vekt på språkets makt. For eksempler på dette, se 
Habermas (1984 og 1987) og Bourdieu (1991). For en litteraturgjennomgang av konstruktivismen som helhet, se 
forøvrig Adler (2002). 
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enhetlige, og det er ikke bare territorielle interesser som påvirker staters utenriks- og 

sikkerhetspolitikk. Peter J. Katzenstein er en av dem som har bidratt til å få begreper 

som identitet og normer inn i analyse av sikkerhetspolitikk. 

 

I The Culture of National Security: Norms and Security in World Politics tar 

Katzenstein (1996) et oppgjør med den tradisjonelle forståelsen av staters 

sikkerhetsinteresser. Her legger han vekt på at kultur, normer og identitet spiller en 

rolle i utviklingen av staters interesser, noe den tradisjonelle forståelsen av 

sikkerhetsbegrepet ikke utforsker. Videre legger han til grunn to sosiale faktorer som 

påvirker staters interesser (Katzenstein 1996: 19-26). For det første har vi den 

kulturelt-institusjonelle konteksten, hvor betydningen av normer som bakgrunn for 

handlinger blir presisert. Normer brukes ikke bare til å avgjøre om visse handlinger er 

”korrekte” eller ”gale” i etterkant, men de legger også forutsetninger for framtidige 

politiske handlinger (Katzenstein 1996: 20). I denne prosessen er også staters 

selvrefleksjon viktig, ved at den blir kommunisert til andre og danner grunnlag for 

framtidige handlinger. ”State interests and strategies are thus shaped by a never-ending 

political process that generates publicly understood standards of action” (Katzenstein 

1996: 21). Selvrefleksjonen bidrar med andre ord til å skape regler og normer for 

politiske handlinger. Dessuten er det ikke nok å fastslå om aktører følger disse 

normene, men det er i tillegg viktig å se på hvorfor normene har betydning for 

aktørenes handlinger. Normer kan nemlig opprettholdes på en rekke grunnlag, blant 

annet som resultat av sosial praksis, taktisk bruk eller deliberative prosesser.  

 

Den andre sosiale faktoren er kollektive identiteter12, som blir skapt av de kulturelt- 

institusjonelle kontekstene (Katzenstein 1996: 22). Her presiserer Katzenstein at staten 

er en sosial aktør grunnlagt på sosiale regler og konvensjoner, og som konstitueres 

gjennom en historisk utvikling.  

 

”History is more than a progressive search for efficient institutions that regulate property 
rights. And history cannot be reduced to a perpetual recurrence of sameness, conflict and 

                                                
12 For ytterligere teoretiske bidrag om staters identiteter, se Wendt (1992 og 1999). 



 21 

identity. History is process of change that leaves an imprint on state identity” (Katzenstein 
1996: 23).  

 

Som dette sitatet uttrykker, er den historiske utviklingen av stor betydning for 

konstitueringen av staters identiteter. I den historiske prosessen har stater interaksjon 

med både nasjonale og internasjonale sosiale miljøer. Dette ser vi ved hvor avhengig 

staters legitimitet er av sosial anerkjennelse fra andre stater og miljøer (Katzenstein 

1996: 24). I tillegg penetrerer sosiale miljøer og aktører hverandre, og miljøene er 

arenaer for forming og utvikling av identiteter (Katzenstein 1996: 25). Som en følge av 

denne penetreringen konstitueres det mange nasjonale identiteter innen hver stat, som 

hver tilsvarer det enkelte sosiale miljø. På bakgrunn av dette tar Katzenstein (1996: 23) 

avstand fra forestillingen om staters enhetlige interesser, og påpeker at analyser må ta 

hensyn til dette.  
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3. En del av det kvalitative forskningsdesignet.  

I dette kapittelet ser jeg på de metodiske betraktningene og utfordringene som har vært 

sentrale for meg underveis. Oppgaven tar i bruk case-studier som forskningsmetode, 

hvor jeg i dette kapittelet redegjør for hvorfor dette er en passende framgangsmåte. 

Videre påpeker jeg også hvilken type case-studie oppgaven tar i bruk, samt hvilke 

føringer dette legger på bruk av det teoretiske rammeverket. Den siste delen av 

kapittelet ser på empirisk materiale og datainnsamling, samt ulike vurderinger knyttet 

til validitet og reliabilitet.  

 

Problemstillingen tilsier et intensivt kvalitativt design, da en av målsetningene for 

oppgaven er å forstå sosiale fenomener bestående av få enheter (Grønmo 1998: 81 og 

Thagaard 2002: 11). I tråd med denne forståelsen ønsker jeg å belyse de 

prioriteringene som ligger til grunn for den norske innsatsen. På bakgrunn av dette, 

argumenterer jeg i den neste delen av kapittelet for at case-studier er en passende 

forskningsmetode. 

 

3.1 Case-studier og utfordringer. 

Formålet med denne oppgaven er å forstå den norske innsatsen i lys av geopolitiske 

betraktninger samt felles normer og identiteter. Dette legger føringer på at analysen må 

være dyptgående, noe case-studier er egnet til. Case-studier er en fruktbar 

framgangsmåte når problemstillingen åpner for mange variabler og detaljer (Yin 2003: 

13). Videre egner case-studier seg når prosesser og endringer over tid står sentralt 

(Andersen 1997: 34). Denne oppgavens tidsperspektiv er avgrenset til tidsrommet 

mellom 199113 og i dag. Case-studier er også passende hvis man skal undersøke 

hvorfor noe skjer, blant annet i et teoriutviklende perspektiv (Andersen 1997: 35). 

Denne oppgaven skal ikke utvikle noe teori, og det ligger det heller ikke innen 

formålet å generalisere. Til tross for dette er hvorfor-spørsmål en viktig del av 

                                                
13 Denne grensen er satt ved Sovjetunionens oppløsning fordi denne hendelsen åpnet for utvikling av 
atomsikkerhetssamarbeidet.  
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problemstillingen. Tradisjonelt har det vært en utbredt oppfatning14 at en av case-

studiers svakheter er å svare på slike spørsmål grunnet svakere muligheter til å teste 

sammenhenger. Robert K. Yin (2003: 97-9) argumenterer på sin side for at case-

studier kan belyse slike problemstillinger blant annet ved å benytte ulike typer data i 

en triangulerende framgangsmåte. Et annet virkemiddel er å bruke teorier for å 

strukturere analysen.  

 

Jeg tar i bruk en teoretisk fortolkende case-studie, da formålet er å bruke 

generaliseringer for å forstå et spesielt fenomen (Andersen 1997: 68). Jeg bruker 

teorier for å belyse bakgrunnen for den norske atomsikkerhetsinnsatsen. I teoretisk 

fortolkende studier er interessen knyttet til det sosiale fenomenet som studeres, og ikke 

teoriutvikling. Videre skriver Svein S. Andersen (1997: 68) at det aktuelle fenomenet 

ofte sees på som et typisk eksempel på en type tilfeller som det allerede eksisterer en 

viss kunnskap om. Interessen i denne oppgaven er knyttet til 

atomsikkerhetssamarbeidet, og hensikten er å skaffe meg en forståelse av det. Fordi 

det eksisterer lite kunnskap om bakgrunnen for den norske innsatsen er det viktig 

hvordan teoriene også strukturerer både innsamling og analyse av data (Andersen 

1997: 69). I den neste delen, ser jeg på hvilken rolle de utvalgte teoriene spiller i 

oppgaven og hvordan dette stiller meg overfor ulike utfordringer. 

 

3.2 Betydningen av det teoretiske rammeverket. 

Denne oppgaven bruker ”[…] begreper og teoretiske sammenhenger til å oppsummere 

eller strukturere et empirisk materiale” (Andersen 1997: 69). Likevel må vi huske på at 

framstillingen av et empirisk materiale er avhengig av den styrende interesse, og at det 

kan støtte ulike hovedhistorier avhengig av teorienes generalitetsnivå. Dette fører til at 

store og brede teorier gir større frihet i framstillingen av informasjonen, og kan således 

miste sin betydning for strukturering av analysen. Innen teoretisk fortolkende studier 

egner en teori seg best når den strukturerer den empiriske variasjonen i fenomenet. På 

bakgrunn av dette bør ikke teorier være mer generelle enn det som er nødvendig for å 

                                                
14 Se blant annet Van Evera (1997). Her argumenter han for at case-studier basert på ett case, er lite egnet til 
generalisering.  
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belyse variasjonen hos fenomenet (Andersen 1997: 70). Denne oppgavens teorier er 

brede og har et høyt generalitetsnivå og dette kan føre til at de ikke fanger opp 

hovedpunktene i det empiriske fenomenet (Andersen 1997: 70). I tillegg får jeg 

utfordringer i analysefasen fordi teorienes evne til strukturering ikke er så stor som 

ønsket.  

 

En annen mulig utfordring ved teorivalg er at jeg kan starte med en forutinntatt 

teoretisk tolkning. Dette kan føre til at de teoriene jeg har valgt, dikterer hvilke 

observasjoner jeg foretar og hvor jeg leter etter data (Andersen 1997: 131). I 

datainnsamlingen løser jeg denne utfordringen ved å søke ulike kildetyper. I tillegg til 

å diktere datainnsamling, kan videre teorivalg også stille forskeren overfor 

utfordringer ved at det reflekterer forskerens verdier15. Slike verdier er det verken 

ønskelig eller mulig å kvitte seg med, men man burde som forsker være klar på 

forutsetningene for studien samt hvilket verdigrunnlag man legger til grunn (Glaser og 

Strauss 1999: 33-4 og Kirk og Miller 1986: 11). I den sammenheng kan man for 

eksempel være klar på hva de valgte teoriene forklarer, men også hva de ikke belyser. 

Teorier setter empirien inn i en sammenheng, og ulike teorier vektlegger forskjellige 

sider ved empiriske fenomener. Torbjørn L. Knutsen (1995: 20) peker på at 

utenrikspolitikk kan forstås på tre nivåer, hvor vi har systemnivået, nasjonale særtrekk 

samt individers handlinger. Det teoretiske rammeverket i denne oppgaven legger til 

rette for at denne oppgaven skal utforske de to første planene, mens sistnevnte 

analyseres ikke i denne sammenheng.  

 

3.3 Datainnsamling og analysestrategi. 

Denne oppgaven legger til grunn ”myk” data for analysen og er en blanding av 

foreliggende og egen informasjon (Hellevik 2002: 100). Med foreliggende data sikter 

jeg først og fremst til dokumenter fra norske myndighetsorganer, som jeg finner på 

nettsidene deres. I tillegg ser jeg også etter avisartikler, forskningslitteratur samt 

                                                
15 Se blant annet Kirk og Miller (1986: 10-21) for en bredere diskusjon rundt objektivitet i forskning, hvor de 
argumenterer for at full objektivitet ikke er mulig i samfunnsvitenskapen. 
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rapporter fra uavhengige organisasjoner16. Avisartiklene består av uttalelser fra norske 

myndigheter, mens forskningslitteratur og rapporter fra uavhengige organisasjoner er 

viktig for å kunne se den norske innsatsen fra ulike ståsteder. På den andre siden har 

jeg egne data, som er resultater av intervjuer med ansatte i Utenriksdepartementet, 

Miljøverndepartementet og Statens strålevern. Informasjonen fra disse intervjuene 

utsetter jeg for kildetriangulering ved at jeg sammenligner uttalelsene med blant annet 

de offentlige dokumentene (Yin 2003: 98). Formålet er å se om det er avvik mellom de 

ulike kildenes forklaringer av den norske innsatsen. Triangulering er således et viktig 

verktøy i analysefasen.  

 

Analysen bygger på en blanding av ”pattern matching” og forklaringsbygging. Ved 

førstnevnte sammenligner man et empirisk mønster med teoretiske forventninger (Yin 

2003: 116). Samsvar styrker teoriens forklaringskraft, mens lav grad av 

overensstemmelse mellom empiri og teori åpner for andre teoretiske innfallsvinkler. I 

kvalitative studier kan det derimot være en utfordring å uttrykke særlig presisjon i 

vurdering av dette samsvaret fordi en ofte har få konkrete målestandarder. I forsøk på 

å bøte på denne utfordringen, tar jeg også i bruk det Robert K. Yin (2003: 120) sikter 

til som ”explanation building”. Denne formen bidrar med bygging av argumenter 

gjennom kvalitativ analyse. Derfor bygger jeg analysen på Yins (2003: 120) råd om å 

kombinere slik forklaringsbygging med teoretiske forventninger.  

 

3.4 Operasjonaliseringer. 

Denne oppgavens sentrale variabel er den norske innsatsen i 

atomsikkerhetssamarbeidet, hvor norske myndigheter er et sentralt begrep. Teoretisk 

definerer jeg dette som departementer og andre offentlige institusjoner som har deltatt 

i utformingen av den norske politikken. Operasjonelt uttrykkes norske myndigheter 

som UD, MD, FD, daværende Sosial- og helsedepartementet, daværende 

Fiskeridepartementet samt Statens strålevern. Metodisk er det viktig å vurdere den 

definisjonsmessige validiteten (Hellevik 2002: 51). Den umiddelbare validiteten er her 

god, da jeg legger til grunn en liste med berørte institusjoner som er utviklet av UD. 
                                                
16 Dette gjelder blant annet Bellona. 
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Videre er det nødvendig å se nærmere på den norske innsatsen. Innsatsen defineres 

teoretisk som norske myndigheters deltakelse i atomsikkerhetssamarbeidet i Nordvest-

Russland. Den operasjonelle definisjonen består av de åtte hovedinnsatsområdene17 

som danner grunnlaget for det norske arbeidet. Dette gir god definisjonsmessig 

validitet fordi listen er utviklet av ansvarlige myndigheter i UD (2005b: 7).  

 

Fra den teoretiske redegjørelsen har vi fire andre begreper som det er nødvendig å 

definere ytterligere. På den ene siden har vi politisk press, som Kjellén (1915: 166-7) 

bruker i Svensk statsrätt och svensk geopolitik for å forklare interaksjonen mellom 

stater. Teoretisk betyr politisk press at stat A er omringet av stat18 B som ifølge 

Kjelléns inndeling kan kategoriseres som større. Operasjonelt utsettes med andre ord 

en stat for politisk press hvis en eller flere geografisk nærliggende stater har et høyere 

folketall, større geografisk areal samt høyere militære forsvarsbevilgninger. Den 

definisjonsmessige validiteten er i utgangspunktet god da definisjonene baserer seg på 

Kjelléns faktorer for inndeling av stater.  

 

Når jeg tar for meg identitet, normer og kultur, trekker jeg fram Katzensteins (1996: 5-

6) egne teoretiske definisjoner. Han definerer identitet som “[…] a shorthand label for 

varying constructions of nation- and statehood” (Katzenstein 1996: 6). Identitet er her 

ulike sett med grunnleggende nasjonale særtrekk. Når jeg operasjonaliserer dette 

begrepet, legger jeg vekt på hva Alexander Wendt (1994: 388) sikter til som kollektiv 

identitet. Dette begrepet deles inn i tre hovedmekanismer, som alle består av to 

faktorer. For det første har vi strukturelle omgivelser, som består av intersubjektive og 

materielle strukturer. De førstnevnte strukturene består av felles forståelser som danner 

grunnlag for identiteter og interesser. Disse strukturene gir mening til de materielle, 

som blant annet består av institusjonelle prosesser og regler. Den andre 

hovedmekanismen er systemprosesser, som preges av en økende gjensidig avhengighet 

samt dannelsen av en felles motpart. Den kollektive identiteten formes dermed av 

stadig mer samhandling mellom stater, men også av felles motparter. Slike motparter 

                                                
17 Se del 4.5 i denne oppgaven for utfyllende beskrivelse av disse innsatsområdene.  
18 Kan også være en internasjonal organisasjon, f. eks EU. 
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kan være andre stater eller fenomener som f. eks atomkrig. Den siste 

hovedmekanismen er strategisk praksis, hvor definisjonen ser på faktorene handling og 

retorikk. Begge disse praksisene former den kollektive identiteten, og kan føre til 

dannelsen av et samfunn (”community”) gjennom økt samhandling og diskusjon. Den 

definisjonsmessige validiteten er god ved at Wendt (1994: 385) påpeker at aktører kan 

tilhøre flere identiteter på samme tidspunkt, noe som også er sentralt for Katzenstein. 

 

Videre definerer Katzenstein (1996: 5) normer i denne sammenheng som ”[…] 

collective responses for the proper behavior of actors with a given identity”. Her 

snakker vi om kollektive oppfatninger om korrekt handling for aktører med en gitt 

identitet. Denne oppgaven legger til grunn en operasjonalisering av Jeffrey W. Legro 

(1997: 34-5), hvor han deler begrepet inn i tre deler. For det første har vi i hvilken grad 

normen er presis, og om den er forstått. For det andre har vi holdbarhet, hvor man ser 

på hvor lenge normen har eksistert samt om aktører som bryter normen blir straffet. Til 

slutt ser definisjonen på hvor stor overensstemmelse det er for normen, nærmere 

bestemt hvor akseptert normen er i diplomatiske samtaler og internasjonale avtaler.     

 

Til slutt definerer Katzenstein (1996: 6) kultur som “[…] collective models of nation- 

state authority or identity, carried by custom or law”. Det viktige er her kollektive sett 

med normer, regler og verdier som definerer hvilke sosiale aktører som eksisterer i et 

system samt hvordan de kommuniserer med hverandre. Her legger jeg til grunn den 

samme operasjonelle definisjon som ved identitet. Andrew Hurrell (2002: 148) 

argumenterer for at det ennå er stor usikkerhet på fagfeltet når det gjelder definering av 

begrepet kultur, og at det gjøres liten forskjell på kultur og identitet.  

 

3.5 Validitet og reliabilitet. 

Validiteten ser på hva som er målt, og om dette er hva problemstillingen spør etter 

(Hellevik 2002: 183). Validitetsmessig er det sentralt at jeg har sett på informasjon og 

uttalelser fra norske myndigheter, som er fokus for problemstillingen. Intervjuene er 

videre gjort med personer som jobber med atomsikkerhetssamarbeidet i UD, MD og 

Statens strålevern. En viktig del av disse intervjuene er utskriftene jeg har gjort i 
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ettertid. Jeg har skrevet ordrette transkripsjoner, til tross for at dette kan svekke 

leservennligheten samt muligheten for sitater. I tillegg til intervjuer er det også viktig å 

ta hensyn til forskningslitteratur, slik at jeg får belyst saken fra flere sider.  

 

Videre er det også nødvendig med god reliabilitet, for at det skal være tilfredsstillende 

grunnlag for analysen. Reliabilitet ser på sin side på i hvilken grad datainnsamlingen 

har foregått nøyaktig (Hellevik 2002: 52). Forskningslitteraturen er selvsagt av 

varierende kvalitet og gjør det nødvendig med en vurdering av studienes 

framgangsmåter. Ser vi på avisartikler, må vi anta at reliabiliteten er god hvis de 

formidler uttalelser fra norske myndigheter. Det er også viktig å legge vekt på 

offentlige dokumenter fra norske myndigheter, da disse inneholder informasjon som 

ligger til grunn for den norske innsatsen. Disse dokumentene er utviklet av norske 

myndigheter og derfor forventer jeg at disse er preget av subjektivitet. Derimot er 

tilgjengeligheten på disse dokumentene meget god og kan sikre etterprøvbarhet. Til 

slutt har vi intervjuer med ansatte i norske myndighetsorganer. Ved at jeg har brukt 

diktafon under intervjuene19, kan dette være en viktig byggestein for pålitelige 

analyseresultater (Kvale 2001: 102-3). Det har ikke vært noen tekniske problemer som 

kan få oppmerksomheten bort fra spørsmålene (Rubin og Rubin 2005: 110-2). I tillegg 

har jeg skrevet transkripsjoner kort tid etter intervjuene, hvor opptakene har vært av 

god kvalitet og enkle å forstå.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 Diktafon ble ikke brukt i intervjuet med Håkan Mattsson og Ole Reistad i Statens strålevern. 
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4. Rester fra den kalde krigen og Norges svar på 

utfordringene. 

