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Abstract
Climate change is becoming increasingly present and the individual responsibility of states,

as well as global corporations, are emphasized as absolutely necessary in order to be able to

achieve sustainable development for future generations. This essay is a descriptive discourse

analysis about Norway's oil extraction in the vulnerable Arctic region. The goal of this essay

is to examine how the Norwegian oil- and energy department, and Norway's current prime

minister are justifying their actions and how they represent the problem to be. More

specifically, to see how they justify their decisions in the light of their current climate policies

and in the context of the global climate debate, something that can be seen as a paradox. The

framework of the analysis is based on the poststructuralist and constructivist discourse theory

of Carol Bacchi and the concept of Nordic Exceptionalism. The methodology chosen is Carol

Bacchi's WPR-text analysis, based on three questions; focusing on the problematization, what

underlies the representation of the ‘problem’ and what is left unproblematic. The analysis

shows that the actor's representation of the problem is based on assumptions in line with

Nordic Exceptionalism. By doing so, other important aspects of the problem are excluded,

such as the rights of indigenous peoples and consequences on the climate crisis itself.
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1 Inledning
Klimatförändringarna är mer kritiska än någonsin och vi lever med en ökad närvaro av dess

konsekvenser med extremväder, stigande temperaturer och höjda vattennivåer, något som

försätter människor i situationer med försvårade livsförutsättningar, nu och i framtiden.

Under Förenta Nationernas senaste klimatpanelsmöte den 4 april 2022 konstaterade forskare

och experter att vi står inför ett kritiskt vägval som är avgörande för vår kommande framtid

och att det är oerhört viktigt att vi agerar nu. Flertalet strategier lades fram på borden för hur

vi kan och måste minska koldioxidutsläppen i världen, med stort fokus på att minska

förbränningen av växthusgaser för att inte överskrida en ökad temperatur på 1.5 °C (IPPC,

2022). Klimatförändringarna drabbar oss alla men det är främst världens mindre utvecklade

länder som just nu drabbas hårdast. FN vädjar till alla länder att ta sitt ansvar och extra

mycket till de länder som har förutsättningar till att göra stor skillnad (United Nations, 2022).

Trots dessa uppmaningar kan vi se att länder fortsätter att agera utifrån sina nationella

intressen, istället för att globalt ta sitt ansvar.

Norge är Europas största oljeaktör och har under de senaste åren lagt fram nya förslag om

ytterligare oljesatsningar i norra ishavet, mer specifikt i Arktiska regionen, en region extra

skör och påverkad av klimatförändringarna (Financial Times, 2021). Det finns delade

meningar om oljeutvinningen och ett stort motstånd mot statens licensbeslut. Eftersom att det

är en aktuell debatt är det extra intressant att se närmare på den diskurs som dominerar

Norges oljepolitik, se genom vilken problemrepresentering de rättfärdigar sina handlingar.

Målet med denna uppsats är att genom en kritisk diskursanalytisk metod, identifiera och

försöka förklara den dominerande diskursen om oljeborrningarna i Arktis genom att granska

uttalanden från Norges Olje- och energidepartement och från nuvarande statsminister.

1.1 Bakgrund

Norge anser sig själva vara en stat med en grön medvetenhet och ett aktivt arbete för att hitta

nya innovationer för en hållbar utveckling. De för ett stort arbete för att ställa om, med mål

om att bli ett mer klimatsmart land att leva i. Bland annat är Norge världens främsta land

inom eldrivna bilar, de för ett stort nationellt arbete för att sprida kunskap om klimatkrisen

och satsar på en infrastruktur som ska minska onödiga reseutsläpp (Det Kongelige Klima- og

miljødepartement, 2021). Norge lägger även stor vikt vid internationella samarbeten och avtal
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och var tidiga med att skriva på de stora globala klimatmålen, så som Parisavtalet, var tidigt

delaktiga i FNs miljöprogram UNEP och även i EUs klimatarbete med strävar efter en hållbar

utveckling ekologiskt, likväl ekonomiskt. De menar att ett internationellt samarbete är

avgörande för arbetet mot klimatkrisen och ser sig själva som en viktig aktör i den globala

debatten (Regjeringen, 2021). Norge har utöver de internationella klimatmålen även

ambitiösa målsättningar inom landet, de ska bland annat minska utsläpp från växthusgaser

med 50-55% till år 2030. I Klimat- och miljødepartementets Klimatplan från regeringen 2021

skriver de att Norge kommer ta sitt ansvar i det internationella systemet, likväl nationellt. För

att utsläppen ska minska och klimatet förbättras menar de att uppoffringar måste göras och att

det är viktigt att andra intressen förbises för att istället fokusera på att bibehålla den

biologiska mångfalden och prioritera klimatanpassade lösningar ( Ibid, 2021).