Den radioaktive forurensningen mot russiske og norske farvann påvirkes både av 

tidligere og dagens utslipp (MD 2008). Ifølge Miljøverndepartementet (2008) er de 

største kildene til forurensningen sovjetiske atomsprøvesprengninger på 1950- og 

1960-tallet, Tsjernobylulykken i 1986 samt utslipp fra reprosesseringsanleggene for 

brukt kjernebrensel. I tillegg mener norske myndigheter at en rekke atomreaktorer, 

nukleære anlegg og avfallslagre i våre nærområder representerer reelle trusler for 

radioaktiv forurensning mot norsk territorium. I den første delen av dette kapittelet ser 

jeg på bakgrunnen for dagens problemer. Den andre delen belyser den norske 

innsatsen som et tiltak som skal bidra til å løse det eksisterende problemet. Her peker 

jeg på hvordan Norge arbeider på tre nivåer, samt at jeg gjør rede for de åtte 

hovedområdene for den norske innsatsen.  

 

4.1 Bakgrunn: En kort innføring i kjernevåpen og 

avfallsproblematikk.  

For å forstå kjernevåpens virkemåte er det nødvendig å kjenne til kjernefysisk fisjon 

og fusjon. Fisjon er en prosess hvor man spalter tunge atomkjerner, som igjen frigir 

store mengder energi (Jeppesen 2006: 12). Dette skjer når tunge elementer, som f. eks 

uran og plutonium, bombarderes med nøytroner (Diehl og Moltz 2002: 199). 

Kjernevåpenets sprengkraft bestemmes av den energien som frigis når det skjer en 

nukleær kjedereaksjon i en tilstrekkelig mengde fissilt20 materiale. En viktig 

forutsetning for konstruksjon av kjernevåpen er tilgang til fissilt materiale21, nemlig 

høyanriket uran (HEU) og plutonium (Pu). Uran er et grunnstoff som finnes i naturen 

og det brukes blant annet som brensel i kjernekraftverk. Naturlig uran består av ca. 0,7 

% U-235, som er en fissil isotop av uran (Jeppesen 2006: 12). Den resterende andelen 

på 99,3 % av naturlig forekommende uran er U-238, som er ikke-fissilt (Diehl og 

                                                
20 Fissilt materiale er fisjonerbart. Dette er stoffer med kjerner som har en større tendens til å frigi elektroner og 
energi når de blir bombardert med nøytroner (Diehl og Moltz 2002: 339). Denne prosessen åpner for en 
kjedereaksjon. Uran-235 og plutonium-239 er to slike stoffer.  
21 For en redegjørelse av russisk og sovjetisk produksjon av fissilt materiale, se Podvig (2001: 88-102).  
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Moltz 2002: 199). Det er nødvendig med en stor mengde U-235 for å kunne skape en 

kjernefysisk eksplosjon eller bruke uran i enkelte reaktortyper (Diehl og Moltz 2002: 

204). En framgangsmåte for å øke denne andelen er anriking. Den vanligste måten å 

anrike uran er gjennom et avansert sentrifugesystem, hvor det utnyttes at massen til de 

ulike uran-isotopene varierer (Jeppesen 2006: 12). På denne måten økes forekomsten 

av U-235 og gjør det mer egnet til bruk som reaktorbrensel. I spredningssammenheng 

sikter betegnelsen lavanriket uran (LEU) til uran med en lavere andel U-235 enn 20 %, 

og det anses for å være uegnet til produksjon av kjernevåpen (Jeppesen 2006: 12). På 

den andre siden har vi høyanriket uran (HEU) som har en høyere andel U-235 enn 20 

% og vurderes som anvendbart for våpenformål.  

 

Plutonium22 (Pu) finnes på sin side ikke i naturen, men dannes som et biprodukt når 

uran omsettes til energi (Jeppesen 2006: 13). Den vanligste koblingen mellom 

plutonium og kjernevåpen, er at brukt reaktorbrensel reprosesseres23 (gjenvinnes). Her 

skiller man ut Pu-239, som er en fissil plutoniumisotop og kan brukes til å lage 

kjernevåpen. Som tilfelle var med uran, er det nødvendig med en høy konsentrasjon av 

denne isotopen for at plutoniumet skal være anvendbart i våpensammenheng. Slik 

våpenplutonium består av 90-93 % Pu-239.  

 

Den andre framgangsmåten for å skape en kjernefysisk eksplosjon er fusjon av lettere 

elementer. Fusjon sikter til en prosess hvor to lette elementers24 kjerner smelter 

sammen og danner et tyngre element (Diehl og Moltz 2002: 199-200). Samtidig som 

slike prosesser frigir langt større mengder energi enn fisjon, kreves det mer energi for 

å starte en fusjon (Diehl og Moltz 2002: 200). Mer konkret er det to store hindre for å 

kunne starte en slik prosess. For det første må man takle de frastøtende kreftene 

mellom positivt ladede protoner i de to kjernene. I tillegg er det vanligvis nødvendig 

med en temperatur på over 100 millioner grader celsius. På grunn av energikravene 

                                                
22 Det finnes 15 plutoniumsisotoper, hvorav plutonium-239 er den spaltbare.  
23 I denne prosessen blir uranet og plutoniumet i det brukte brenselet skilt fra andre fissile produkter gjennom 
kjemiske metoder (Diehl og Moltz 2002: 204-5). Dette kan så resirkuleres til reaktorbrensel, eller i plutoniums 
tilfelle, brukt i våpen.  
24 For eksempel hydrogen. 
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kreves det en stor energikilde for å starte prosessen. En fisjonseksplosjon kan da 

brukes for å skape den nødvendige temperaturen (Diehl og Moltz 2002: 203).  

 

Før jeg går videre til atomsikkerhet i Nordvest-Russland, er det viktig å se på hvordan 

ulike kjernefysiske prosesser kan avgi avfall til sine omgivelser. Militært har 

betydningen av kjernefysisk energi tradisjonelt vært knyttet til kjernefysiske våpen og 

atomdrevne fartøyer (Jørgensen og Sawhill 2001: 6). Hvis ikke produksjon og lagring 

skjer på en forsvarlig måte kan slike fartøyer og våpen forurense omkringliggende 

miljø ved at de avgir radioaktivt avfall i hele deres utviklings- og bruksperiode. I 

produksjonsleddet er blant annet de kjemiske prosessene knyttet til anriking av uran 

samt produksjon av plutonium sentralt, da de avgir store mengder radioaktivt og 

kjemisk avfall. I destruksjonsfasen er utslipp av avfall, spesielt knyttet til fjerning av 

militære kjernevåpen fra operativ tjeneste, viktig (Jørgensen og Sawhill 2001: 6). Den 

neste delen av oppgaven ser på hvordan sovjetiske og russiske rutiner for forsvarlig 

oppbevaring av avfall har vært mangelfulle, og illustrerer godt forekomsten av utslipp 

i de ulike utviklings- og bruksfasene. 

 

4.2 Historie: Konsekvenser av Sovjetunionens 

oppløsning.  

Ser vi på den historiske bakgrunnen for dagens radioaktive avfall, kan mye spores 

tilbake til Sovjetunionens militære aktiviteter. Mer spesifikt er Nordflåten en viktig 

bakgrunnsfaktor for dagens atomsikkerhetsutfordringer i Nordvest-Russland. Den 

første sovjetiske atomubåten fikk sin jomfrutur i 1958, og denne hendelsen ble fulgt av 

en rask utvidelse av antallet atomdrevne fartøyer (Bøhmer, Mærli og Reistad 2005: 

166). Seks nye marinebaser, hvorav noen med fasiliteter for atomubåter, ble bygget 

(Mærli 2001). Resultatet av dette var verdens største atomdrevne flåte, som besto blant 

annet av ubåter og isbrytere. Dessverre bygget ikke russiske forsvarsmyndigheter 

tilstrekkelig lagringsinfrastruktur for det radioaktive avfallet som oppstod på bakgrunn 

av utviklingen.  
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Ifølge Nils Bøhmer m.fl. (2001: 3) utviklet det kjernefysiske kappløpet under den 

kalde krigen seg alt for raskt til at sovjetiske myndigheter fikk planlagt hvordan de 

skulle kvitte seg med atomavfallet. Utbyggingen av infrastrukturen for å behandle og 

lagre avfallet holdt lavere tempo enn byggingen av ubåtene (Bøhmer m.fl. 2001: 3). 

Videre var det enkelte anlegg som eksisterte kun på papiret samtidig som byggingen 

av andre lagre ble påbegynt, men ikke avsluttet. Som en konsekvens av dette ble 

mesteparten av kjernebrenselet og det radioaktive avfallet samlet ved marine- og 

ubåtsbaser eller dumpet i havet. Anne-Kristin Jørgensen og Steven G. Sawhill (2001: 

9) skriver i deres rapport Military Nuclear Waste and International Cooperation in 

Northwest Russia at sovjetiske myndigheter fram til 1991 utviklet spesialbygde skip 

som dumpet25 radioaktivt avfall i Barentshavet, Karahavet og Hvitehavet. Cristina 

Chuen og Ole Reistad (2005: 4) argumenterer i tråd med dette for at Sovjetunionens 

store problem var manglende planlegging og organisering ved etableringen av militær 

og sivil infrastruktur. Imidlertid er det ikke bare gjennom svak oppbevaring av 

radioaktivt avfall Nordflåten preget miljøet, men også i form av flere ubåtulykker som 

har hatt lokale forurensningseffekter. De fleste av disse ulykkene26 skjedde mens 

ubåtene var på oppdrag, mens noen skjedde ved bytte av brensel (Bellona 2006a).  

 

Etter oppløsningen av Sovjetunionen har Nordflåten gått gjennom store endringer. 

Russland sender i dag brukt reaktorbrensel til anlegget i Majak for reprosessering 

framfor å dumpe det i havet (Jørgensen og Sawhill 2001: 10). Arctic Monitoring and 

Assessment Programme (AMAP) (1998: 570) skriver likevel at problemet med brukt 

reaktorbrensel og radioaktivt avfall i Nordflåten ble mer akutt i løpet av 1990-tallet. 

Dette begrunnes blant annet med at transporten av det radioaktive avfallet har gått 

sakte. I tillegg er noen typer brensel lite kostnadseffektive å resirkulere, deriblant uran 

med lave forekomster av uran-235 (Jørgensen og Sawhill 2001: 10). Dette brenselet 

oppbevares i betongtanker i friluft på marinebasen i Andrejevabukta. Videre er det 

dokumentert svake lagringsrutiner for gamle atomdrevne fartøyer. I alt har 

Sovjetunionen og Russland satt i drift 264 slike fartøyer, hvorav 200 av disse er tatt ut 

                                                
25 AMAP (2002a: 5) argumenterer for at dumpingens skadevirkninger på miljøet er lavere enn først antatt.  
26 Se AMAP (1998 581-5 og 2002a: 6) og Bellona (2006a) for en gjennomgang av russiske ubåtulykker under og 
etter den kalde krigen.  
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av drift i dag. Per 2005 var ingen av disse fullstendig opphugget og endelig lagret. 

Problemene knyttet til lagring er hovedsakelig lokalisert til to geografiske områder, 

nemlig Stillehavskysten i det russiske fjerne Østen i tillegg til Nordvest-Russland27 

(Chuen og Reistad 2005: 5). Nordflåten har fem baser på Kolahalvøya, hvor det på de 

forskjellige basene ligger både operative ubåter og fartøyer som er tatt ut av drift 

(Bellona 2006a). Ved disse basene er lagringskapasiteten for atomavfallet overbelastet, 

i tillegg til at lagrenes fysiske tilstand er dårlig.  

 

En annen viktig kilde til atomavfallet i nordområdene er prøvesprengninger med 

kjernevåpen foretatt av Sovjetunionen (AMAP 2002a: 13-4). Totalt gjennomførte 

sovjetiske myndigheter 715 kjernefysiske testoperasjoner. Det eneste gjenværende 

området for slike operasjoner ligger på Novaya Zemlya, hvor det mellom 1955 og 

1990 ble detonert 132 kjernefysiske bomber. Av disse var 86 atmosfæriske 

eksplosjoner mellom 1957 og 1962, i tillegg til ytterligere 43 underjordiske 

testoperasjoner28 som fant sted fra 1963 til 1990 (Bøhmer m. fl. 2001: 51). Ser vi på 

atmosfæriske prøvesprengninger er effekten mindre enn i områder med høyere 

temperaturer (AMAP 1998: 562). Likevel snakker vi her om store landområder fordi 

radioaktive skyer som følge av prøvesprengninger kan spres over enorme områder før 

nedfallet treffer bakken.  

 

En annen kilde til den radioaktive forurensningen er ulike former for sivil virksomhet. 

For det første har vi reprosesseringsanlegg som er en av de viktigste kildene til dagens 

situasjon (Bøhmer m. fl. 2001: 54). Resirkuleringen av brukt brensel gir en økning i 

avfallets volum og skaper således lagringsproblemer. Ved anlegg29 i Russland skriver 

Bellona (2006b) at det er store mengder avfall og at dette har påført store områder 

radioaktiv forurensning. Verst er det ved anlegget i Majak, som ifølge Bellona (2007) 

”[…] regnes av flere eksperter som det mest radioaktivt forurensede området i 

                                                
27 Denne oppgaven ser utelukkende på Nordvest-Russland grunnet at det er her norske myndigheter engasjerer 
seg i størst grad. 
28 I tillegg til atmosfæriske og underjordiske operasjoner, gjennomførte også Sovjetunionen tester under vann. 
Til tross for at det var få tilfeller av dette, har det hatt stor betydning for plutoniumskonsentrasjonen i 
Barentshavet. 
29 Se rapporten The Russian Nuclear Industry. The Need for Reform av Nils Bøhmer m. fl. (2004: 47-69) for en 
dypere beskrivelse av forholdene ved disse anleggene. 
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verden”. Imidlertid er det ikke bare russiske anlegg som forårsaket denne utviklingen, 

men også avfall fra andre europeiske land. Utslipp fra Sellafield i Storbritannia på 

1970-tallet anses for å ha vært mest skadelig. En annen viktig virksomhet er drift av 

sivile atomfartøy, som det ble bygget ni av i Sovjetunionen i perioden mellom 1959 og 

1992 (Bøhmer m. fl. 2001: 28). Av disse var åtte isbrytere og et atomdrevet 

containerskip. Den første atomdrevne isbryteren (Lenin) var i drift fra 1959 til 1989 og 

var utsatt for to ulykker som førte til radioaktive utslipp. Et annet problem er knyttet til 

serviceskip som oppbevarer brukt brensel fra isbryterne. Det mest fremtredende 

eksemplet i den sammenheng er skipet Lepse (AMAP 1998: 569 og Bellona 2006c). 

Grunnet langvarig lagring under vann, har lagrenes fysiske tilstand blitt svekket i 

tillegg til at det radioaktive avfallet har endret fysisk form (Bøhmer m. fl. 2001: 36).  

 

En annen form for sivil virksomhet som har forårsaket radioaktiv forurensning er drift 

av radioisotopgeneratorer (RTG30) (AMAP 2002b: 70). Disse produserer strøm og er 

ofte plassert i utkantområder. Videre innholder de strontiumsbatterier, som kan være 

en forurensningsfare om skjoldet rundt skulle gå i stykker. Dette kan blant skje under 

transport, men det har også blitt rapportert tilfeller av tyveri og vandalisme. Likevel er 

disse utslippene betydelig mindre enn skadevirkningene av ulykker ved 

kjernekraftverk. Den siste sivile faktoren er Tsjernobyl-ulykken, som er en av de 

største kildene til dagens radioaktive forurensning (AMAP 1998: 579). På grunn av 

brannen som oppsto ved ulykken samt de unike meteorologiske forholdene de aktuelle 

dagene, fikk den radioaktive skyen en høyde på mellom 5 og 10 kilometer (AMAP 

1998: 579).  

 

Imidlertid er ikke utrygge kjernekraftverk kun noe som hører fortiden til. I dagens 

situasjon representerer Kola kjernekraftverk en viktig bekymring for store ulykker 

(Bøhmer m. fl. 2001: 39). Ulykker ved kjernekraftverk er en av de største truslene mot 

miljø og menneskers sikkerhet (AMAP 1998: 609 og 2002a: 91). Hovedproblemet ved 

Kola kjernekraftverk har tidligere vært det høye antallet driftsstopp (Bøhmer m. fl. 

2001: 39). Videre har det vært flere episoder hvor reaktorene har vært operative, mens 

                                                
30 Radioisotope thermoelectric generators.   
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kjøleanlegget har vært ute av drift. Nettopp tap av kjøling framheves som den viktigste 

faktoren for en mulig reaktorulykke (Flø m. fl. 2000: 6). I tillegg kan alderen på 

reaktorene bli et problem, hvor den første ble satt i gang i 1973 (Bellona 2007). Den er 

bygget for å fungere i 30 år, mens russiske myndigheter har avvist at den kommer til å 

bli tatt ut av drift før 2013. På tross av dette har faren for noen ulykke blitt kraftig 

redusert siden oppløsningen av Sovjetunionen (Larsen og Mattsson 2006: 5). Dette er 

først og fremst på grunn av at det har blitt investert 1,8 milliarder kroner i 

sikkerhetstiltak.  

 

Til nå har jeg sett kort på hvordan Nordflåten samt den russiske sivile 

kjernekraftindustrien har bidratt til en mengde atompolitiske utfordringer i russiske 

områder. I tillegg argumenterer jeg for at dette ikke er tilstrekkelig for å kunne forstå 

dagens internasjonale innsats. Det er nødvendig her å ta kort inn ulike nasjonale 

forhold, spesielt med vektlegging på den økonomiske situasjonen i Russland etter den 

kalde krigen.  

 

En annen viktig faktor for dagens atomsikkerhetspolitiske situasjon i Nordvest- 

Russland er nasjonale russiske forhold som følge av oppløsningen av Sovjetunionen. 

Som følge av landets kritiske økonomiske situasjon, foretok russiske myndigheter på 

begynnelsen av 1990-tallet nedskjæringer i midler til blant annet oppbevaring av 

atomavfall. Nils Bøhmer m.fl. (2001: 26) skriver at det svekkede lokale økonomiske 

grunnlaget førte til flere tilfeller av tyveri og smugling av radioaktivt materiale. I tråd 

med dette argumenterer Morten Bremer Mærli (2002: 12) for at overproduksjonen av 

kjernefysisk materiale under den kalde krigen åpnet for et svart marked for radioaktivt 

materiale og kunnskap. Sammen med en uforsvarlig lagring av brukt materiale, er 

hovedbekymringen at dette markedet skal bidra til tyveri av radioaktivt materiale som 

senere kan brukes i terroristaksjoner (Jørgensen og Sawhill 2001: 14). I den 

sammenheng har det funnet sted flere forsøk på tyveri av HEU31. Dette er parallelt 

med en trend hvor russiske tollmyndigheter fastslo at det fant sted rundt 100 forsøk på 

                                                
31 Se Jørgensen og Sawhill (2001: 15) og Bøhmer m. fl. (2001: 31) for ytterligere beskrivelse av disse 
hendelsene. 
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import eller eksport av radioaktive isotoper eller annet radioaktivt materiale i 199932. 

På en annen side påpeker forfatterne av rapporten The Arctic Nuclear Challenge at 

muligheten for tyveri ble svekket utover på 1990-tallet grunnet fordelaktige 

skatteregler for enkelte av byene samt økte overføringer (Bøhmer m.fl. 2001: 27). 

Dessuten er det ikke påvist tyveri av store nok mengder som i seg selv er nok til å 

produsere en stor kjernefysisk eksplosjon (Mærli 2004: 69-70). Videre er det også 

manglende dokumentasjon på forbindelsen mellom tyveri av radioaktivt avfall og 

terrorisme. I tillegg gjelder de dokumenterte tilfellene av tyveri ubrukt materiale, mens 

vi i denne oppgaven hovedsakelig ser på brukt materiale. Brukt materiale er mindre 

attraktivt for tyveri fordi det krever reprosessering (Jørgensen og Sawhill 2001: 15). 

Selv om det kan være vanskelig å omforme dette avfallet til våpenanvendbart 

materiale, kan det likevel brukes i såkalte skitne bomber. Her brukes konvensjonelle 

eksplosiver til å spre radioaktivt materiale over et stort område. Til tross for at dette er 

lite trolig i dagens situasjon, illustrerer det hvordan atomsikkerhetssituasjonen i 

Nordvest-Russland stiller Norge overfor utfordringer. 

  

4.3 Dagens situasjon: Utfordringer mot Norges sikkerhet.  

Kolahalvøya har i dag verdens største konsentrasjon av atominstallasjoner (Mærli 

2005: 71-2 og Stubholt 2006). Kombinert med liten gjennomsiktighet i russiske 

sentralmyndigheter fører dette til en viss usikkerhet rundt hvilke trusler det 

kjernefysiske avfallet utgjør mot nærområdenes sikkerhet33. Det tradisjonelle34 

sikkerhetsbegrepet ser på fravær av eksistensielle trusler mot èn stat fra en annen 

(Müller 2006: 369). Her er det grunnleggende formålet med sikkerhetspolitikk å sikre 

statens fysiske og verdimessige overlevelse (Kjølberg 2006). Ser vi på hvilke 

sikkerhetsutfordringer atomavfallet i Nordvest-Russland stiller norske myndigheter 

overfor, har det tradisjonelle sikkerhetsbegrepet liten betydning. Det er tvilsomt at 

Russland eller andre stater kan bruke dette avfallet i militære angrep på norsk 

                                                
32 Sammenlignet med fem forsøk i 1995 (Jørgensen og Sawhill 2001: 15).  
33 Anne-Kristin Jørgensen og Steven G. Sawhill (2001: 5) inkluderer det miljømessige, det økonomiske og det 
militære aspektet for å definere begrepet sikkerhet. Denne oppgaven tar i bruk den samme definisjonen, hvis 
ikke noe annet nevnes. 
34 Redegjørelsen for det tradisjonelle og det utvidede sikkerhetsbegrepet i denne delen bygger på en tidligere 
kursoppgave av undertegnede (Sæther 2007).  
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territorium. Norske myndigheter framhever imidlertid at angrep med kjernevåpen kan 

bli en potensiell sikkerhetstrussel fra ikke-statlige grupper (UD 2005a: 4). 

Vektleggingen av flere typer aktører illustrerer hvordan sikkerhetsbegrepet har gått 

gjennom utviklingsprosess etter den kalde krigen. 

 

Den tradisjonelle forståelsen av sikkerhetspolitikk har blitt utsatt for kritikk på to 

nivåer (Müller 2006: 369). Den første innvendingen er at staten ikke er den eneste 

sikkerhetsaktøren. I perioden etter den kalde krigen vokste betydningen av ikke-

statlige aktører som kan true staters sikkerhet. Militære sikkerhetsutfordringer ved 

atomavfallet knyttes blant annet til spredning av kjernevåpen til aktører som utgjør en 

trussel mot global sikkerhet (Jørgensen og Sawhill 2001: 14). Dagens situasjon har 

åpnet for tyveri av anriket uran fra Nordvest-Russland, selv om det anses som 

usannsynlig. I tillegg til et større mangfold hva gjelder aktører som stater må beskytte 

seg mot, har også utvidelsen av sikkerhetsbegrepet ført med seg en utvikling i 

oppfatningen om hva en stats sikkerhetspolitikk skal beskytte. Mens det tradisjonelle 

sikkerhetsbegrepet primært ser på beskyttelse av statens territorium, tar den utvidede 

forståelsen større hensyn til beskyttelse av enkeltmennesker. Begrepet ”human 

security” har fått en økt betydning etter den kalde krigen (Suhrke 1999: 268). Dette 

begrepet vektlegger hvordan sosiale, miljøpolitiske og økonomiske faktorer 

representerer trusler mot enkeltmenneskers sikkerhet. Radioaktiv forurensning kan 

skade omkringliggende miljø samt menneskers helse (AMAP 2002b: 60). Begrepet 

”human security” nyanserer også bildet av mulige sikkerhetsutfordringer, som ikke 

lenger kun er militære.  

 

Den andre formen for kritikk mot den tradisjonelle forståelsen av sikkerhet finner sitt 

grunnlag i fokuset på den fysiske og politiske dimensjonen (Müller 2006: 369). Et 

ensidig territorielt forsvar er utdatert i en verden preget av økende gjensidig 

avhengighet mellom stater. Derfor er det like nødvendig med for eksempel økonomisk 

stabilitet og forebygging av epidemier. I tråd med dette stiller russisk atomavfall 

Norge overfor miljøpolitiske samt økonomiske sikkerhetsutfordringer. Miljømessig 

kan dette avfallet ha stor virkning på det arktiske økosystemet, som er ekstra sårbart 
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(Jørgensen og Sawhill 2001: 11). Ser vi på Tsjernobyl-ulykken som et eksempel 

kommer det også fram at kjernekraftulykker ikke bare vil påvirke Norge miljømessig, 

men også økonomisk (Jørgensen og Sawhill 2001: 13). Spesielt berørte sektorer vil 

være jordbruks- og oppdrettsnæringen. Når man tar med i beregningen at sjømat er 

Norges tredje største eksportvare, er det lett å skjønne at kjernekraftulykker vil ha store 

konsekvenser både for lokal og nasjonal økonomi. Med andre ord er det nødvendig å 

ta inn over seg det utvidede sikkerhetsbegrepet for å forstå hvilke atompolitiske 

utfordringer Norge står overfor i Nordvest-Russland.  

 

4.4 Norske myndigheters tiltak på tre nivåer. 

Parallelt med mangfoldet av trusler jeg har gått gjennom til nå, har norske myndigheter 

lagt ned innsats basert på en tilsvarende pluralisme av handlingstiltak. Den neste delen 

av oppgaven redegjør for denne innsatsen og hvordan den foregår på tre ulike plan. 

Grunnlaget for den norske innsatsen35 finner vi i St. meld. nr. 34 (1993-94), 

Atomvirksomhet og kjemiske våpen i våre nordlige nærområder. Bakgrunnen for 

denne stortingsmeldingen var økende norsk oppmerksomhet mot 

atomsikkerhetspolitiske utfordringer i Nordvest-Russland. I forbindelse med 

stortingsmeldingen mente Stortingets Utenrikskomité at det var nødvendig med en 

handlingsplan fra regjeringen, som skulle innholde hvilke tiltak de anså som 

kostnadseffektive (UD 2005b: 3). Som en følge av dette ble handlingsplanen vedtatt 

april 199536, i tillegg til at reviderte handlingsplaner ble utarbeidet i 1997, 2005 og 

2008. Den overordnede målsetningen for det norske arbeidet er å ”bidra til å redusere 

risikoen for ulykker og forurensning fra atominstallasjoner i Nordvest-Russland og 

hindre at spaltbart materiale kommer på avveier” (UD 2005b: 5).  Med andre ord er det 

to sentrale aspekter ved det norske arbeidet. For det første skal det norske arbeidet 

                                                
35 Redegjørelsen for den norske innsatsen i denne oppgaven bygger på de reviderte handlingsplanene fra 2005 og 
2008, som er svært like. Likevel preges handlingsplanen fra 2008 av at situasjonen har endret seg siden 2005, 
blant annet med hensyn til internasjonal deltakelse (UD 2008a: 4). Det multilaterale samarbeidet har blitt stadig 
mer institusjonalisert og Norges oppgaver må i større rad koordineres med andre donorland. I tillegg har den 
russiske økonomiske situasjonen forbedret seg kraftig de siste årene og russiske myndigheter bidrar i dag med en 
stor egeninnsats.  
36 Handlingsplanen fra 1995 tar for seg fire hovedproblemområder: Utilfredsstillende sikkerhet ved 
atominstallasjoner; utilfredsstillende behandling og lagring av brukt uranbrensel og radioaktivt avfall; dumping 
av radioaktivt avfall i Barents- og Karahavet og tilsig til havet fra elver i Russland; våpenrelaterte miljøfarer (UD 
1995: 3).  
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bidra til å beskytte helse, miljø og sikkerhet mot radioaktiv forurensning; den andre 

hovedmålsetningen er å hindre at uvedkommende får tak i radioaktivt spaltbart 

materiale som brukes i terrorformål (St. meld. nr. 30 (2004-05): 26). Disse 

hovedmålsetningene preger også gjennomføringen av den norske innsatsen, både 

bilateralt og multilateralt.   

 

Ser vi på gjennomføringen av det norske arbeidet, foregår det på tre nivåer (UD 

2005b: 6): 

• Det nasjonale. 

• Det bilaterale. 

• Det multilaterale. 

 

For det første har vi det nasjonale plan hvor Utenriksdepartementet (UD), 

Miljøverndepartementet (MD), Forsvarsdepartementet (FD) samt Statens strålevern er 

blant de involverte organene (UD 2005b: 6). UD har det overordnede ansvaret for 

utformingen av strategier og prioriteringer for arbeidet. Videre representerer de Norge 

i internasjonale fora hvor russisk atomsikkerhet drøftes, i tillegg til at de finansierer37 

det norske arbeidet (UD 2005a: 7). For å sikre bred faglig dekning diskuteres aktuelle 

saker i departementets rådgivende utvalg for atomsaker. Dette utvalget består av 

representanter fra FD, Helse- og omsorgsdepartementet, MD, Fiskeri- og 

kystdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Statens strålevern, Institutt for 

energiteknikk samt Forsvarets forskningsinstitutt. MD har på sin side ansvaret for 

beskyttelse av miljøet mot radioaktiv forurensning, som innenfor handlingsplanen 

omfatter kartlegging og overvåking av atomsikkerhetssituasjonen i nordområdene (UD 

2005a: 7). FDs viktigste ansvarsområde er Arctic Military Environmental Cooperation 

(AMEC)-avtalen, som jeg kommer tilbake til senere i kapittelet. Til slutt har vi Statens 

strålevern som er Utenriksdepartementets fagdirektorat i gjennomføringen av 

handlingsplanen innenfor strålevern, atomsikkerhet, beredskap, ikkespredning og 

radioaktiv forurensning.  

 

                                                
37 Mellom 1995 og 2007 ble det bevilget 1 297 317 306 NOK til arbeid under handlingsplanen (UD 2008b).  
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Det andre planet norske myndigheter opererer på er det bilaterale (UD 2005b: 7). Det 

bilaterale atomsikkerhetssamarbeidet mellom norske og russiske myndigheter er 

grunnlagt i en implementeringsavtale under Multilateral Nuclear Environmental 

Programme in the Russian Federation (MNEPR)-avtalen (UD 2005b: 7). MNEPR er 

en internasjonal avtale som ble forhandlet fram av EU-kommisjonen, ni europeiske 

land, USA og Russland mellom 1999 og 200338 (Chuen og Reistad 2005: 14). Ideen 

bak avtalen er å skape et multilateralt juridisk rammeverk for hvordan ulike parter kan 

bistå Russland i atomsikkerhetsarbeidet. Konkret gjennomføres det bilaterale 

samarbeidet ved at en norsk-russisk kommisjon møtes årlig for å vurdere samarbeidet 

på et generelt grunnlag samt status for konkrete prosjekter. I tillegg til 

kommisjonsmøtene drøftes også saker på ulikt myndighetsnivå etter behov. Det 

bilaterale samarbeidet kan spores tilbake til sent på 1980-tallet, men et formelt 

samarbeid ble likevel først gjort mulig etter oppløsningen av Sovjetunionen. I 1992 ble 

norske og russiske myndigheter enige om et samarbeid for å bedre sikkerheten mot 

ulykker ved Kola kjernekraftverk (UD 2005b: 10). I perioden fram til dag har det blitt 

utviklet et omfattende samarbeid med ulike kontroll- og tilsynsmyndigheter i 

Russland.  

 

Det siste nivået er det multilaterale39, hvor Norge bidrar gjennom ulike fond utviklet 

av blant annet The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). 

EBRD administrerer fond som blant annet skal bidra til bedret sikkerhet ved de eldste 

kjernekraftreaktorene i det tidligere Sovjetunionen (UD 2005a: 8). I tillegg deltar 

Norge i alle internasjonale fora som arbeider med atomsikkerhetsspørsmål i Nordvest-

Russland. Dette gjelder blant annet Contact Expert Group (CEG) innen International 

Atomic Energy Agency (IAEA) og G8-landenes arbeidsgruppe ”Global Partnership 

Against the Spread of Weapons and Materials of Mass Destruction”. Opprettelsen av 

CEG var et resultat av et nordisk initiativ i mai 1995 for å få mer koordinering av 

                                                
38 Cristina Chuen og Ole Reistad (2005: 14) skriver at Norge, Sverige, Danmark, Finland, Russland, Belgia, 
Frankrike, Tyskland, Storbritannia og Nederland undertegnet avtalen med en gang. Flere av de nordiske landene 
ratifiserte avtalen raskt, mens andre land var fremdeles i en ratifiseringsprosess i 2005. Avtalen trådte i kraft som 
internasjonal avtale 14. april 2004. For en dypere framstilling av MNEPR-avtalen, se Chuen og Reistad (2005: 
14-5). 
39 For en grundig gjennomgang av de multilaterale fora innen atomsikkerhetssamarbeidet med Russland samt 
deres utfordringer, se Chuen (2004), Chuen og Reistad (2005), Jørgensen og Sawhill (2001) og Reistad (2004).  



 41 

tiltakene innen atomavfallssektoren i Nordvest-Russland (Chuen og Reistad 2005: 12). 

Formålet med CEG er å bidra til økt oppmerksomhet rundt atomsikkerhet i Russland 

samt fremme internasjonalt samarbeid rundt utfordringer knyttet til radioaktivt avfall. 

Gruppen er et møtepunkt mellom nasjonale myndigheter, faglig ekspertise og 

kommersielle interesser (UD 2005a: 8). Per i dag er alle land som støtter Russland 

innen ubåtfeltet, bortsett fra Japan, medlemmer av CEG. Når det gjelder 

arbeidsgruppen under G8-landenes ”Global Partnership” ble den opprettet for å øke 

den internasjonale økonomiske assistansen til ikke-spredningsarbeidet, samt for å 

bedre koordineringen av dette arbeidet (Mærli 2005: 76). I 2003 ble Norge invitert til å 

bli med i gruppen, som første land utenfor G8. Videre bidrar også Norge med midler 

til The Northern Dimension Environmental Partnership40 (NDEP), som springer ut av 

EUs handlingsplan for den nordlige dimensjon (UD 2005a: 9). I 2001 ble det opprettet 

et eget fond, NDEP Support Fund, for å koordinere innsatsen på miljøområdet. Til 

slutt har vi AMEC41-samarbeidet som arbeider for å sikre en forsvarlig håndtering og 

lagring av brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall i Nordvest-Russland (UD 2005a: 

8). Samarbeidet ble opprettet i 1996 da den amerikanske, russiske og den norske 

forsvarsministeren underskrev en felles erklæring om forsvarsrelatert miljøsamarbeid i 

Arktis. Siden opprettelsen har samarbeidet vært et viktig middel for å engasjere 

russiske militære myndigheter i atomsikkerhetssamarbeidet (Chuen og Reistad 2005: 

19). AMEC har vært et viktig forum for den norske innsatsen, og illustrerer godt 

hvordan de tre nivåene går inn i hverandre. Forberedelser til AMEC-møtene skjer på 

det nasjonale plan, mens AMEC samtidig spiller en viktig rolle i det bilaterale 

forholdet mellom Norge og Russland.  

 

4.5 Norge og de åtte hovedinnsatsområdene.  

Til nå har vi sett på hvilke organer som preger atomsikkerhetssamarbeidet, mens 

resten av kapittelet konkretiserer Norges innsatsområder på tiltakssiden. Ser vi på det 

                                                
40 NDEP drives av en Bidragsyterforsamling og av en styringsgruppe som består av representanter fra EU-
kommisjonen, Russland og de internasjonale finansieringsinstitusjonene som opererer i Nordvest-Russland, det 
vil si EBRD, Den nordiske investeringsbanken (NIB), Den europeiske investeringsbanken (EIB) og 
Verdensbanken (Chuen og Reistad 2005: 15).  
41 I 2006 trakk norske og amerikanske myndigheter seg ut av dette samarbeidet som offisielle medlemmer, mens 
de vektla at de skulle gå over til å være observatører (Digges 2006).  
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norske arbeidets hovedinnsatsområder, peker handlingsplanen fra 2005 på åtte 

områder for handling (UD 2005b: 8 og UD 2008a: 6-12): 

• Brukt kjernebrensel fra fartøysreaktorer. 

• Radioaktivt avfall.  

• Radioaktive kilder. 

• Myndighetssamarbeid og regelverksutvikling. 

• Sikkerhet ved kjernekraftverk. 

• Beredskap. 

• Ikkespredning. 

• Kjemiske våpen. 

 

Det første sentrale området er å bidra til sikker håndtering av brukt kjernebrensel fra 

fartøysreaktorer. Norske myndigheter har siden 1998 jobbet for å legge til rette for en 

forsvarlig lagring og destruksjon gjennom ulike infrastrukturtiltak. Behandling av 

kjernebrensel er viktig innen AMEC-samarbeidet, hvor norske myndigheter har bidratt 

til finansiering av blant annet containere for transport av brensel (UD 2005a: 12). I 

tillegg deltar Norge i pilotprosjekter om opphugging av utrangerte atomubåter med 

kjernebrensel ombord. Tiltak for en mer forsvarlig håndtering er også viktig med 

hensyn til radioaktivt avfall, som er et annet sikkerhetsproblem i norske nærområder. 

For det andre ønsker norske myndigheter å bidra til en sikrere håndtering av 

radioaktivt avfall (UD 2005b: 8-9). Norge har blant annet derfor finansiert 

oppgradering av to lagertanker for flytende radioaktivt avfall ved Arkhangelsk, i 

tillegg til at de gjennom AMEC-samarbeidet har bidratt til et behandlings- og 

lageranlegg for fast avfall ved marineverftet i Poljarnyj. I tillegg til radioaktivt avfall, 

jobber også norske myndigheter mot radioaktive kilder (UD 2005b: 10). Det er det 

tredje sentrale området i handlingsplanen, og inneholder blant annet fjerning av 

strontiumsbatterier42 i russiske fyrlykter. Siden 1998 har Norge bidratt til finansiering 

av denne fjerningen, samt at batteriene har blitt erstattet med solcelleteknologi. Videre 

er det også sentralt for norske myndigheter å skaffe en bedre oversikt over andre 

radioaktive kilder i Nordvest-Russland som utgjør en fare for miljø og sikkerhet.  
                                                
42 Dette arbeidet vil være avsluttet innen 2010 (UD 2008a: 11). 
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Det fjerde området for norsk innsats er arbeid i forhold til russiske myndigheter (UD 

2005b: 10). Her legger norske myndigheter vekt på at russiske tilsynsmyndigheter har 

en svakere rolle enn i vestlige land, og at dette har bidratt til mange av de atomrelaterte 

problemene Nordvest-Russland står overfor i dag. Norge søker derfor gjennom et tett 

myndighetssamarbeid å bidra til en styrking av de russiske tilsynsmyndighetene, i 

tillegg til å jobbe for at det russiske regelverket skal samsvare med internasjonale 

retningslinjer. Slike retningslinjer er også viktig for å kunne håndtere sikkerhet ved 

kjernekraftverk på en forsvarlig måte. Det femte hovedområdet for norske 

myndigheter er nemlig bedring av sikkerhet ved kjernekraftverkene, spesielt hva 

gjelder kjernekraftverkene Kola og Leningrad (UD 2005b: 10-1). Norge har bidratt 

med midler til styrking av sikkerheten ved disse to siden 1992, og kan påvise en 

positiv effekt ved at bistanden har løst de mest akutte sikkerhetsproblemene. 

Ytterligere tiltak norske myndigheter arbeider for er for eksempel underbygging av 

god sikkerhetskultur ved verkene i tillegg til bruk av alternative energikilder og 

energiøkonomisering i Nordvest-Russland. UD (2005a: 11) påpeker her at overføring 

”[…] av vestlig sikkerhetstenking og –kultur har vært et viktig element i alle 

prosjekter”.  