Trots detta lade norska staten, mer specifikt Olje- och energidepartementet, år 2013 fram en

ny satsning i Barentshavet, tillhörande Arktiska regionen, om nya oljeborrningar med förslag

om att dela ut licens till över 20 oljeföretag. Förslaget mötte stort motstånd av både forskare

och miljöorganisationer och år 2017 gick Greenpeace Norge och Natur og Ungdom till rätten

med anklagelser om att norska staten strider mot Norges grundlag § 112 om allas rätt till en

beboelig miljö för nuvarande och kommande generationer (Klimasøksmål, 2022). Staten

friades både i Hovrätten 2019 och i Högsta domstolen 2020 men miljöorganisationerna

planerar att ta fallet vidare till Europadomstolen med anklagelser om kränkningar av

mänskliga rättigheter. Miljöorganisationerna menar att Norge som land har förutsättningarna

för att kunna ställa om till en grön energi och bör ta sitt ansvar som stat i det internationella

samfundet. Att Norge nödvändigtvis inte är de land som sedan förbränner oljan är enligt

miljöorganisationerna oväsentligt, det är oavsett ett ansvar att bära som i fortsättningen

oundvikligt kommer ge konsekvenser globalt. Även utvinningen och framställningen av olja

är riskabel då ett läckage allvarligt kan skada natur och djurliv, framför allt i ett utsatt område

som Arktis kan det skada lokalt, men likväl nationellt och globalt (Norges Høgsterett, sak nr.

20-051052SIV-HRET, 23 jan 2020). Arktis värms upp tre gånger så fort som det globala

genomsnittet och i och med smältande isar riskerar det att öka havsnivån och släppa ut stora

mängder skadliga naturgaser som legat bevarade i permafrosten. Området är därmed extra

utsatt för klimatförändringarna och konsekvenserna skadar inte bara befolkningen på plats

och den lokala biologiska mångfalden, utan även i stor utsträckning atmosfären globalt. Det

är i och med dessa förutsättningar som regionen anses skör och känslig för ökad aktivitet

(Norwegian Polar Institute, 2022).
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Norska statens beslut om de nya oljesatsningarna kan uppfattas som en paradox mellan deras

övriga åtaganden och internationella klimatsamarbeten. De är dessutom ett av åtta

medlemsländer i det Arktiska Rådet som arbetar för att bibehålla en hållbar miljö och se till

att inte ha en aktivitet som stör eller överbelastar regionen biologiska mångfald. Rådet har

även stort fokus på den regionens befolkning, det vill säga de som bor i medlemsländernas

nordliga delar, tillhörande Arktis. Till stor del är det ländernas minoritetsgrupper, i Norges

fall samerna. Rådet arbetar för att säkerhetsställa att urbefolkningens rättigheter respekteras

och att deras landområden lokalt bibehålls (Arctic Council, 2022). Samerna som bor i

området har riktat stark kritik mot oljeaktiviteten och menar att det förstör deras natur och

stör deras levnadssätt och arbete av renskötsel och fiske (Klimasøksmål, 2022). Det Arktiska

rådet har ingen auktoritet att styra över nationella beslut, men Norges medlemskap i Rådet

tydliggör ytterligare den pågående paradoxen mellan deras nationella miljöpolitik,

internationella klimatsamarbeten och pågående oljeutvinning i Arktis, som gör fallet ännu

mer intressant att undersöka.

1.2 Problemformulering

Klimatkrisen tar inte hänsyn till landsgränser och nationella policybeslut utan påverkar alla

globalt. Varje suverän stat har rätten att besluta om sin egen aktivitet i landet och

internationella organisationer och samarbeten kan inte lägga sig i så länge de avtal som är

satta efterlevs. Norges starka engagemang i klimatomställning, deras satsningar inom

internationella samarbeten och åtaganden i att behålla Arktiska områdets säregenhet, går

emot deras beslut om oljeutvinning och väcker en rad frågor. Problemet som kommer

undersökas i denna uppsatsen är således hur det norska Olje- och energidepartementet, samt

regeringen genom statsministerns uttalanden, rättfärdigar Norges aktivitet och bortser från

andra viktiga aspekter. Ett kort svar på frågan om varför Norge fortsätter tillåta oljeborrningar

i nya områden kring Arktis kan förklaras av ekonomiska skäl då olje- och gasindustrin står

för omkring 25% av landets BNP (Globalis, 2022). Det är därför mer intressant att istället

undersöka den förda diskursen och se hur de rättfärdigar och problematiserar

oljeborrningarna i Arktis, som så tydligt motsätter Norges klimatpolitik och internationella

samarbeten.
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1.3 Syfte och frågeställning

Syftet med denna uppsatsen är att analysera och undersöka hur ett land som Norge, som anser

sig vara en klimatmedveten nation med vidtagna åtgärder som går i linje med en hållbar

framtid, kan rättfärdiga sitt agerande i den sköra regionen Arktis. För att förstå den norska

statens, mer specifikt Olje- och energidepartementets, argumentation som rättfärdigar deras

nya satsningar kommer ett diskursanalytiskt angreppssätt att användas. Det finns självfallet

flera olika diskurser även inom norska staten och under kapitel 3.3 kommer passande

avgränsningar presenteras för att på bästa sätt försöka besvara frågeställningen som lyder;

- Hur rättfärdigar Norges regering, mer specifikt Olje- och energidepartementet och

statsministern, oljeborrningarna i regionen Arktis?