 

Det sjette hovedområdet er tiltak for lavere terskel for tidlig varsling ved atomuhell 

(UD 2005b: 11-2). Den nåværende avtalen for varsling bygger på IAEA-konvensjonen 

om tidlig varsling, som har en relativt høy terskel for varsling. Norske myndigheter er 

blant de som har argumentert for en lavere terskel. Videre er det også viktig å ha et 

beredskapsapparat som kan håndtere ulykker og uhell som skulle oppstå. I 

sammenheng med styrket beredskap arbeider også norske myndigheter med tiltak som 

bedrer fysisk sikring og kontroll av atominstallasjoner (UD 2005b: 12). Dette er det 

syvende hovedområdet for handling, og baserer seg på oppfatningen om at 

internasjonal terrorisme nødvendiggjør en styrket sikring. I den sammenheng mener 

norske myndigheter at det er viktig med et økt internasjonalt fokus på problemet samt 

en styrket koordinering av tiltak. I tillegg er det viktig at de ansvarlige russiske 

myndigheter jobber for en destruksjon av både kjernefysisk våpen, som et middel for å 
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bidra til ikkespredning. Det siste hovedområdet for tiltak er destruksjon av russiske 

kjemiske våpen (UD 2005b: 12-3). Gjennom Kjemivåpenkovensjonen har Russland 

forpliktet seg til å destruere sine lagre av kjemiske våpen innen 2012. For å kunne 

klare dette, påpeker norske myndigheter på at de vil trenge økonomisk støtte.  
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5. Norge i makttriangelet. 

De to neste kapitlene ser på i hvilken grad vi kan bruke geopolitikk og konstruktivisme 

for å forklare den norske atomsikkerhetsinnsatsen i Nordvest-Russland. I dette 

kapittelet bruker jeg Rudolf Kjelléns teori om makttriangelet. Som vi husker legger 

han vekt på hvordan territorium og militær styrke påvirker interaksjonen mellom stater 

(Kjellén 1914: 35-7). Staten i sentrum mottar skiftende press fra ytterkantene i 

triangelet, som myndighetene søker å balansere. Over tid vil dette presset variere 

hovedsakelig på bakgrunn av territorium, folketall og militær styrke.  

  

5.1 Russland og nye samarbeidsforutsetninger.  

Under den kalde krigen hadde den internasjonale strukturen en klar todeling, mellom 

Øst og Vest (Kjølberg 1995: 323). Den norske utenrikspolitikken ble i stor grad 

fastsatt innen rammene av denne inndelingen. Arktis hadde en viktig militærstrategisk 

betydning i denne konflikten, hvor både luftrommet, vannmassene og landområdene 

ble brukt til overvåkningsformål (NOU 2003: 25). Området hadde i denne perioden 

betydning både som militær flanke og militær front. Som en følge av dette var Nord-

Norge avgjørende for alliansens sikkerhet. Også Barentshavet spilte en viktig 

strategisk rolle. Jørgen Berggrav (2004: 4) framhever dets betydning som 

operasjonsområde for den sovjetiske ubåtsbaserte annenslagskapasiteten.  

 

5.1.1 Militært russisk press. 

Etter den kalde krigen ble den geopolitiske betydningen av området endret, noe jeg 

kommer tilbake til senere i kapittelet. Selv om Norge beholdt mye av sitt tette forhold 

til USA, åpnet det seg tettere interaksjon mellom norske og russiske myndigheter. En 

rekke bilaterale samarbeidsformer ble opprettet, blant annet innen miljøpolitikk. Etter 

avslutningen på den kalde krigen, kunne mellomstatlige konflikter begrenses til de 

aktuelle saksområdene (NOU 2003: 27). Det var ikke lenger slik at konflikt på ett 

område, utelukket samarbeid rundt andre saker. Under den kalde krigen var det 

vanskelig med bilateralt samarbeid på tvers av skillet mellom Øst og Vest. Etter 
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oppløsningen av Sovjetunionen forelå det ikke lenger noen eksistensiell trussel mot 

norsk territorium (St. meld. nr. 16 (1992-93): 24).   

 

Likevel utgjorde Russland fremdeles en sikkerhetspolitisk usikkerhet for Norge. For å 

forstå den norske atomsikkerhetsinnsatsen er det nødvendig å kjenne til 

forutsetningene, med fokus på hvilke sikkerhetspolitiske utfordringer Russland stilte 

norske myndigheter overfor på begynnelsen av 1990-tallet. Rett etter oppløsningen av 

Sovjetunionen ble det knyttet usikkerhet til hvor de faste russiske 

militærinstallasjonene kom til å være etter at utbryterrepublikkene hadde fått sine 

andeler (Huitfeldt, Ries og Øyna 1992: 190). Uansett hvor store andeler som kom til å 

være igjen under russiske forsvarsmyndigheter, ville Russland fremdeles være en 

militær stormakt.  

 

I tillegg til en norsk usikkerhet vedrørende russisk militær styrke, hadde også 

nordområdene en viktig strategisk funksjon ved at det var en del av Russlands ”første 

strategiske linje” (Kjølberg 1995: 331). Dessuten var det også en oppfatning blant 

norske myndigheter på midten av 1990-tallet at russiske myndigheter ville tillegge 

nordområdene mer betydning i de neste årene, blant annet grunnet løsrivelsen av de 

baltiske statene samt opprettelsen av Ukraina og Hviterussland (Kosmo 1995a). 

Tidligere forsvarsminister Jørgen Kosmo (1995a) sier at denne utviklingen førte til en 

vektforskyvning mot flankene. Anders Kjølberg (1995: 332) skriver i Norges 

Utenrikspolitikk at Nordvest-Russland fremdeles dannet en militær trussel på midten 

av 90-tallet til tross for at det hadde funnet sted en viss militær nedbygging. Dette var 

knyttet til datidens store usikkerhet rundt Russlands framtidige utvikling hvor 

demokratiske krefter hadde vanskelig for å få fotfeste. I tillegg beveget den russiske 

utenrikspolitikken seg rundt 1995 vekk fra den pro-vestlige linjen man hadde sett to år 

tidligere. Utviklingen gikk mot større vektlegging av nasjonale interesser, hvor massiv 

bruk av russisk makt i Tsjetsjenia ga inntrykk av at russiske myndigheter ikke ville 

følge Europas verdier for internasjonal politisk atferd.  
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Som følge av slutten på den kalde krigen ble konfrontasjonsnivået kraftig redusert. På 

tross av dette påpeker Jørgen Berggrav (2004: 4-5) i Forsvarsperspektiver i nord at 

dette ikke var like klart for småstatene i nord, noe som han forklarer med usikkerhet 

knyttet til den russiske utviklingen. Til forskjell fra situasjonen under den kalde krigen 

var det riktignok ikke Norges territorielle overlevelse som var truet. På 90-tallet var 

det først og fremst knyttet norsk usikkerhet til regionalt militært press fra russiske 

myndigheter. På bakgrunn av disse momentene argumenterer denne oppgaven for at 

Russland dannet et visst militært press mot Norge på midten av 1990-tallet, dog i en ny 

form enn under den kalde krigen. 

 

5.1.2 Balanse gjennom atomsikkerhet. 

Så langt har vi kort sett på hvilke sikkerhetspolitiske utfordringer Russland stilte 

Norge overfor på begynnelsen av 1990-tallet. Et virkemiddel for å takle denne 

usikkerheten, var norske myndigheters innsats for samarbeid på mange fronter mellom 

Russland og Europa:  

 

”Det nye Europa er fortsatt i støpeskjeen. Dagens utfordring er å utnytte de muligheter som 
vi nå har til å utvikle nye samarbeids- og sikkerhetsmønstre. Skal vi greie dette, må vi først 
og fremst gjøre vårt for at utviklingen i de sentral- og Østeuropeiske landene, inkl. 
Russland, skal gå rette veien” (Godal 1995). 

 

Her presiserer tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal at det var viktig å 

samarbeide med Russland på mange områder for at de skulle utvikle seg i vestlig 

retning. Godal (1995) trekker i den sammenheng også fram betydningen av 

miljøproblemene i Nordvest-Russland og viktigheten av dette i et sikkerhetspolitisk 

perspektiv. Atomsikkerhetssamarbeidet førte ikke bare til en fjerning av radioaktivt 

materiale, men det var også en av flere viktige byggesteiner for å skape mer 

forutsigbarhet i forholdet mellom Europa/Norge og Russland. På denne måten var den 

norske innsatsen et virkemiddel for å balansere et militært press fra Russland, slik 

Kjellén (1914: 34-6) forklarer. Videre er det interessant å legge merke til at denne 

innsatsen kan ha vært en videreførelse av den norske beroligelsespolitikken mot 

Sovjetunionen under den kalde krigen. På midten av 90-tallet var beroligelsesaspektet i 
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forhold til Russland i støpeskjeen, men base- og atompolitikken sto fast. Sånn sett kan 

vi se på den norske atomsikkerhetsinnsatsen i Nordvest-Russland som en videreføring 

av den norske atompolitikken fra den kalde krigen. Makttriangelteorien forklarer 

denne politikken som en form for balanse av militært press. 

 

Når det er sagt, ser Kjellén (1914: 35-7) på tradisjonell militærmakt som den beste 

framgangsmåten for å sikre territoriell overlevelse. En økning i politikkområder som er 

åpne for bi- og multilateralt samarbeid er en av følgene av det utvidede 

sikkerhetsbegrepet. Denne utviklingen har vi også sett innen atomsikkerhet i Russland. 

Daværende forsvarsminister Kosmo (1995a) peker på at økt samarbeid var nøkkelen til 

å takle sikkerhetspolitiske utfordringer som russiske militære styrker og radioaktivt 

avfall på Kola. Dette er spesielt viktig med tanke på at Nordvest-Russland var et 

militært kjerneområde. Av den grunn var det nødvendig å få til 

atomsikkerhetssamarbeid mellom russiske og norske militære myndigheter for å kunne 

løse problemene. I tillegg framhever Ole Reistad (2008) at mange av de radioaktive 

kildene ligger i skjæringspunktet mellom militær og sivil virksomhet. Et eksempel er 

de atomdrevne isbryterne. Norske myndigheter var av den oppfatning at et militært 

samarbeid som AMEC, kunne fange inn disse prosjektene. I tillegg er det verdt å 

merke seg at samarbeid innen militær sektor, kan være en positiv drivkraft på russisk 

side. Berggrav (2004: 20) nevner at slike samarbeidsformer kan føre til at russiske 

myndigheter drar nytte av norske erfaringer med forsvarets rolle i demokratiske stater. 

 

Det ble dessuten presisert fra norsk utenrikspolitisk hold at det var viktig for europeisk 

stabilitet å trekke Russland i vestlig retning gjennom bredt samarbeid, for å forhindre 

en ”[…] tilbakevending til isolasjon og konfrontasjon” (Godal 1996a). Et annet 

geopolitisk argument for et bredt samarbeid fant ikke grunnlag i Russlands styrke, men 

snarere i dets svakhet. Daværende utenriksminister Thorvald Stoltenberg mente at en 

uro i Europa kunne forverre den radioaktive forurensningen, og at det derfor var 

nødvendig med handling (Aftenposten 1993). Forsvarsminister Jørgen Kosmo (1995b) 

uttrykte også bekymring til hvordan et svakt Russland ville takle interne utfordringer. 

Russland i oppløsning kunne gi ringvirkninger og skape ustabilitet i regionen. 
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Geopolitisk hadde Sovjetunionen/Russland spilt en viktig rolle ved at dets militære 

styrke hadde lagt grunnlag for stabilitet i Øst-Europa. På tross av at dette ikke var et 

direkte press mot Norge fra russiske myndigheter, har det relevans for Kjelléns 

terminologi. Oppløsning av Russland kunne innebære en militær trussel mot Norge, 

som det var nødvendig for norske myndigheter å balansere.     

 

Mot slutten av 1990-tallet ble det sikkerhetspolitiske forholdet mellom Norge og 

Russland preget av en viss ”multilateralisering”. Daværende forsvarsminister Dag 

Jostein Fjærvoll (1999) sier at de økonomiske nedskjæringene i Russland førte til en 

sterkere vektlegging av de kjernefysiske styrkene, i tillegg til at det fremdeles var 

lagret en del taktiske kjernevåpen på russisk territorium. På bakgrunn av dette sier 

Fjærvoll (1998) at ”styrkeforholdet mellom Norge og Russland er for ubalansert til at 

samarbeid på det sikkerhetspolitiske området kan videreføres i betydelig grad uten at 

dette også inkluderer Norges allierte”. Med andre ord var det svært viktig for norske 

myndigheter å få multilateral deltakelse i sikkerhetspolitiske samarbeid, deriblant 

AMEC. Denne samarbeidslinjen ble også presisert av utenriksminister Knut Vollebæk 

(1998a), som vektla en norsk Russlandpolitikk grunnlagt på avspenning. Videre 

presiserer også Vollebæk (2000) viktigheten av en helhetlig og koordinert politikk 

overfor Russland. Atomsikkerhetspolitikken ble således regnet som en av flere 

byggesteiner i en stabil og langsiktig utenrikspolitikk mot øst.  

 

Etter årtusenskiftet og fram til i dag har fokus endret seg delvis i forhold til tidligere. 

På begynnelsen av 2000-tallet uttrykte utenriksminister Thorbjørn Jagland (2001a) 

bekymringer vedrørende den generelle utviklingen i Russland. Mer konkret hevder han 

at det var bekymringsverdig at russiske myndigheter så ut til å ta i bruk gamle 

reaksjons- og handlingsmønstre. Norske myndigheter skulle svare på dette med 

forutsigbarhet. Denne utviklingen mot en mer koordinert og stabil Russlandpolitikk 

illustrerer hvordan det utvidede sikkerhetsbegrepet har fått en viktig rolle i den norske 

politikken. Tidligere forsvarsminister Kristin Krohn Devold (2005) sier det på denne 

måten: 
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“To understand what security is today, and to understand the threats against peace and 
human life in a new era, we have to consider a multitude of different factors. We must 
consider terrorism, poverty, migration, water pollution, HIV/AIDS, climate change, and 
much, much more. Now we know that environmental factors can be a threat to human 
security and even destabilize nations. We have learned that peace also may depend on the 
state of our environment. […] Environment and security are two sides of the same coin”.   

  

Med andre ord er ikke nødvendigvis angrep fra andre stater den største trusselen i 

dagens situasjon, men snarere miljøødeleggelser. I tråd med dette skriver UD (2008c) 

at det er ”[…] liten eller ingen fare for militære konflikter i nærområdene rundt vårt 

land”. Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (2007: 4) nevner likevel at det 

norsk-russiske forholdet er godt, men at norske myndigheter ikke stiller seg ukritisk til 

alle utviklingstrekk i Russland. Dessuten kan man også hevde at norske myndigheter 

også i dagens situasjon mottar et visst militært press fra Russland. I Forsvarssjefens 

forsvarsstudie 2007 (2007: 6) heter det at Norge i uoverskuelig framtid vil ha sine 

sikkerhetspolitiske utfordringer knyttet til nordområdene. Imidlertid vil eventuelle 

angrep skille seg radikalt fra den type militære konflikter man så under den kalde 

krigen. Et angrep vil i framtiden være begrenset i tid, rom og styrkeinnsats. Formålet 

vil videre være ”[…] isolert eller begrenset bruk av makt for å presse regjeringen til å 

endre kurs i et politisk stridsspørsmål eller bøye seg for konkrete krav” (Forsvarsstudie 

2007: 6). I St. prp. nr. 48 (2007-08) trekkes det fram at det russiske forsvaret har gått 

gjennom store moderniseringsprosesser de siste årene (St. prp. nr. 48 (2007-08): 30). 

Russland fører en mer pågående forsvars- og sikkerhetspolitikk i nordområdene, noe 

som skal vise omverdenen at de er tilbake som en sterk stormakt. Med andre ord stiller 

Russland fortsatt Norge overfor sikkerhets- og forsvarspolitiske utfordringer i 

nordområdene.   

 

Militærmakt fortsetter å være en viktig faktor i det europeiske Arktis, selv om den ikke 

er like sentral som under den kalde krigen (Åtland 2007: 13). For eksempel er 

Nordflåtens funksjon som nukleær avskrekking fremdeles til stede. Videre kan det 

også være bekymringsverdig for norske interesser at den russiske Nordflåten og 

Kystvakten spiller en viktig rolle ved sikring og forsvar av Russlands økonomiske 

interesser i maritime områder. Kristian Åtland (2007: 14) skriver likevel i rapporten 

The European Arctic after the Cold War: How can we analyze it in terms of security? 
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at det å snakke om strategiske interesser i Arktis er nærmest et politisk tabu i Norge. 

Skal en tolke den norske atominnsatsen i lys av dette utsagnet, finnes det i dag få 

offentlig uttalte avveininger hos norske myndigheter knyttet til norsk 

atomsikkerhetsarbeid som balansering av russisk militært press. Bakgrunnen for en 

slik norsk politikk, kan ha sammenheng med den stadig tettere interaksjonen mellom 

blant annet Norge og Russland (Berggrav 2004: 5). Norske myndigheter har på sett og 

vis lykkes i å trekke Russland vestover, og således balansert det russiske presset. 

Espen Barth Eide (2006) framhever også AMEC som et vellykket samarbeid ved at det 

har redusert radioaktiv forurensning, i tillegg til at det har ført til et bedre norsk-russisk 

samarbeidsklima. Som en konsekvens av dette, har den uttalte norske vektleggingen av 

atominnsatsen til tider de siste årene lagt liten vekt på et russisk militært press. Jan 

Petersen (2005a) formulerte den norske politikken på følgende måte:  

 

”Grunnpremisset for norsk nordområdepolitikk vil fortsatt være fred og stabilitet. Det er 
ikke sikkerhetspolitiske hensyn som kommer til å prege nordområdepolitikken i årene som 
kommer. Snarere er det våre felles utfordringer knyttet til klima, miljø og ressursutnyttelse. 
Vi ønsker å bevare nordområdene som et fredelig og stabilt område gjennom 
grenseoverskridende samarbeid og tillitsbygging” (Petersen 2005a). 

  

Med andre ord har geopolitiske faktorer, som for eksempel olje og gass, fått større 

betydning i den norske Russlandpolitikken. Norske myndigheter anser ikke det 

russiske militære presset som truende i dagens situasjon, da andre aspekter av den 

norsk-russiske interaksjonen har blitt viktigere. Imidlertid legger den offentlige 

utredningen Et styrket forsvar (NOU 2007: 17) vekt på at framtidige 

sikkerhetsutfordringer er knyttet til ressursspørsmål i nordområdene. Videre viser St. 

prp. nr. 48 (2007-08) at det er en oppfatning blant norske myndigheter om at Russland 

i framtiden kan bli en norsk sikkerhetspolitisk utfordring. Siden slutten på den kalde 

krigen har det også blant norske myndigheter vært usikkerhet knyttet til russiske 

militærpolitiske interesser i nordområdene. På bakgrunn av dette har jeg derfor i denne 

delen argumentert for at Norge har opplevd et press fra Russland etter 1991. Norske 

myndigheter har balansert dette presset gjennom en bred plattform av bilaterale 

samarbeidsformer. Atomsikkerhetssamarbeidet har blitt en bestanddel i dette arbeidet. 
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Dette gir også støtte til arbeidshypotesen fra teorikapittelet om at Norge balanserer 

press fra ytterkantene ved å innlede bilaterale samarbeidsformer.  

 

5.1.3 Behov for en koordinert nordområdepolitikk. 

Militært press, som følge av russisk militært virksomhet, er bare en av utfordringene 

russiske myndigheter stiller Norge overfor i nordområdene. Andre viktige utfordringer 

er knyttet til ressursspørsmål, som etter hvert har fått stor oppmerksomhet av norske 

myndigheter. I tillegg til naturressurser, har også russisk militær og sivil drift i 

Nordvest-Russland gitt bieffekter som radioaktiv forurensning, som har blitt 

miljøpolitiske utfordringer for Norge. Etter hvert som nordområdene har blitt viktigere 

for den norske politikken, har det utviklet seg et ønske blant norske myndigheter om å 

koordinere den norske nordområdepolitikken. Norges svar på de ulike utfordringene 

må sees i forhold til hverandre, og det er nødvendig med en overordnet 

nordområdepolitikk.  

 

En sentral utfordring er knyttet til olje- og gassforekomstene i nordområdene. Norge 

og Sovjetunionen/Russland har lett etter olje i Barentshavet siden 1971 (Moe 1994: 

131). Fram til 1994 var det lite samarbeid mellom russiske og norske myndigheter og 

private aktører om utnytting av de ulike feltene. En viktig årsak til denne mangelen på 

samarbeid er grenselinjeuenighetene, som har eksistert mellom Norge og Russland 

siden 1970 for kontinentalsokkelen og 1984 for 200 milssonenes del (UD 2008c). Det 

området som må avgrenses i forhandlingene er på rundt 175 000 km², og dette avgjør 

hvor norske og russiske myndigheter kan lete etter ressurser. På bakgrunn av denne 

uenigheten, kan vi si russiske myndigheter utøver et visst press mot Norge.  

 

I sin redegjørelse om regjeringens nærområdepolitikk i 1998 markerte daværende 

utenriksminister Vollebæk (1998b) et skille i forhold til tidligere regjeringers 

nordområdepolitikk. Her legger han nemlig vekt på at alle ”[…] virkemidler, om de er 

store eller små, er en del av denne helheten og utgjør midler for å nå det overordnete 

målet”. Det overordnede målet var å trekke Øst-Europa inn i et tett nettverk av 

samarbeidsformer med resten av Europa. Dette ønsket ble styrket også etter 
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årtusenskiftet, hvor norske myndigheter presiserte at de ønsket en mer helhetlig, 

langsiktig og koordinert Russlandpolitikk (Vollebæk 2000). I den sammenheng nevner 

Vollebæk (2000) at denne politikken ville ligge til grunn for blant annet miljø- og 

ressurspolitikk overfor russiske myndigheter. Med andre ord knyttes det brede 

spekteret med miljøsamarbeid, deriblant atomsikkerhet, til bredere ressursspørsmål i 

nordområdene.   

 

Ønsket om en helhetlig Russlandpolitikk ble også vektlagt under Bondevik II-

regjeringen med utenriksminister Jan Petersen i spissen. Naturressursene i 

nordområdene og deres implikasjoner på Norges forhold til Russland var et viktig 

tema. Teoretisk kan det være fruktbart for Norge og Russland å inngå et energipolitisk 

samarbeid. I fredstid er forsynsingssikkerhet av olje og gass avhengig av hvilke 

betingelser som ligger til grunn for salg av petroleum (Austvik 2001: 17). På denne 

måten er det energipolitisk logisk for norske myndigheter å søke samarbeid med 

Russland, ved at de to store olje- og gasseskportørene da til en viss grad kan 

koordinere handling innen gassektoren. Formålet med en slik samhandling er å sikre 

jevn tilførsel til importlandene og dermed begrense store prisvariasjoner (Austvik 

2001: 19). Dette eksempelet illustrerer mulighetene for en koordinert utenrikspolitikk 

hos petroleumseksporterende land. Utenriksminister Petersen nedsatte i 2003 et utvalg, 

som fikk i oppgave å se på hvilke muligheter som åpnet seg ved en langsiktig og 

koordinert nordområdepolitikk (UD 2003). Petersen begrunnet dette med at det var 

”[…] behov for et fornyet og helhetlig fokus på nordområdene som følge av at den 

internasjonale situasjon er endret vesentlig i de senere år” (UD 2003). Et av forslagene 

i utredningen Mot nord! Utfordringer og muligheter i nordområdene (NOU 2003: 11) 

er en styrket og formalisert politisk styring av den norske politikken. Formålet med 

dette er å sikre en nasjonal politikkutforming og -iverksetting i nordområdene. 

Resultatet av denne utredningen var Stortingsmeldning nr. 30 (2004-05), Muligheter 

og utfordringer i nord, hvor det fokuseres både på tradisjonelle og nye muligheter i 

nordområdene.  
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Også under Stoltenberg II-regjeringen har koordinering av politikken stått sentralt. Et 

av de viktige dokumentene i denne perioden er Regjeringens nordområdestrategi (UD 

2006a). I forordet skriver statsminister Jens Stoltenberg følgende:  

 

”Hovedformålet med regjeringens nordområdestrategi er å få satsingen på alle de felter 
som berører utviklingen i nord, til å trekke i samme retning. Vi har mobilisert hele 
regjeringsapparatet for å gi politikken et tydeligere og mer sammenhengende 
nordområdefokus” (UD 2006a: 5). 

 

Med andre ord viderefører den nåværende regjeringen arbeidet fra de siste 

regjeringene med å koordinere den norske innsatsen i nordområdene. På bakgrunn av 

denne utviklingen er det et hovedargument i denne oppgaven at norske myndigheter 

etter hvert har arbeidet for at atomsikkerhetssamarbeidet skal bli en av mange 

byggesteiner i en norsk Russlandpolitikk. Formålet med denne politikken er blant 

annet å redusere russisk press og skape stabile norsk-russiske relasjoner i 

nordområdene. Dette antydet jeg gjennom arbeidshypotesen i kapittel 2 som legger 

vekt på at Norge balanserer press fra stormaktene ved å inngå ulike samarbeidsformer. 

For denne oppgaven er det viktig i hvilken grad Kjelléns makttriangelteori kan forklare 

den norske politikken. Til grunn for teorien om makttriangelet ligger tanken om at 

territorielle faktorer i størst grad former interaksjon mellom stater. Teorien kan belyse 

den norske innsatsen fordi den til dels er fundert på geopolitiske faktorer, som 

grenselinjeuenigheter samt fiske- og petroleumsressurser.  

 

Videre kan man argumentere at Russland utøver et press mot Norge gjennom å 

kombinere naturressurser og maktutøvelse. Muligheten for en militær konflikt mellom 

to stater i tradisjonell forstand, hvor formålet er erobring av territorium, er i dagens 

situasjon liten. Utfordringene er snarere knyttet til en geoøkonomisk konfrontasjon 

(Godzimirski 2005: 34). Både Norge og Russland eksporterer olje og gass primært til 

de samme områdene. Skulle den europeiske etterspørselen43 synke betraktelig, kan det 

skape en sterkere konkurranse mellom norske og russiske myndigheter. Dessuten 

mener Kristian Åtland (2007: 13) at den russiske Nordflåten og Kystvakten er i ferd 

                                                
43 En betydeling nedgang i etterspørsel er på kort sikt usannsynlig, men på lengre sikt kan det realiseres gjennom 
økt tilbud av fornybar energi.  
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med å ta en mer sentral rolle i sikring av Russlands marine økonomiske interesser. 

Dette vil i de neste årene stille større krav til Norges evne til å håndtere ressursrelaterte 

konflikter (Åtland 2003: 49). Kristin Ven Bruusgaard (2006: 53) framhever at det også 

er et visst konfliktpotensial mellom norske og russiske myndigheter tilknyttet 

fiskeriressurser. I den sammenheng skriver Bruusgaard (2006: 53): 

”Konfliktpotensialet i Fiskevernsonen munner ut i at ingen av partene kan være helt 

sikre på å ha loven på sin side. […] Denne uavklarte juridiske situasjonen kan ikke 

garantere Norges sikkerhet i nærområdene”. På bakgrunn av dette kan man hevde at 

russiske myndigheter utøver et geopolitisk press mot Norge.  

 

Rudolf Kjellén (1917: 13) nevner at staten i sentrum balanserer presset fra 

ytterkantene, som i dette tilfellet er Russland. En form for balanse av dette presset, kan 

være å utvikle et tett nettverk av samarbeid med russiske myndigheter. Således er 

atomsikkerhetsinnsatsen et element i en bred norsk nordområdepolitikk. Innen en slik 

koordinert politikk vil prioritering mellom ulike hensyn variere fra tilfelle til tilfelle. 

Åtland (2003: 48) skriver i Russisk nordområdepolitikk etter den kalde krigen: 

Forholdet mellom næringsinteresser og militærstrategiske interesser at økonomiske 

interesser har hatt større betydning enn strategiske interesser for russiske myndigheter 

både ved olje- og gassutbygging i Barentshavet og delelinjeforhandlingene. Dette 

burde legge til rette for en kompromissvennlig russisk politikk på de to saksområdene, 

som kan redusere det russiske presset mot norske myndigheter.  

 

5.2 USA og endrede tilknytningsvilkår. 

Parallelt med Norges endrede samarbeidsforhold med Russland, har også relasjonene 

mellom norske og amerikanske myndigheter endret seg mye etter den kalde krigen. 

Siden andre verdenskrig har USA vært Norges viktigste allierte, og båndene mellom 

de to statene har etter hvert blitt mange (Njølstad 1995: 295). Slutten på den kalde 

krigen medførte store konsekvenser for de norsk-amerikanske relasjonene. Norske 

myndigheter kunne ikke lenger forvente en like stabil amerikansk politikk mot Norge. 

I Kjelléns terminologi opplevde norske myndigheter en svekkelse av det amerikanske 
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presset44. Svein Melby (1996: 47) framhever to implikasjoner for norske myndigheter 

av denne utviklingen. For det første var det viktig å finne nye instrumenter og tiltak, 

som kunne kompensere for den svekkede amerikanske støtten. Makttriangelteorien kan 

forklare en slik politikk ved at norske myndigheter for eksempel søkte tilsvarende 

tettere tilknytning til EU eller Russland. I den siste delen av dette kapittelet ser denne 

oppgaven på om vi kan forklare den norske atomsikkerhetsinnsatsen som en del av en 

slik tilnærming til EU. Dog er Svein Melby (1996: 47) av den oppfatning at Norge 

ikke kan finne en fullgod erstatning for USA. Den andre implikasjonen er at norske 

myndigheter måtte i enda større grad enn tidligere, vinne støtte hos amerikanske 

myndigheter for norske sikkerhetspolitiske synspunkter. Denne muligheten kan også 

belyses ved hjelp av makttriangelteorien, da norske myndigheter så det som nødvendig 

å opprettholde det amerikanske presset. På denne måten kunne Norge holde balansen i 

triangelet ved å forsøke å holde på status quo. Denne delen av kapittelet ser på i 

hvilken grad den norske atomsikkerhetspolitikken kan forklares i lys av norsk-

amerikanske forhold. 

 

USA har jobbet med atomsikkerhet i Russland og de tidligere Sovjetstatene siden 1993 

(GAO 2000: 4). I USA var det de to senatorene Sam Nunn og Richard Lugar, som tok 

initiativ til denne innsatsen (Mærli 2005: 69). Tanken bak var å ta ondet ved roten ved 

hjelp av fredelige midler fordi dette kunne bli et problem for USA og andre stater. På 

bakgrunn av dette opprettet amerikanske myndigheter ”Cooperative Threat Reduction” 

(CTR)- programmet i 1991, som i begynnelsen ble brukt til å påse at Russland kunne 

møte sine forpliktelser i forhold til START I-avtalen. Etter hvert har imidlertid 

avvæpning og demontering av atomubåter fått en betydningsfull rolle (Mærli 2005: 

73). I dagens situasjon har man en rekke amerikanske programmer i det tidligere 

Sovjetunionen, hvor et er ”Material Protection Control and Accounting (MPC & A)”. 

Dette programmet er viktig for å hindre at terrorister får tilgang til uran og plutonium. 

Totalt har amerikanske myndigheter bidratt med rundt syv milliarder amerikanske 

dollar. 

 

                                                
44 Slik jeg tolker Kjellén, kan vi også ha et positivt ladet press fra ytterkantene i form av støtte. 
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I denne delen argumenterer jeg for at norske myndigheter har forsøkt å holde USA 

som tett alliert, gjennom blant annet å vise sin relevans for amerikanske interesser. 

Denne retningen tok særlig fart etter at nordområdepolitikken ble koordinert etter 

årtusenskiftet. I 2001 utviklet UD (2001a) en USA-strategi, som skulle ta hensyn til 

nye utfordringer. En hovedutfordring i norsk USA-politikk er  

 

”[…] å engasjere USA i saker og prosesser som har betydning for Norge og norske 
interesser. Det er spesielt viktig å holde USA engasjert i nordområderelaterte spørsmål. 
Samtidig vil Norge fortsatt være avhengig av at internasjonale spørsmål reguleres 
multilateralt. Det er en sentral målsetting for Norge å bidra til at USA ser seg tjent med å gi 
sin utenrikspolitikk en sterk multilateral forankring” (UD 2001b).  

 

Som dette sitatet viser, mener UD at det er viktig for norske interesser at USA er 

interessert i nordområdene. Dette begrunnes med viktigheten av å ha ryggdekning i et 

område preget av fortsatt militær tilstedeværelse samt norsk-russisk uenighet 

vedrørende suverenitet (UD 2001c). Videre skriver UD (2001c) følgende: ” For Norge 

er det et mål i seg selv å unngå en norsk-russisk bilateralisering av 

nordområdespørsmålene”. Med andre ord søker norske myndigheter bred multilateral 

deltakelse i nordområdespørsmål. Atomsikkerhet er et av områdene hvor norske 

myndigheter søker en multilateral dekning, samtidig som de påpeker hva de kan tilby 

amerikanske myndigheter. USA-strategien framhever at Norges 

atomsikkerhetskompetanse og samarbeidsrelasjoner med lokale myndigheter i 

Nordvest-Russland er to av mange årsaker til at USA fortsatt skal interessere seg for 

Norge og nordområdene. Etter årtusenskiftet har det vært et ønske blant norske 

myndigheter i større grad å samordne de ulike sidene ved norsk politikk rettet mot 

USA. UD (2001b) mener at det er nødvendig med økt utveksling av informasjon på 

tvers av departementer. Det multilaterale atomsikkerhetsarbeidet i Russland nevnes 

ikke eksplisitt i denne sammenheng, men vi kan regne med at denne innsatsen er en av 

byggesteinene i arbeidet med å opprettholde amerikansk interesse for Norge og 

nordområdene. Sikkerhetspolitisk er det i tillegg viktig at Norge som alliert viser sin 

relevans i dagens situasjon (UD 2001d). En måte å vise sin relevans er gjennom støtte 

av det amerikanske arbeidet mot terror (UD 2001c). Dette er også noe som har blitt 

vektlagt av Stoltenberg II-regjeringen, hvor UD (2006) framhever koblingen mellom 
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terrorisme og atomsikkerhet i Nordvest-Russland. Terrorister kan bruke radioaktivt 

materiale til å produsere strålingsvåpen, deriblant skitne bomber. I den sammenheng 

presiserer UD (2008c): 

 

”Vi er derfor opptatt av å bygge ut og styrke våre bilaterale kontakter og forbindelser på en 
rekke områder, inkl. handel/økonomi, forskning, energi og miljø. Norge har tatt initiativ til 
nærmere dialog med USA om nordområdene. Denne dialogen er bredt anlagt og inkluderer 
både energi-, miljø- og sikkerhetsutfordringer i regionen.  Løpende kontakt med USA om 
disse spørsmålene er særlig viktig i lys av regjeringens vekt på å utforme en helhetlig 
nordområdestrategi. Det er ingen tvil om at USA er sterkt interessert i de nye utfordringene 
i våre nærområder”. 

 

Norske myndigheter ser det fremdeles som essensielt at USA er interessert i Norge og 

nordområdene. Virkemidlene for å oppnå dette er et bredt nettverk av 

samarbeidsformer. På bakgrunn av dette mener jeg at Kjelléns makttriangelteori delvis 

kan forklare den norske atomsikkerhetsinnsatsen etter den kalde krigen. Etter 

oppløsningen av Sovjetunionen i 1991 opplevde norske myndigheter at Norge fikk 

svekket sikkerhetspolitisk betydning for USA. En svekkelse i slik betydning må 

balanseres, enten gjennom å søke en tettere tilknytning til en annen ytterkant eller søke 

å styrke tilknytningen. I forhold til USA, har norske myndigheter ment at det er 

nødvendig å beholde det tidligere status quo for tilknytningen mellom de to statene. 

Dette har de gjort ved å forsøke å overbevise amerikanske myndigheter om at Norge 

fremdeles er relevant for USAs interesser, hvor atomsikkerhet er et av flere felt. Med 

andre ord ser vi nok en gang atomsikkerhetssamarbeid er en av mange byggesteiner i 

en helhetlig strategi.  

 

5.3 EU: Lettvekter i triangelet? 

I forrige del så vi hvordan Svein Melby (1996: 47) mener at Norge hadde to 

muligheter etter den kalde krigen. For det første kunne norske myndigheter forsøke å 

vedlikeholde USAs interesse for Norge. Denne oppgaven argumenterer for at man kan 

se den norske atomsikkerhetsinnsatsen i lys av dette. Den andre muligheten for norske 

myndigheter var å se etter en erstatning. I denne siste delen av kapittelet ser jeg om 

forholdet mellom Norge og EU kan forklare den norske innsatsen i Nordvest-

Russland. 
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EUs samlede innsats for atomsikkerhet i Nordvest-Russland er del av ”Northern 

Dimension Environmental Partnership” (NDEP)-programmet, som ble opprettet i 2001 

(NDEP 2005: 2). Formålet med programmet er å koordinere den internasjonale 

innsatsen for å takle det kjernefysiske avfallet i Nordvest-Russland, i tillegg til å 

redusere gapet mellom Europa og Russland (Patten 2002). I den forbindelse ble det 

opprettet et eget fond som skulle stå for koordineringen av innsatsen, nemlig ”NDEP 

Support Fund” (UD 2005a). Et viktig ledd i utviklingen NDEP, var signeringen av 

MNEPR-avtalen i 2003. Denne førte med seg et juridisk rammeverk for støtte til 

prosjektene i Nordvest-Russland (NDEP 2008). Et av de viktigste saksområdene for 

EU45 er sikkerhet ved kjernekraftverk, som har fått bevilget store midler (Jørgensen 

2007). Ved utgangen av 2004 hadde NDEP totalt samlet inn 196,7 millioner euro, 

hvorav 148,7 millioner var øremerket atomsikkerhetsrelaterte prosjekter (NDEP 2005: 

2).  

 

Et visst press som Norge har mottatt fra EU i nordområdene, har funnet sted på 

fiskeriområdet. Etter flere fiskeripolitiske reformer innen EU, har det oppstått sterke 

motstetninger mellom Middelhavslandene og Nordsjølandene (NOU 2003: 79). Norsk 

fiskerisamarbeid med EU kan karakteriseres som konfliktfylt og sammensatt. Dette har 

blant annet årsak i at EU søker større kvoter for EU-fartøy i norske farvann, samt at 

knappheten på fiskeriressurser er mye større i EU enn i Norge. Dette presset har også 

ekstra betydning fordi Norge ikke er medlem av unionen. I hvilken grad har norske 

myndigheter forsøkt å balansere dette presset gjennom atomsikkerhetssamarbeidet?  

 

Det er svært lite som tyder på at norske myndigheter ser atomsikkerhetsinnsatsen 

delvis som et svar på press fra EU. Den norske innsatsen i Nordvest-Russland har ikke 

blitt en del av en koordinert politikk, slik vi har sett i forhold til Russland og USA. 

Dette må tilskrives den problematiske rollen EU har hatt i norsk politisk debatt de 40 

                                                
45 Håkan Mattsson og Ole Reistad (2008) mener at EU har bevilget mye penger til atomsikkerhet i Nordvest-
Russland, men at de også har spilt en meget anonym rolle i det multilaterale arbeidet. Et tankekors ved EUs 
arbeid er at Sverige og Finland har sine egne programmer for økt kjernekraftsikkerhet, noe som kan tolkes som 
liten tillit til EUs innsats (Mattsson og Reistad 2008).  
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siste årene. På grunn av dette har EU hatt marginal sikkerhetspolitisk betydning for 

norske myndigheter innen makttriangelet. I tråd med dette har EU hatt liten 

balansevekt innen triangelet, noe som illustreres av atomsikkerhetssamarbeidet. På 

bakgrunn av dette har ikke norske myndigheter brukt atomsikkerhetssamarbeidet for å 

balansere et styrket eller svekket press fra EU.  
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6. Normer i norsk sikkerhetspolitikk. 