För att kunna besvara frågeställningen och undersöka hur de rättfärdigar oljeborrningarna,

kommer uppsatsens analys och resultat tolkas och öppnas upp av tre frågor grundade i Carol

Bacchis WPR analytiska ramverk, som redovisas vidare i avsnitt 2.1 och 3.1.

1.4 Tidigare forskning

Utvinning av naturresurser är ett väl omskrivet ämne som skapar opinioner i samhällen

världen över och ett flertalet studier har undersökt olika diskurser och aktörer i frågan. Även

regionen Arktis är ett omdebatterat område, främst inom säkerhetspolitik med perspektiv

inom territorium, tillgång till naturresurser och nya transportmöjligheter norr om kontinenten,

som påverkar världsordningen. Jag har valt att nämna två tidigare studier, en

diskursanalytisk- och en empirianalytisk studie som båda ger relevant bakgrund till min

uppsats och som kan jämföras med frågan jag ska undersöka, samt visa hur ämnet tidigare har

problematiserats.

Sohvi Kangasluoma publicerade år 2020 sin studie Drilling for the future: Gendered

justifications of the Arctic fossil fuel industry där hon diskuterar hur ett norskt och två ryska

oljeföretag rättfärdigar sina oljeborrningar i den sårbara regionen Arktis, mitt under en

brinnande klimatkris. Jag anser att den här studien utgör en god grund för min uppsats som

istället ämnar att undersöka aktören som ger ut licensen till företag, i mitt fall norska

regeringen och Olje- och energidepartementet. Kangasluomas studie diskuterar frågan utifrån

ett feministiskt teoretiskt ramverk, som undersöker hur maskulina antaganden ligger till
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grund för argumentationen i frågan. Företagen lägger stor vikt vid nya tekniska möjligheter

och menar att en säker oljeutvinning kan gynna en hållbar utveckling och framtid och att det

är en livskraftig verksamhet. Kangasluoma ifrågasätter denna inställning, precis som

ambitionen med min uppsats, men granskar och problematiserar andra aktörer och ur andra

teoretiska perspektiv. Genom att istället se till hur besluten om att ge licens till företagen

rättfärdigas, anser jag min uppsats relevant och fördjupande i den redan befintliga

diskussionen.

I koppling till dessa exempel på tidigare forskning visar min undersökning på både inom- och

utomvetenskaplig relevans då det är ett aktuellt ämne, relevant för samhället i stort, samt att

det bidrar till redan existerande forskning (Esaiasson et.al, 2017, 32). Ambitionen för den här

studien är att undersöka statens sida istället för företagen eller befolkningen, vilket ger ett

bredare perspektiv i frågan. Denna studie bidrar även med ett interpretivistiskt

diskursanalytiskt perspektiv, då tidigare forskning i stor utsträckning domineras av

positivistiska och teoriförklarande studier.

Ytterligare ett omdebatterat ämne i debatten kring utvinning av naturresurser har även varit

utvinningen av skiffergas med en utvinningsmetod som kallas fracking. Metoden kräver stora

mängder resurser för att genomföras och har visat sig innefatta stora miljörisker, samt kunnat

orsaka jordbävningar (Andersson-Hudson et.al, 2016). Denna utvinning är ett fenomen som

framförallt förekommer i USA och Storbritannien och som har mött stor kritik från flertalet

miljöaktivister och organisationer. I artikeln Exploring support for shale gas extraction in the

United Kingdom (Ibid) undersöker forskarna i vilken utsträckning Storbritanniens befolkning

stöttar utvinningen av naturgasen. Undersökningen utgår ifrån tio hypoteser som delar in de

deltagande i olika grupper utifrån socioekonomiska förutsättningar, kön och politiska åsikter

och engagemang. Studien undersöker folkopinionen med fokus på naturresursutvinning och

visar att det finns en tydlig uppdelning och samband i de som stödjer aktiviteten och de som

har motsatt åsikt. De diskuterar även vad för konsekvenser en policy om borrning efter

naturgasen kan ge den brittiska regeringen och hur mycket kunskap, och i förlängningen även