Peter J. Katzenstein (1996: 19) skriver at to sosiale faktorer former staters interesser. 

På den ene siden har vi den kulturelt-institusjonelle konteksten, som vektlegger 

hvordan normer preger staters handlinger. Således konstrueres det felles aksepterte 

standarder for handling gjennom en kontinuerlig politisk prosess basert blant annet på 

staters selvrefleksjon. Imidlertid påpeker Katzenstein (1996: 21) at det ikke er 

tilstrekkelig å fastslå om stater følger visse normer eller ikke. Analysen må nemlig se 

på hvorfor stater følger normene. Den andre sosiale faktoren er kollektive identiteter 

(Katzenstein 1996: 22). Staten er en sosial aktør som konstitueres gjennom en historisk 

utvikling. Stater har her interaksjon med både nasjonale og internasjonale miljøer. 

Innen disse miljøene formes og utvikles identiteter. Resultatet av dette kan være en 

mengde kollektive identiteter innen hver stat.  

 

I dette kapittelet undersøker jeg i hvilken grad Katzensteins bidrag kan belyse den 

norske atomsikkerhetsinnsatsen i Nordvest-Russland. Kapittelet består av tre 

hoveddeler. I den første tar analysen for seg hvordan normer om beskyttelse av 

befolkning og miljø mot radioaktiv forurensning har påvirket den norske innsatsen. 

Videre ser jeg på om dette har utviklet seg til en kollektiv identitet. Den andre 

hoveddelen analyserer tilstedeværelsen av normer mot spredning av MØV og 

terrorisme, samt hvordan atomsikkerhetsinnsatsen er en videreføring av norsk 

atompolitikk. I den siste hoveddelen ser jeg på forholdet mellom handling og retorikk, 

og hvordan kollektive identiteter kan anvendes på ulike måter. 

 

6.1 Beskyttelse av befolkning og miljø.  

En viktig målsetning har siden opprettelsen av atomsikkerhetsinnsatsen, vært 

beskyttelse av befolkning og miljø mot radioaktiv forurensning. Det overordnede 

målet ved opprettelsen av den formelle atomsikkerhetsinnsatsen var beskyttelse av 

helse, miljø og næringsvirksomhet mot radioaktive utslipp (St. meld. nr. 34 (1993-94): 

5). Denne formuleringen framheves også av direktøren ved Statens strålevern, Ole 

Harbitz (1995: 8). Fjeld (2005: 36) mener at stortingsdebatten rundt atomsikkerhet på 
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begynnelsen av 1990-tallet bar preg av uttrykk som ”tikkende bomber”, ”faretruende” 

og ”frykt”. Samtidig som det var bred enighet om at atomsikkerheten var en trussel 

mot befolkning og miljø, var det imidlertid liten enighet om hva som skulle gjøres. 

Mellom 1990 og 1998 ble avveiningene bak den norske innsatsen knyttet både til 

beskyttelse av befolkning og miljø, men dette endret seg noe rundt årtusenskiftet. MD 

(2000) framhever i den sammenheng: 

 

”Krav til utslipp av radioaktive stoffer til miljøet har hittil vært begrunnet i forebygging av 
helseskader i befolkningen. Det har vært antatt at dette indirekte ville gi en tilstrekkelig 
beskyttelse av populasjoner av dyr og planter. Det er imidlertid en økende bevissthet 
internasjonalt om at dette ikke automatisk er gyldig, særlig når det gjelder miljøer der 
mennesket ikke er tilstede eller i deler av næringskjedene som kan påvirkes av radioaktiv 
forurensing”. 

 

Med andre ord så man på slutten av 1990-tallet en økende vektlegging i den norske 

miljøpolitikken på beskyttelse av miljø i seg selv. Tidligere ble beskyttelse av miljø 

mot radioaktiv forurensning vektlagt for å trygge menneskers sikkerhet. 

Grunnprinsippet var at miljøet var beskyttet hvis mennesket var beskyttet (Røed 2008). 

En endring av dette fokuset kom hovedsakelig av to årsaker. For det første er det 

mange områder som skades av utslipp, men hvor det bor få mennesker. Den andre 

årsaken er at omgivelsene kan være utsatt for doser med radioaktive stoffer som gjør at 

enkelte deler av miljøet er ekstra sårbart (Røed 2008). Norske myndigheter framhever 

at flere internasjonale fora hadde diskusjoner vedrørende utvikling av kriterier for 

beskyttelse av miljøet mot radioaktiv forurensning, og at Norge var en aktiv 

støttespiller til dette forslaget.  

 

Som følge av denne utviklingen, har argumentasjonen for beskyttelse av miljøet fått 

økt betydning siden 2000. I Stortingsmelding nr. 25 (2002-03), Regjeringens 

miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, framhever Bondevik II-regjeringen at det 

strategiske målet for innsatsen mot radioaktivt forurensning er å ”[…] bidra til å 

redusere utslipp og risiko for utslipp av radioaktive stoffer som kan føre til 

forurensning av norsk miljø” (St. meld. nr. 25 (2002-03): 133). I dag er 

argumentasjonen for beskyttelse av mennesker på den ene siden og beskyttelse av 

miljø på den andre, to sider av samme sak. Dette illustreres ved hvordan disse blir slått 
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sammen i norske begrunnelser for innsatsen i Nordvest-Russland. I Stortingsmeldning 

nr. 30 (2004-05) framhever norske myndigheter at beskyttelse av helse, miljø og 

næringsvirksomhet mot radioaktiv forurensning er en av hovedmålsetningene for det 

norske atomsikkerhetsarbeidet (St. meld. nr. 30 (2004-05): 25).   

 

Det er min oppfatning at ønsker blant norske myndigheter om beskyttelse av 

befolkning og miljø kan belyse den norske innsatsen. I hvilken grad kan vi si at dette 

har utviklet seg til to normer? Som vi husker fra metodekapittelet, operasjonaliserer 

Legro (1997: 34-5) normer i tre deler. For det første er det avgjørende om normen er 

presis, og om den er forstått. Dette innebærer i hvilken grad normenes retningslinjer er 

definert og forstått (Legro 1997: 34). Et av de viktigste og eldste oppgavene til en stat 

er beskyttelse av mennesker. Den er presis og forstått ved at norske myndigheter 

vektelegger det som en av deres viktigste oppgaver (Røed 2008). Utviklingen mot økt 

vektlegging av miljø må også kunne sies å være rimelig tydelig, samtidig som den har 

støtte både i MD og UD (Jørgensen 2007 og Røed 2008). Den andre faktoren ser på 

normens holdbarhet. Det sentrale er her hvor lenge normene har hatt betydning, og 

hvordan de påvirkes av endringer i omgivelsene (Legro 1997: 34). Her har normen om 

beskyttelse av befolkning størst tyngde. Beskyttelse av befolkningen er et viktig 

grunnlag for det moderne statsbegrepet, samtidig som den norske 

atomsikkerhetsinnsatsen har lagt vekt på det siden 1988. Imidlertid viser også 

diskusjonen hvordan beskyttelse av miljø har fått større egenverdi siden 1990-tallet. 

Samtidig som beskyttelse av miljøet har fått større egenverdi, har imidlertid normen 

om beskyttelse av befolkning fremdeles størst betydning. Med andre ord har denne 

normen beholdt sin betydning på tross av endringer i form av nye sikkerhetspolitiske 

prioriteringer etter den kalde krigen. Den siste faktoren er graden av overensstemmelse 

for normen (Legro 1997: 35). Dette sikter til hvor akseptert normene er i diplomatiske 

avtaler og diskusjoner. Den norske innsatsen er preget av konsensus i norsk politikk på 

grunn av truslene mot befolkningen, noe som også er tilfellet for normen om 

beskyttelse av miljø (Jørgensen 2007). 
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Dessuten er det verdt å legge merke til hvordan normer både kan spille en tilbake- og 

en fremadskuende rolle (Katzenstein 1996: 20). På den ene siden kan normer dømme 

om en tidligere handling var ”riktig” eller ”gal”. Dette har vært relevant for norske 

myndigheter ved at det har vært et ønske om å rette opp tidligere russiske feil 

(Jørgensen 2007). På den andre siden legger normer forutsetninger for framtidige 

handlinger. Norske myndigheter legger vekt på betydningen av at russiske 

myndigheter tar til seg vestlig sikkerhetskultur, som skal sikre at lignende forurensning 

ikke finner sted i framtidig virksomhet.  

 

6.1.1 Frykt for atomulykker. 

Analysen har så langt vist hvordan normer for beskyttelse av befolkning og miljø mot 

radioaktiv forurensning har formet det norske atomsikkerhetsarbeidet. Et 

hovedargument i denne oppgaven er at det har utviklet seg en kollektiv identitet blant 

norske myndigheter som vektlegger disse normene. Et grunntrekk i denne identiteten 

er at norske myndigheter ser på seg selv som en stat som vektlegger beskyttelse av 

miljø og befolkning mot radioaktiv forurensning. Dessuten legger identitetene føringer 

på norske myndighetenes handlinger ved at de påvirker Norges interesser.  

 

Denne kollektive identiteten har utviklet seg i et historisk perspektiv. Katzenstein 

(1996: 23) framhever at den historiske utviklingen former staters kollektive identiteter. 

Det er verdt å antyde fire hendelser som har vært viktige for norske myndigheter 

(Mattsson og Reistad 2008). For det første har vi Tsjernobyl-ulykken som defineres av 

norske myndigheter som en vekker (Jørgensen 2007 og Røed 2008). Det var 

grunnleggende både for norske myndigheter og den norske befolkningen å se hvordan 

en ulykke så langt borte, kunne ha store implikasjoner på dagligliv i Norge. Denne 

ulykken hadde stor innvirkning både på norske myndigheter og den norske befolkning, 

først og fremst på grunn av bred mediadekning (Nilsson, Reitan, Tønnessen og 

Waldahl 1997: 63-86). Virkningene av ulykken på den norske politikken er også av 

helt særegne proporsjoner da de tre andre hendelsene var av mer begrenset omfang. 

Den andre hendelsen fant sted 7. april 1989 da den sovjetiske atomdrevne ubåten 

”Komsomolets” sank 180 km sørvest for Bjørnøya (Kolstad 1995: 4). 45 menn døde i 



 65 

denne ulykken og det viste norske myndigheter hvor tett atomproblemene lå inntil 

norsk territorium. Den tredje avgjørende hendelsen var utgivelsen av den russiske 

Yablokov-rapporten i 1993. Denne rapporten beskriver hvordan sovjetiske 

myndigheter dumpet kjernekraftreaktorer, brukt brensel samt avfall blant annet i 

Karahavet (Reistad 2008: 41). Den siste hendelsen som har formet den norske 

innsatsen, er den norske oppdagelsen av problemene i Andrejevabukta i 2001. I 

forkant av dette var norske myndigheter av den oppfatning at de hadde full oversikt 

over atomsikkerhetsproblemene i Nordvest-Russland. Informasjonen om 

Andrejevabukta var imidlertid totalt ukjent fra tidligere, og aktualiserte den norske 

innsatsen.   

   

En metode for å oppdage kollektive identiteter er diskursanalyse. Ellen Kongshaug 

(2006) bruker dette i rapporten Diskurser i norsk atompolitikk. Her analyserer hun 

Stortingsmelding nr. 34 (1993-94) i forhold til to forhåndsbestemte diskursrammeverk. 

På den ene siden har vi katastrofediskursen, som tar for seg miljøproblemer generelt 

(Kongshaug 2006: 21). Her legges det blant annet vekt på at atomtrusselen er 

verdensomfattende, samt at det er en fare uavhengig av tid og rom. Til slutt er det en 

oppfatning at denne trusselen rammer de levende så vel som de ennå ikke fødte. I 

media hadde denne diskursen stor betydning på 1990-tallet. For eksempel ble en rekke 

små radioaktive forurensningsulykker i Nordvest-Russland sammenlignet med 

Tsjernobyl-ulykken (Hønneland 2005: 137). Geir Hønneland (2005: 137) framhever at 

denne miljøkatastrofediskursen ble båret fram av sensasjonshungrige massemedier og 

idealistiske miljøvernorganisasjoner. På den andre siden skriver Kongshaug (2006: 30) 

om nøkternhetsdiskursen. Innen en slik diskurs har man et langt mer edruelig forhold 

til trusselen, hvor det framheves at ulike typer miljørelaterte ulykker tross alt er meget 

usannsynlige. Mens katastrofediskursen konstaterer muligheten for at noe skal skje, 

legger nøkternhetsdiskursen snarere vekt på den lave sannsynligheten. I sin analyse av 

stortingsmeldingen, mener videre Kongshaug (2006: 38) at begge retningene har 

betydning. Imidlertid synes katastrofediskursen å ha et visst overtak (Kongshaug 2006: 

52). Stortingsmeldingen legger blant annet vekt på at russiske myndigheter ikke 

maktet å gjøre noe med atomsikkerhetsutfordringene. Dette kan tyde på at det i 1993 
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eksisterte blant norske myndigheter en viss kollektiv identitet, som anså Norge som en 

stat opptatt av mulighetene for radioaktiv forurensning.   

 

Katzenstein (1996: 24) peker videre på at kollektive identiteter formes av interaksjon 

med nasjonale og internasjonale sosiale miljøer. Kongshaug (2006: 52) skriver at 

Statens strålevern i 1993 kunne sies å bidra til katastrofediskursen. Dette begrunnes 

med enkelte sentrale formuleringer i deres informasjonshefte Atomtrusselen i Nord-

Norge som kan klassifiseres under nevnte diskursteoretiske rammeverk. Dette kan bety 

at deler av Statens strålevern ble preget av en katastrofediskurs og muligens påvirket 

norske politiske myndigheter i samme retning. På en annen side innrømmer 

Kongshaug (2006: 52) at det er vanskelig å påpeke noen tendens i organets 

standpunkter, blant annet på grunn av at framstillingen er preget av heftets formål om 

å berolige. Andre relevante sosiale miljøer er uavhengige organisasjoner. Kongshaug 

(2006: 24) analyserer hvilke diskurser som fant sted innen Bellona46. Her konkluderer 

hun med at den utvalgte rapporten preges av nøkternhet og vitenskapelig grunnlagte 

resultater. Skal vi ta utgangspunkt i den konklusjonen, har identiteten preget av fokus 

på beskyttelse mot radioaktiv forurensning i liten grad blitt formet av Bellona.  

 

Til nå har jeg argumentert for konstitueringen av en kollektiv identitet som vektlegger 

beskyttelse av befolkning og miljø mot radioaktiv forurensning. Som vi husker fra 

metodekapittelet, operasjonaliserer Wendt (1994: 388) kollektive identiteter i tre 

faktorer. For det første formes kollektive identiteter for det første av strukturelle 

omgivelser (Wendt 1994: 389). I tillegg til de intersubjektive omgivelsene, kan også 

en slik påvirkning finne sted innen materielle strukturer. Et eksempel på en materiell 

struktur er UDs rådgivende utvalg for atomsaker. Her kommer de ulike 

myndighetsorganene i kontakt med hverandre gjennom en formell struktur, og 

påvirkning kan finne sted. Den andre hovedmekanismen for konstituering av 

identiteter er systemprosesser (Wendt 1994: 389). Den første faktoren er her økt 

gjensidig avhengighet. Utvilsomt har vi sett et økende avhengighetsforhold mellom de 

                                                
46 I analysen tar Kongshaug (2006: 24) utgangspunkt i Bellona-rapporten Kilder til radioaktiv forurensning i 

Murmansk og Arkhangelsk fra 1994. 
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ulike myndighetsorganene, som følge av en bredere norsk atominnsats. Den andre 

faktoren er et klarere bilde av den felles motparten, som kan være en aggressiv stat 

eller noe mer abstrakt som for eksempel økologisk kollaps. I dette tilfellet er den felles 

motparten atomulykker, som har formet den kollektive identiteten blant norske 

myndigheter. Til slutt nevner Wendt (1994: 390) at identiteter formes av handling og 

retorikk. Som vi har sett i denne oppgaven, har norske myndigheter siden 1990 pekt på 

atomsikkerhetsinnsatsen som et verktøy for å hindre atomulykker. Dette har de i 

tillegg fulgt opp med handlinger, gjennom sikring av radioaktivt avfall i Russland samt 

bedring av atomberedskapen i Norge. På bakgrunn av denne diskusjonen er det derfor 

grunnlag for å hevde at det eksisterer en viss kollektiv identitet innen norske 

myndigheter. Grunnpremisset for denne identiteten er en oppfatning om at faren for 

atomulykker er en reell trussel mot miljø og befolkning. Norske myndigheters 

selvbilde preges av at Norge er en aktiv deltaker i sikringen av de radioaktive kildene i 

Nordvest-Russland. Denne identiteten har så formet norske interesser i Russland, og 

således vært et viktig grunnlag for den norske innsatsen.  

 

6.2 Betydningen av normer mot terrorisme. 

Som vi så i det forrige kapittelet har norske myndigheter kontinuerlig siden 1990 

argumentert for spredningsfaren knyttet til det radioaktive materialet i Nordvest-

Russland. Radioaktive kilder og annet materiale kan komme på avveier og brukes i 

skitne bomber blant annet av terrorister. Til tross for at dette er en bieffekt av den 

russiske atomvirksomheten, har det blitt viet mye oppmerksomhet fra norske 

myndigheter. I denne delen ser jeg på om tilstedeværelsen av normer mot MØV og 

terrorisme kan forklare den norske innsatsen for sikring av atomavfallet. Dette ble en 

aktuell problemstilling først og fremst mot slutten av 1990-tallet. Terrorismens 

plassering på den norske agendaen ble forsterket gjennom hendelsene 11. september 

2001. Daværende utenriksminister Thorbjørn Jagland (2001b) sier følgende om 

angrepene: 

 

”Anslagene mot New York og Washington var ikke bare rettet mot USA, men mot hele det 
internasjonale samfunn og mot grunnleggende verdier som toleranse, menneskeverd og 
åpenhet. […] Da jeg så tårnene i World Trade Center styrte sammen tenkte jeg: 
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Menneskene som er i stand til dette, er i stand til alt. Også å bruke 
masseødeleggelsesvåpen mot menneskeheten”. 

 

Videre fortsetter han: 

 

”Terroristene vil ødelegge våre samfunn innenfra. Gjennom frykt vil de bidra til mismot og 
mistenksomhet. Gjennom frykt vil de fremme fordommer og intoleranse. Gjennom frykt 
vil de forhindre åpenhet, mangfold og vitalitet. Gjennom å ramme samfunnets 
grunnverdier, vil de undergrave vår demokratiske samfunnsform” (Jagland 2001b). 

 

I begge disse sitatene uttrykker Jagland hvordan terrorisme strider mot verdier som 

norske myndigheter vektlegger. På tross av at begrepet normer ikke brukes eksplisitt, 

er det nærliggende å tolke Jaglands uttalelser dit hen at angrepene 11. september 

strider mot norske normer for hvordan man bør løse konflikter. Dette har først og 

fremst sammenheng med at terroristaksjoner noen ganger søker å skade uskyldige. 

Dette er en holdning som også kom til uttrykk under Bondevik II-regjeringen, hvor 

daværende utenriksminister Jan Petersen (2002) knytter kampen mot terror direkte til 

atomsikkerhetssamarbeidet med russiske myndigheter. Videre legger han til: 

 

”Gisseldramaet i Moskva nylig gjorde et sterkt inntrykk, og viste igjen hvordan terror 
ubarmhjertig rammer uskyldige borgere. Det finnes ikke noe politisk mål som kan 
berettige denne type aksjoner. Terrorisme må ikke lønne seg. Vi ønsker oss en fri verden 
hvor borgerne kan bevege seg trygt. Drømmen om en fri og trygg verden lar seg ikke 
gjerde inn, og ingen nasjon er sterk nok til å bekjempe terrorisme alene” (Petersen 2004). 

 

Petersen viser her sterk motstand mot bruk av terroristaksjoner, da han argumenterer 

for at ingen politiske mål kan legitimere slike aksjoner. Blant ulike norske regjeringer 

har det vært bred enighet om fordømmelse av terror som virkemiddel. Dette har ligget 

til grunn for den generelle norske utenrikspolitikken, men også for den norske 

atomsikkerhetsinnsatsen i Nordvest-Russland. Helt siden atomsikkerhetssamarbeidets 

begynnelse har det vært viktig for norske myndigheter å hindre spredning av 

radioaktivt materiale til uvedkommende. Stortingsmelding nr. 34 (1993-94) viser 

spredningsbekymringene blant annet gjennom følgende utsagn:  

 

”Splittelsen av Sovjetunionen har skapt flere stater som har atomkraft og atomvåpen. Dette 
øker faren for spredning av atomvåpen og spaltbart materiale. På grunn av ustabile 
politiske og økonomiske forhold i disse landene, og på grunn av at enkelte av disse landene 
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ikke har erfaring med å forvalte atomenergi fra før, vekker dette bekymring. Noen av dem 
mangler lovgivning og myndigheter til å kontrollere denne virksomheten. Slike forhold 
reiser tvil om disse statene makter å forvalte atomenergien på en betryggende måte” (St. 
meld. nr. 34 (1993-94): 7).   

 

I stortingsmeldingen uttrykkes det bekymring for de tidligere Sovjetstatenes evne til å 

håndtere atomvåpen og kjernefysisk materiale på en forsvarlig måte. En av 

hovedbekymringene var at ustabile nasjonale forhold skulle åpne for spredning av 

våpen og materiale. Fokuset på ikkespredning har vedvart siden 1994, i tillegg til at det 

har tiltatt i styrke siden 11. september 2001. Stortingsmelding nr. 30 (2004-05), 

Muligheter og utfordringer i nord, peker på at det ene av atomsikkerhetsinnsatsens to 

hovedformål er å ”[…] bidra til å hindre at radioaktivt og spaltbart materiale kommer 

på avveier og blir brukt til terrorformål” (St. meld. nr. 30 (2004-05: 25). Den reviderte 

handlingsplanen for atomsaker fra 2005 poengterer at den norske innsatsen siden 1997 

har opplevd endrede internasjonale rammebetingelser (UD 2005b: 3).  

 

Imidlertid er det verdt å trekke et skille mellom normer og interesser47. Katzenstein 

argumenterer for at staters normer og identiteter konstituerer statenes interesser. Dette 

innebærer at rammeverket i stor grad ser på subjektive interesser som er typiske for 

den enkelte stat (Eriksen 2007: 113-4). Imidlertid framhever Stein Sundstøl Eriksen 

(2007: 115) i artikkelen Nasjonale interesser i utviklingspolitikken at alle moderne 

stater har interesse i å beskytte sitt territorium, fremme økonomisk vekst og sikre et 

minimum av legitimitet. Dette er interesser som alle stater ivaretar. Videre påpeker 

Sundstøl Eriksen (2007: 115) at hva ”[…] slags politikk som best fremmer disse 

interessene, er i sin tur bestemt av den enkelte stats geopolitiske situasjon og 

næringsstruktur, og av de dominerende preferansene, oppfatningene og ideologiske 

grunnholdningene i befolkningen”. Med andre ord er det noen interesser som alle 

stater søker å ivareta, mens måten disse interessene sikres er opp til den enkelte stat. 

Kan dette belyse den norske atomsikkerhetsinnsatsen? Den viktigste interessen er uten 

tvil ønsket om å beskytte eget territorium. Den største trusselen er den radioaktive 

forurensningen og hvilke skader den kan påføre norsk territorium og befolkning. 

                                                
47 Se Friis (2007) for en drøfting av forskjellen mellom normer og interesser innen konstruktivismen, og hvilke 
implikasjoner dette gir på studier av norsk utenrikspolitikk. 
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Måten disse interessene sikres på kan imidlertid begrunnes med grunnlag i normer. 

Med andre ord er beskyttelse av norsk territorium mot radioaktiv forurensning en 

grunnleggende norsk interesse. Atomsikkerhetsinnsatsen skal bidra til dette, og 

begrunnes normativt blant annet med grunnlag i normer mot terrorisme. 

 

Den norske innsatsen i Nordvest-Russland kan dels forklares som et resultat av normer 

om fredelig konfliktløsning. I forhold til Legros operasjonalisering av normer er denne 

normen for det første presis. Konflikter skal løses med fredelige midler så lenge dette 

er mulig. Videre er holdbarheten god, da norsk utenrikspolitikk har lang tradisjon for å 

vektlegge den. Innen atomsikkerhetsinnsatsen har den vært avgjørende helt siden 

oppløsningen av Sovjetunionen. Til slutt er det stor oppslutning for denne normen 

blant norske myndigheter, i tillegg til tverrpolitisk enighet. Ikkespredningsarbeidet har 

vært en viktig faktor for den norske atomsikkerhetsinnsatsen i regjeringer med ulikt 

ideologisk grunnlag. 

 

6.2.1 En del av norsk atompolitikk. 

Norsk innsats for ikkespredning av kjernefysisk materiale er en av flere bestanddeler 

som sammen danner norsk atompolitikk. Sentrale deler av den norske atompolitikken 

under og etter den kalde krigen, har vært sikrere atomkraftproduksjon, prøvestans samt 

ikkespredning av kjernevåpen (St. meld. nr. 34 (1993-94): 45-7). Norsk fokus på 

atomsikkerheten i Nordvest-Russland illustrerer to nye atompolitiske utfordringer etter 

den kalde krigen (St. meld. nr. 34 (1993-94): 47-8). For det første har vi det bi- og 

multilaterale atomsikkerhetssamarbeidet med russiske myndigheter. Den andre nye 

faktoren er nedrustning og miljø, som reflekterer det utvidede sikkerhetsbegrepet. I 

stortingsmeldingen står det formulert på denne måten: ”Produksjon, lagring og testing 

av masseødeleggelsesvåpen og dumping av radioaktivt og kjemisk stridsavfall i 

forbindelse med omfattende militær virksomhet har forårsaket ødeleggelser som det vil 

ta generasjoner å bøte på” (St. meld. nr. 34 (1993-94): 48). I denne delen ser analysen 

på om vi kan forklare den norske atomsikkerhetsinnsatsen som en videreføring av den 

norske tradisjonelle norske atompolitikken. Mer spesifikt ser jeg på om atompolitikken 
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har konstituert en kollektiv identitet blant norske myndigheter, som har formet den 

norske innsatsen i Nordvest-Russland.  

 

I stortingsmeldingen Atomvirksomhet og kjemiske våpen i våre nordlige nærområder 

sammenfattes den norske atompolitikken, i tillegg til at den knyttes til utfordringene i 

Nordvest-Russland (St. meld. nr. 34 (1993-94): 45-7). Helt siden samarbeidets 

begynnelse, har den norske innsatsen i Nordvest-Russland vært en del av bredere 

norsk atompolitikk. Daværende utenriksminister Godal (1996a og 1996b) legger vekt 

på at norske myndigheter ga høyeste prioritet til arbeidet for kjernefysisk nedrustning 

og ikkespredning. Den norske innsatsen fant sitt grunnlag i et ønske om å svekke disse 

våpnenes betydning. For at dette arbeidet skulle lykkes, var det nødvendig med bred 

og forpliktende internasjonal innsats. Den norske politikken ble videreført under 

Bondevik I-regjeringen med Knut Vollebæk som utenriksminister. Norske 

myndigheter la fremdeles vekt på nødvendigheten av internasjonal innsats og 

samarbeidsstrukturer, samtidig som dette er et arbeid kjernevåpenmaktene må lede. 

Videre presiserer Vollebæk (1998c):  

 

”Jeg mener den beste strategien for Norge er å velge seg ut politiske prosesser hvor vi kan 
gi realistiske, konkrete og konstruktive bidrag til arbeidet for nedrustning og ikke-
spredning. Vi kommer lenger med en pragmatisk handlingsstrategi på områder hvor vi kan 
utrette noe, enn ved å snakke i store bokstaver, selv om dette også er nødvendig fra tid til 
annen”. 

 

Samtidig som norske myndigheter presiserte at dette arbeidet må ledes av 

kjernevåpenmaktene, deltok Norge bi- og multilateralt med konstruktive og 

pragmatiske innlegg. Daværende statssekretær Åslaug Haga (1998) illustrerer 

kontinuiteten i den norske politikken godt ved å påpeke at målet ”[…] om avskaffelse 

av atomvåpen ligger fast”. Haga (1998) knytter også den norske innsatsen til Russland 

ved å legge vekt på det utvidede sikkerhetsbegrepet. Samtidig som norske myndigheter 

arbeider for rustningskontroll, er det også nødvendig å sikre stabile samarbeids- og 

sikkerhetsordninger.  
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Det økte fokuset på terrorisme og MØV etter 2001 førte med seg en økt vektlegging av 

norsk atompolitikk på den politiske agendaen. Til tross for endrede arbeidsvilkår, ble 

grunnlinjene i den norske politikken videreført. Statssekretær Kim Traavik (2002) 

vektlegger således at Norge ønsker en ”[…] verden fri for masseødeleggelsesvåpen og 

med et så lavt konvensjonelt rustningsnivå som mulig”. I tråd med dette framheves 

ikke-spredningsavtalen (NPT) som det viktigste verktøyet, samtidig som norske 

myndigheter utrykker bekymring knyttet til manglende internasjonal enighet rundt 

avtalen (Petersen 2005b). Parallelt med utviklingen av det utvidede sikkerhetsbegrepet 

har den norske atompolitikken rettet fokus mot faren for terroristers bruk av MØV. 

Dette arbeidet har blitt videreført under Stoltenberg II-regjeringen, hvor UD (2007a) 

vektlegger viktigheten av å arbeide multilateralt med et bredt spekter av virkemidler. 

Siden begynnelsen i 1993 har et av disse virkemidlene vært Norges 

atomsikkerhetsinnsats i Nordvest-Russland. På bakgrunn av dette mener jeg at man 

ikke kan forstå den norske innsatsen i Nordvest-Russland uten å se den i sammenheng 

med den generelle norske atompolitikken. 

 

Peter J. Katzenstein (1996. 23) argumenterer for at den historiske utviklingen legger 

varige spor på de kollektive identitetene. Grunnprinsippene i den norske 

atompolitikken om fravær av kjernevåpen og multilateral deltakelse for å oppnå dette, 

er ikke noe nytt fenomen. Siden 1960 har det vært en oppfatning blant norske 

myndigheter om at en kjernefysisk krig er en av de største truslene mot vår verden 

(Holst 1967: 51). Under den kalde krigen var det nødvendig å ikke kun se 

atomspørsmålet i en fagmilitær sammenheng, men også i en bredere forstand (Holst 

1967: 161). Dette var for eksempel avgjørende for den norske basepolitikken, hvor 

norske myndigheter så det som nødvendig å ta hensyn til Sovjetunionen. Denne 

avstanden mot atomvåpen hadde også støtte i befolkningen. I en spørreundersøkelse48 

foretatt i november og desember 1964, svarte 78 % av de spurte at de mente at det var 

en fordel for Norges sikkerhet å ikke ha atomvåpen (Holst 1967: 246). Den norske 

atompolitikken holdt seg stabil gjennom resten av den kalde krigen. Etter 1991 

opplevde Norge nye vilkår, som følge av endringer i den internasjonale strukturen. 

                                                
48 Disse undersøkelsene ble utført for Peace Research Institute, Oslo av Norsk Gallup AS (Holst 1967: 246). 
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Som denne oppgaven har vist, har likevel grunnprinsippene for den norske 

atompolitikken stått fast. Målet er en verden fri for atomvåpen, og dette skal oppnås 

gjennom bred multilateral deltakelse.  

 

I denne delen har jeg argumentert for at norsk atompolitikk har formet en kollektiv 

identitet blant norske myndigheter. Denne identiteten vektlegger målet om en verden 

fri for atomvåpen. Videre ser norske myndigheter på seg selv som en viktig 

støttespiller i det internasjonale ikkespredningsarbeidet. Identiteten har påvirket norske 

interesser blant annet ved at den har vært sentral for den norske 

atomsikkerhetsinnsatsen i Nordvest-Russland. Et viktig grunnlag for konstitueringen 

av denne identiteten er betydningen av normer. Som vi har sett tidligere i dette 

kapittelet, argumenterer denne oppgaven for at normer mot terrorisme er sentralt for 

den norske innsatsen. Dessuten er det også knyttet spesielle normer blant norske 

myndigheter til bruk av MØV. UD (2007a) viser til at Avtalen om ikke-spredning 

(NPT), Kjemivåpenkonvensjonen (CWC) og Biologikonvensjonen (BTWC) har 

etablert viktige internasjonale normer mot spredning av MØV. Dessuten eksisterer det 

også en internasjonal atferdskodeks mot spredning av ballistiske raketter, Haugue 

Code of Conduct (HCOC). Denne kodeksen illustrerer hvordan normer legger føringer 

på staters framtidige handlinger. Norge er blant statene som følger disse normene. Det 

blir for mye i denne sammenheng å analysere grunnlaget til denne normen hos norske 

myndigheter, men den kan være resultat av interaksjon med andre sosiale miljøer. 

Katzenstein (1996: 24) peker på at kollektive identiteter formes av kontakt med 

internasjonale og nasjonale sosiale miljøer. For det første har det nok pågått en 

interaksjon mellom de ulike departementene siden 1960, som har skapt bred enighet 

om den norske atompolitikken. Videre er det også sannsynlig at norske myndigheter 

har blitt påvirket også internasjonalt, da muligens av de andre nordiske landene. Med 

andre ord er jeg av den oppfatning at det etter hvert har utviklet seg en viss kollektiv 

identitet blant norske myndigheter om viktigheten av en verden fri for atomvåpen. 

Denne har blitt formet gjennom en historisk utvikling, blant annet av normer mot bruk 

av atomvåpen. Norske myndigheter har sett på Norge som en aktiv støttespiller for 

ikkespredningsarbeidet, noe som i tur har formet Norges interesser. 
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Atomsikkerhetsinnsatsen er således et ledd i en lengre tradisjon med norsk 

atompolitikk. 

 

6.3 Selvbilde og betydningen av omdømme.  

Så langt i oppgaven har vi tatt det for gitt hvordan normer og identiteter former staters 

interesser. Til grunn for det har det ligget en oppfatning om at dette er en sosial 

prosess, som finner sted uten bevisst påvirkning fra enkeltaktører. I denne siste delen 

av kapittelet problematiserer jeg denne oppfatningen og bringer inn et annerledes 

synspunkt. Identiteter og normer kan også brukes strategisk og i tråd med dette spør 

jeg om betraktninger knyttet til omdømme kan ha formet den norske 

atomsikkerhetsinnsatsen. Først tar jeg imidlertid for meg den norske freds- og 

bistandsidentiteten. Katzenstein (1996: 20) skriver at normer danner grunnlag for 

staters selvrefleksjon. Her er det nærliggende å argumentere for at normrelaterte 

begrunnelser, som har ligget til grunn hos norske myndigheter, avhenger av hvordan 

myndighetene ser på Norges utenriks- og sikkerhetspolitiske rolle. I 2005 foregikk det 

blant annet i media en stor utenrikspolitisk debatt om Norges selvbilde. Gjenstanden 

for debatt var det tradisjonelle selvbildet preget av Norge som en fredsnasjon og 

støttespiller for de fattigste. Dette er oppfatning som har hatt støtte både blant norske 

myndigheter og befolkningen som helhet. 92 % av de spurte i en spørreundersøkelse 

utført i 2005, mente at Norge var en ”humanitær fredsfyrste”49 (Hundreårsmarkeringen 

2005).  

 

I tråd med bildet av en fredsnasjon, har vi sett at interesser knyttet til generell 

atompolitikk og motstand mot terrorisme har påvirket den norske 

atomsikkerhetsinnsatsen. Dette antyder en identitet preget av tro på fredelige 

konfliktløsninger og en oppfatning om at Norge handler deretter. I tråd med denne 

fredsidentiteten, legger også norske myndigheter vekt på beskyttelse mot miljørelaterte 

trusler. Hvordan miljøpolitikk kan gå hånd i hånd med de tradisjonelle selvbildene, 

illustreres blant annet i Soria Moria-erklæringen. Her uttaler Stoltenberg II-regjeringen 

                                                
49 I undersøkelsen sa 92 % seg enig i at Norge er en ”[…] rik nasjon som deler sine ressurser med andre gjennom 
humanitær aktivitet og fredsaktivitet” (Hundreårsmarkeringen 2005).  
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at ”Norge skal være en pådriver for global fattigdomsbekjempelse og internasjonalt 

miljøarbeid, og være en tydelig fredsnasjon” (SMK 2007: 27). På denne måten kan vi 

si at atomsikkerhetssamarbeid er i tråd med freds- og bistandsidentiteten. 

 

En viktig mekanisme kan her være hva Wendt (1994: 388) i operasjonaliseringen av 

identiteter sikter til som intersubjektive strukturer. Disse består av fellesforståelser 

som danner grunnlag for identiteter og interesser. Her er det grunn til å spørre om 

bistands- og fredsidentiteten har bidratt til å forme det norske atomsikkerhetsarbeidet. 

Geir Hønneland (2005: 106) argumenterer i Barentsbrytninger for at ulike 

identitetsdiskurser har formet den norske nordområdepolitikken etter den kalde krigen. 

I forhold til bistandsidentiteten, står den store elendighetsdiskursen sentralt. På 

begynnelsen av 1990-tallet utviklet det seg et hovedbilde i norsk offentlighet av 

Kolahalvøya og Nordvest-Russland som et katastrofeområde. For det første hadde man 

store miljømessige forurensningsaspekter, illustrert blant annet gjennom at 

Kolahalvøya ble sett på som et ”strålehelvete” (Hønneland 2005: 108). De utrangerte 

atomubåtene ble framhevet som ”tikkende bomber” (Hønneland 2005: 137). For det 

andre fikk man i den andre halvdelen av 90-tallet historier om utbredt menneskelig 

lidelse i russiske områder. Dette ble blant annet forsterket gjennom fokus på russiske 

prostituerte i Nord-Norge50. Med andre ord var fokuset mot Russland i stor grad 

katastrofeorientert på 1990-tallet og stadig nye historier ble kanalisert inn i denne 

historien. Hønneland (2005: 111) framhever at denne utstrakte russiske elendigheten 

førte til at Norge kunne spille rollen som de gode hjelperne, i tråd med 

bistandsidentiteten. En brikke i denne hjelpen, kan ha vært Norges innsats mot 

radioaktiv forurensning.  

 

På en annen side åpner Katzenstein for at normer og identiteter kan forme staters 

interesser av ulike årsaker. Et slikt hensyn kan være strategisk, hvor en stats 

omdømme er relevant. De siste årene har Norges omdømme fått større oppmerksomhet 

hos UD, noe som illustreres av opprettelsen av Omdømmeforumet (UD 2007b). 

                                                
50 Her var gjennomgangsmelodien at ”[…] sult tvinger Russlands stolte døtre ut i prostitusjon” (Hønneland 2005: 
109). 
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Formålet med forumet er å ”[…] bidra til økt debatt og dialog mellom myndigheter, 

næringsliv, akademia og andre samfunnsaktører om hvordan og på hvilke områder vi 

kan samordne strategier for Norges omdømme” (UD 2007b). Katzenstein skriver at 

stater og sosiale miljøer former hverandre gjennom interaksjon. Torgeir Larsen og 

Henrik Thune (2000: 75-6) argumenterer i tråd med dette for at staters interesser og 

verdier ikke er gitt, men at de konstitueres i kontakt med omverdenen. Stater handler i 

tråd med hvordan de ønsker å framstå i omverdenes øyne. Målet er handlingsrom som 

gir staten selvbekreftelse, identitet og status. Forfatterne påpeker dermed at politikk 

må forstås med utgangspunkt i den konteksten man søker å beherske. Til grunn for 

denne teorien, ligger det to politiske trekkrefter. For det første har vi staters 

omdømme. Dette preges av at staten handler med ”[…] utgangspunkt i hva ulike 

handlingsalternativer innebærer for ens omdømme”, og hvordan staten glir inn i den 

sosiale konteksten den eksisterer innenfor (Larsen og Thune 2000: 76). Staters politikk 

rettes mot de saksområder som er minst kontroversielle (Larsen og Thune 2000: 78). I 

tillegg inneholder politikken argumenter og handlinger som vanskelig kan kritiseres. 

Den andre politiske trekkraften er tilstedeværelsen av et ”utenrikspolitisk marked”. 

Det internasjonale system er et normstyrt samfunn av gjensidig anerkjennende 

politiske kollektiver. Dette legger føringer på staters utenrikspolitikk ved at 

relasjonene mellom stater kan sies å foregå innen et slags politisk marked. Her er 

verken rolle eller posisjon politisk/ideologisk nøytral (Larsen og Thune 2000: 80). 

Innen et slikt marked bestemmes en stats interesser av hva slags politikk det er 

etterspørsel etter under det rådende hegemoniet. Her er budskapet og symbolikken ved 

politikken like viktig som, ”[…] om ikke viktigere enn, politikkens praktiske 

konsekvenser” (Larsen og Thune 2000: 80).   

 

Larsen og Thune (2000: 80) framhever videre at det først og fremst er de små statene, 

som er avhengige av sitt omdømme. Dette begrunner de med at små stater ”[…] kan 

vanskelig influere internasjonal politikk ved å anvende instrumentelle 

maktkapabiliteter” (Larsen og Thune 2000: 80). Med andre ord søker stater en 

utenrikspolitikk grunnlagt på hvilken politikk som etterspørres og hva som gir et 

positivt omdømme. Kan dette ha bidratt til å forme den norske innsatsen? Det er liten 
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tvil om at de usikre lagringsforholdene for radioaktive kilder og materiale i Nordvest-

Russland, vakte stor bekymring i USA etter oppløsningen av Sovjetunionen. Russisk 

atomsikkerhet og ønsker om å trekke Russland vestover var lite kontroversielt i Europa 

og USA etter den kalde krigen. Samtidig kunne man heller ikke kritisere de norske 

formålene om å hindre spredning og forurensning da dette var i alle staters interesse. 

Som jeg argumenterte for i forrige kapittel, har det også siden 2000 vært et ønske blant 

norske myndigheter å samordne politikken mot USA. Norge må overbevise USA om 

at man fremdeles har noe viktig å tilby amerikanske myndigheter. På bakgrunn av 

dette kan omdømme forklare deler av den norske atomsikkerhetsinnsatsen. 

Atomsikkerhet har til tider vakt stor oppmerksomhet i USA, og på bakgrunn av dette 

skaper norsk deltakelse et positivt omdømme. Dessuten har betydningen av 

internasjonale normer mot ikkespredning av kjernevåpen og beskyttelse av befolkning 

mot forurensning stått sentralt i den internasjonale interessen for 

atomsikkerhetssamarbeid i Nordvest-Russland. Det har funnet sted et regjerende 

amerikansk og vestlig hegemoni siden 1991, som har vektlagt disse verdiene. 

Tilstedeværelsen av et utenrikspolitisk marked kan altså delvis forklare den norske 

innsatsen.  

 

Et viktig element i Norges omdømme er naturverdiene i nordområdene og 

Barentshavet. På denne måten assosieres Norge med nordområdene og de ressurser 

som finnes der. I rapporten Mot nord! mener utvalget at det er viktig for Norges 

omdømme å hindre forurensning som kan føre til negative konsekvenser for 

naturverdiene i områdene (NOU 2003: 105). Uten at atomsikkerhet nevnes her 

eksplisitt, er det liten tvil om at radioaktive forurensninger skader det omkringliggende 

miljøet. Dessuten ønsker norske myndigheter å skape et bilde av Norge som et 

miljømessig foregangsland (UD 2006a: 37). Med andre ord kan norske myndigheter ha 

brukt atomsikkerhetsarbeidet som en byggestein i et arbeid for å utvikle et visst 

internasjonalt omdømme. Dette må først og fremst kunne sies å ha hatt betydning 

siden 2000. I denne perioden har vi sett et større mangfold ved staters utenrikspolitiske 

virkemidler og en nyansering av påvirkingsmuligheter mellom stater.    
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7.0 Avslutning: Empiriske funn. 

I dette kapittelet oppsummerer jeg oppgavens empiriske funn. Her framhever jeg 

oppgavens fire hovedargumenter fra analysekapitlene. Videre ser oppgaven på veien 

videre for den norske atomsikkerhetsinnsatsen. Her ser jeg på mulige utfordringer for 

norske myndigheter i lys av analysens resultater. Til slutt vurderer jeg kort hvilke 

behov for forskning denne oppgaven belyser.  

 

Problemstilling som har ligget til grunn for denne oppgaven er som følger: I hvilken 

grad kan eksterne og interne faktorer forklare norske myndigheters innsats for 

opprettelse og opprettholdelse av atomsikkerhetssamarbeidet med Russland? 

 

7.1 Norge i makttriangelet: Russlands økende vekt.  

På den ene siden har jeg belyst den norske innsatsen gjennom Rudolf Kjelléns teori om 

makttriangelet. Denne oppgavens første hovedargument er at atomsikkerhetsinnsatsen 

har siden den kalde krigen vært en av flere bestanddeler i norske myndigheters innsats 

for å balansere russisk press. Siden den kalde krigen har Norge i varierende grad 

mottatt et militært press fra Russland. I dagens situasjon er dette presset blant annet 

knyttet til muligheten for en russisk utfordring for norske interesser i nordområdene, 

deriblant utvinning av naturressurser. Eventuelle russiske militære operasjoner vil 

være begrenset i tid, rom og styrkeinnsats (Forsvarsstudie 2007: 6). Videre framhever 

norske myndigheter at Russland fører en mer pågående forsvars- og sikkerhetspolitikk 

i nordområdene, som skal vise at de er tilbake som sterk stormakt (St. prp. nr. 48 

(2007-08): 30).  

 

Under den kalde krigen ble det militære presset balansert blant annet gjennom den 

norske basepolitikken. Etter den kalde krigen har atomsikkerhetsarbeidet overtatt noe 

av denne funksjonen. Atomsikkerhetsinnsatsen har i denne perioden vært en av mange 

viktige bestanddeler i et arbeid for å skape mer forutsigbarhet i forholdet mellom 

Europa/Norge og Russland. På midten av 1990-tallet argumenterte norske myndigheter 

for at samarbeidet kunne forhindre at Russland vendte tilbake til isolasjon. 
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Denne oppgavens andre hovedargument er at atomsikkerhetsinnsatsen siden slutten på 

1990-tallet har blitt en del av en koordinert norsk nordområdepolitikk. Formålet med 

denne innsatsen har vært å balansere det russiske presset og skape stabile 

samarbeidsrelasjoner mellom Norge og Russland i nordområdene. Siden 1990-tallet 

har miljøproblemer og olje- og energipolitikk fått stadig mer oppmerksomhet i norsk-

russiske myndighetssamtaler. Imidlertid har Norge og Russland flere viktige 

uenigheter i nordområdene, hvor en av de viktigste er delelinjespørsmålet. Med andre 

ord har vi sett en framvekst av nye muligheter, blant annet i form av utnyttelse av 

naturresurser. Parallelt med dette har ulike nye utfordringer kommet på agendaen, som 

blant annet gjelder miljøproblemer og folkerettslige uenigheter. Bildet av norske 

interesser i nordområdene er med andre ord ikke rosenrødt, men snarere nyansert med 

både muligheter og utfordringer.  

 

En av de andre kantene i triangelet er USA. Etter den kalde krigen har Norge opplevd 

en mindre synlig tilknytning til amerikanske myndigheter, som i denne oppgaven har 

blitt karakterisert som et svekket press. Det er min oppfatning at norske myndigheter 

delvis har brukt atomsikkerhetssamarbeidet for å vise Norges fortsatte betydning for 

amerikanske interesser. I UDs (2001a) USA-strategi argumenterer norske myndigheter 

for betydingen av å holde USA interessert i nordområdespørsmål. For å oppnå dette 

må norske myndigheter vise USA hva de kan tilby. I den sammenheng framhever UD 

(2001c) at Norge kan tilby atomsikkerhetskompetanse og samarbeidsrelasjoner med 

lokale myndigheter i Nordvest-Russland. Dessuten er det nødvendig at Norge viser sin 

betydning som alliert i dagens situasjon. I atomsikkerhetsarbeidet er det en sentral 

norsk målsetning å hindre at radioaktivt materiale kommer på avveie og blir brukt i 

terroraksjoner. Med andre ord har norske myndigheter brukt 

atomsikkerhetssamarbeidet som et av mange virkemidler for å holde USA interessert i 

nordområdene. Norge har således balansert den mindre synlige tilknytningen gjennom 

et bredt nettverk av samarbeidsformer.  
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Den siste parten i triangelet er EU, som tradisjonelt har hatt liten sikkerhetspolitisk 

balansevekt for Norge. Jeg finner ingenting som tyder på at den norske 

atomsikkerhetsinnsatsen har blitt brukt som balanse til et styrket eller svekket press fra 

EU. Med andre ord har EU svært liten betydning for den norske 

atomsikkerhetsinnsatsen, noe som også har vært stabilt siden slutten på den kalde 

krigen. Imidlertid viser atomsikkerhetssamarbeidet hvordan Russlands og USAs 

balansevekter for Norge har endret seg etter den kalde krigen. Mens den norske 

tilknytningen til USA har blitt svekket, har Russland fått sterkere betydning for norske 

interesser. 

 

Som vi husker fra teorikapittelet la jeg til grunn følgende arbeidshypotese om Norges 

innsats innen makttriangelet: Norske myndigheter balanserer press fra de tre 

ytterkantene ved å danne bilaterale samarbeid. I lys av analysens funn er det i den 

sammenheng verdt å påpeke at den norske innsatsen i forhold til Russland og USA 

samsvarer med hypotesen. Formålet med den norske innsatsen har blant vært å 

balansere press gjennom samarbeid. Atomsikkerhetssamarbeidet har således vært en 

del av en bredere norsk innsats for å oppnå dette.  

 

7.2 Miljø og atompolitikk: betydning av normer og 

identitet. 

I denne oppgavens analyse har jeg også brukt Peter J. Katzensteins konstruktivistiske 

rammeverk. Det tredje hovedargumentet er at det til grunn for den norske 

atomsikkerhetsinnsatsen har ligget en identitet som vektlegger hvilke trusler den 

radioaktive forurensningen stiller norsk territorium og befolkning overfor. 

Grunnprinsippet i denne identiteten er at norske myndigheter ser på seg selv som en 

stat som tar disse truslene alvorlig. Ellen Kongshaug (2006: 38) peker på hvordan 

Stortingsmelding nr. 34 (1993-94) bærer preg av miljøkatastrofediskursen. Her legges 

det blant annet vekt på at russiske myndigheter er ute av stand til å stoppe 

forurensingen, samtidig som de konstaterer muligheten for at en atomulykke kan finne 

sted i Nordvest-Russland. Til grunn for denne identiteten ligger det normer om staters 
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plikt til å beskytte mennesker og miljø mot radioaktiv forurensning. Dette har påvirket 

Norges interesser og den norske innsatsen i Nordvest-Russland.  

 

Denne oppgavens siste hovedargument er at atomsikkerhetsinnsatsen har blitt en del 

av en bredere norsk atompolitikk. Denne politikken vektlegger sikrere 

atomkraftproduksjon, prøvestans og ikkespredning av kjernevåpen (St. meld. nr. 34 

(1993-94): 45-7). I oppgaven belyser jeg hvordan denne politikken har konstituert en 

kollektiv identitet. Identitetens grunntanke er at Norge er en stat som tar atomvåpen 

alvorlig og som fører en aktiv atompolitikk. I tråd med dette mener jeg at man må 

forstå norsk atompolitikk for å kunne belyse den norske atomsikkerhetsinnsatsen. 

Denne identiteten støtter seg på normer blant norske myndigheter mot terrorisme. 

Videre er det grunnleggende med internasjonale normer mot bruk av MØV, hvor UD 

(2007a) framhever at NPT-avtalen har etablert viktige internasjonale normer mot 

spredning. 

 

Til slutt spør jeg om i hvilken grad den norske freds- og bistandsidentiteten kan 

forklare den norske atomsikkerhetsinnsatsen. På midten av 1990-tallet argumenterte 

norske myndigheter for betydningen av norsk utviklingshjelp til Russland (Hønneland 

2005: 106). Bildet av Russland i den norske offentligheten ble preget av stor fattigdom 

og elendighet. Atomsikkerhetsinnsatsen ble sett på som et ledd i en bredere politikk, 

hvor formålet var å bedre den sosiale situasjonen i Russland. Norske myndigheter så 

med andre ord på Norge som bistandsnasjon og dette formet den norske 

atomsikkerhetsinnsatsen. Imidlertid åpner jeg for at identiteter og normer kan brukes 

strategisk. Larsen og Thune (2000: 75-6) argumenterer for at staters interesser formes i 

kontakt med omverdenen. Små stater søker en politikk som gir dem et godt omdømme. 

Om dette er tilfelle for den norske innsatsen kan bare ytterligere forskning vise. 

Imidlertid argumenterer jeg for at slike strategiske betraktninger kan ha stått sentralt 

for den norske innsatsen de siste årene, blant annet med bakgrunn i den økte 

vektleggingen fra norske myndigheter på betydningen av omdømme (UD 2007b).  
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Som jeg antydet i teorikapittelet, er det imidlertid nødvendig å se de to teoretiske 

forklaringene i forhold til hverandre. Til tross for at makttriangelteorien og det 

konstruktivistiske rammeverket er to meget ulike tilnærminger, har den norske 

innsatsen blitt påvirket av begge. For eksempel er det ikke nok å forklare den norske 

innsatsen kun med en identitet grunnlagt i norsk atompolitikk. Det er også nødvendig å 

ta hensyn til blant annet press fra Russland og hvordan norsk utenriks- og 

sikkerhetspolitikk søker å balansere dette. Den relative betydningen av de ulike 

forklaringsfaktorene varierer over tid.  

 

7.3 Hva med veien videre? 

Det er min oppfatning at Russland fører en mer pågående forsvarspolitikk, noe som 

kan stille Norge overfor sikkerhetspolitiske utfordringer. Dette kan påvirke 

ressurspolitikk i nordområdene, og spørsmålet ”[…] blir om det allmenne forholdet 

mellom Russland og USA og sentrale europeiske land, som preges av økende 

utfordringer, kan ses atskilt fra forholdet i nord” (St. prp. nr. 48 (2007-08): 30). For 

Norge er dette viktig, da Russland både er nær nabo i nord på ene siden og konkurrent 

og krevende samarbeidspartner på den andre. Et sentralt spørsmål i framtiden blir om 

samarbeidsplattformen norske myndigheter har bygget opp mot Russland, er sterk nok 

til å balansere et slikt press. For denne oppgavens del er det viktig hvilke rolle 

atomsikkerhetssamarbeidet kan spille i en slik prosess. 

 

I tillegg til sikkerhetspolitiske utfordringer, er det også verdt å framheve visse 

kulturelle sprik mellom de to statene. For at samarbeidet skal kunne fortsette å ha reell 

betydning, er det nødvendig med en viss tilnærming mellom det norske og det russiske 

samfunnet (Mattsson og Reistad 2008). Per dags dato er det for store sprik i 

oppfatninger og avveininger. For eksempel har russiske tilsynsmyndigheter svært liten 

betydning. På tross av Russlands økonomiske utvikling de siste ti årene, vektlegges 

fremdeles økonomiske framfor miljøpolitiske hensyn i langt sterkere grad enn i Norge. 

For at samarbeidet skal kunne ta tak i de mest betydningsfulle kildene til 

forurensningen er det nødvendig med en fellesforståelse av problemene mellom Norge 
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og Russland; i forhold til Katzensteins ordbruk er det ønskelig med konstituering av 

kollektive identiteter på tvers av den norsk-russiske landegrensen.  

 

Norske myndigheter kan også stå overfor ulike nasjonale utfordringer blant annet 

knyttet til politisk enighet for innsatsen. UD (2008a) framhever at flere av 

atomsikkerhetsprosjektene i nordområdene går mot slutten, hvor de skriver at de ”[…] 

fleste utrangerte atomubåter i nord vil trolig være hugget opp innen utgangen av 2010; 

fyrlyktene i våre nærområder drevet med sterkt radioaktive strontiumsbatterier vil også 

da være fjernet”. Mattsson og Reistad (2008) mener derimot at alle de viktige kildene 

til forurensningen fremdeles gjenstår. En mulig utfordring for norske myndigheter blir 

å videreføre den norske innsatsen med dagens bevilgningsnivå og dagens 

tverrpolitiske51 enighet. I UD er det en oppfatning at vi kommer til å se en dreining i 

arbeidets innsatsområder i årene framover, men at finansieringen sannsynligvis vil gå 

noe ned (Polden 2008). Det er liten tvil om at den offentlige begrunnelsen for den 

norske politikken kommer til å ha stor betydning for innsatsens støtte. 

 

Sikkerhetspolitisk kan en svekket atomsikkerhetsinnsats true Norges evne til å 

balansere et militært press fra Russland. Synkende bevilgninger kan også gjøre det 

vanskeligere for norske myndigheter å fronte den internasjonale innsatsen normativt, 

da det norske arbeidet vil bli mindre synlig. Larsen og Thune (2000: 85) skriver at 

stater må holde fast ved noen prinsipper, samtidig som de minner hverandre om 

forskjellen mellom en politikks moralske symboler og politikkens faktiske betydning. 

For den norske bistandspolitikkens del mener forfatterne at dette ikke er enkelt når det 

er ”[…] langt mer betydningsfullt å være landet som gir 1 % av BNP i bistand enn å 

måle effekten av denne bistanden” (Larsen og Thune 2000: 85). Dette kan også ha 

relevans for det norske atomsikkerhetsarbeidet ved at innsatsens omdømmebetydning 

vil svekkes parallelt med reduserte bevilgninger. En framtidig utfordring for norske 

myndigheter kan dermed bli å få like mye ut av innsatsen i form av praktisk politikk 

og omdømme som i dagens sitasjon, på tross av lavere bevilgninger. 

                                                
51 Fremskrittspartiet har allerede markert sin motstand mot dagens norske innsats, da de mener at Russland bør 
betale en større andel av oppryddingen (Nettavisen 2007). 
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7.4 Videre forskning.  

Et empirisk formål for denne oppgaven var å belyse områder hvor det er nødvendig 

med ytterligere forskning. På den ene siden har vi i denne oppgaven sett hvordan 

norske myndigheter har brukt atomsikkerhetssamarbeidet som en del av et større 

arbeid for å balansere press fra Russland og USA. Jeg mener det er nødvendig med 

mer omfattende forskning for å forstå denne påvirkningen bedre. Det er for eksempel 

relevant om atomsikkerhetssamarbeidet ville ha blitt videreført hvis Russland 

utelukkende var vennligsinnet overfor norske myndigheter. Videre er slike analyser 

viktige for at forskningen skal kunne ta hensyn til om samarbeidet bør fortsette også 

etter at den umiddelbare miljøtrusselen er borte. Forutsatt at forskningen kan avdekke 

interessene til grunn for den norske innsatsen, er det også nærliggende å vurdere hvilke 

virkninger innsatsen har hatt på russiske interesser i nordområdene. På et bredere 

grunnlag kan også videre forskning belyse hvordan Norges nordområdepolitikk som 

helhet påvirkes av press fra andre stater.  

 

Denne oppgaven har dessuten belyst hvordan det kan ligge normer og identiteter til 

grunn for det norske arbeidet. Det er nødvendig med mer omfattende 

konstruktivistiske analyser for å kunne forstå den norske innsatsen bedre. For 

eksempel er det sentralt hvordan konstitueringen av de norske interessene har funnet 

sted og hvilke aktører som har vært sentrale. Videre har denne oppgaven kun påpekt 

noen få normer til grunn for innsatsen, mens videre forskning kan avdekke ytterligere 

sentrale normer. Til slutt må forskningen i større grad analysere hvilken påvirkning 

omdømme har hatt på den norske innsatsen som en del av norsk utenriks- og 

sikkerhetspolitikk. 
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