åsikter, som når ut till befolkningen. Slutsater i studien visar att det finns ett samband bland

de som stödjer borrningen i Storbritannien. De är i större utsträckning lågutbildade,

tillhörande en lägre socioekonomisk grupp, politiskt konservativa och äldre män. Slutligen

visar även studien att kunskap och information om borrningens eventuella konsekvenser

spelar en väsentlig roll i vilken åsikt man har. Resultatet visar att de med mindre kunskap i
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större utsträckning stödjer borrningen och resursutvinningen. Artikeln visar att det finns

opinioner inom resursutvinning och att det är ett omdebatterat ämne. Det är även ett exempel

på att det finns en brist av kunskap och insyn hos befolkningen. Dessutom visar artikeln att

staten i fråga inte undersöker opinionsstödet eller försöker nå ut med en djupare kunskap hos

befolkningen inför resursutvinningen. I mitt fall, finns det ett motstånd och missnöje med

oljeutvinningen, något som staten inte har räknat med eller bemött innan beslutet tagits. Den

här artikeln ger därmed, en god förståelse för hur en liknande fråga kan problematiseras på ett

annat sätt och visar på god relevans för vidare studier.
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2 Teori
Analysen utgår främst ifrån Carol Bacchis teori, samt förklaras med hjälp av konceptet

Nordisk exceptionalism. Konceptet förväntas förklara den dominerande diskursen och med

hjälp av Bacchis teori ämnar uppsatsen att kunna identifiera och förklara hur problemet

representeras i frågan och i det valda materialet, samt identifiera andra befintliga diskurser.

2.1 Carol Bacchis teori
Huvudteorin i den här uppsatsen är Carol Bacchis social- och poststrukturalistiskt kritiska

diskursteori, som även kommer ligga till grund för uppsatsens analytiska ramverk. Bacchi har

skapat ett problemlösningsparadigm, kallat What’s the problem represented to be, förkortat

WPR-ansatsen. Teorin och metoden är svåra att särskilja då de på många sätt är väl

konstruerade och sammanflätade med varandra i ett helhetskoncept. Den operativa delen av

Bacchis helhetskoncept är den metodologiska WPR-ansatsen som därmed kommer förklaras

under nästkommande metodavsnitt. I den här delen kommer de grundläggande antagande i

teorin att presenteras.

Bacchis teori är en diskursteori, vilket innebär att den tolkar och undersöker språket genom

olika maktrelationer och sociala praktiker. Diskursteorin menar att texter och andra mänskliga

uttryck utformar den sociala världen och påverkar hur vi människor uppfattar verkligheten

(Winther Jørgensen, Phillips, 2000, 10 & Bergström, Ekström, 2018, 270). Denna syn på

verkligheten tar avstamp i en en konstruktivistisk utgångspunkt och grundar sig i de

ontologiska antagandena att idéer, normer och värderingar skapar verkligheten och att den

förstås genom dess olika diskurser (Esaiasson et al. 2017, 212).

Mer specifikt har Bacchis teori för avsikt att analysera just policydokument och dess makt

och representation i samhället, vilket gör den passande till min uppsats. Bacchis teori bygger

på poststrukturalistiska antaganden och undersöker hur frågor påverkas, framställs och

upprätthålls av de maktförhållanden som finns socialt och politiskt. Den undersöker hur en

fråga kan få hög legitimitet, vad för konsekvenser det kan ge och hur den dominerande

uppfattningen gällande frågan skapas (Bergström, Ekström, 2018, 271-273) Detta gör den

väldigt passande för studien som ämnar att undersöka norska Olje- och energidepartementets

policydokument och Norges statsministers uttalande i frågan, med en bakgrund i att olika

diskurser existerar. Bacchi menar att det finns en dominerande diskurs och vill med teorin
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undersöka hur den påverkar den sociala ordningen. Teorin menar att språk är makt och att

representationen av problemet skapar ordningen. Det är genom makten över språket som

olika problem tystas ner eller uppmärksammas och som i sin tur kan skapa reella problem,

beroende på vilken framställning som representeras (Bacchi, Goodwin, 2016, 6). Beroende på

vilken aktör som står ansvarig för den specifika policyn, kan den styra dess utfall beroende på

intresse. Aktören kan medvetet använda särskilda diskursiva ramar för önskat politiskt syfte

och ett problem kan först existera när det framställs och representeras som ett problem.

Teorin är på så sätt även till viss del socialkonstruktivistisk med antaganden om att vi

människor, beroende på kontext och erfarenheter skapar verkligheten. Med hjälp av teorins

grundantaganden, ämnar den bidra till tolkandet av det representerade problemet och även för

att få en förståelse för vilka antaganden som ligger till grund för den gällande

framställningen, samt belysa de diskurser eller problem som tystas ner (Bacchi, 2004,

129-131). Med dessa teoretiska grundantaganden har Bacchi utvecklat ett metodschema som

består av sex frågor och det är med hjälp av dessa som den dominerande diskursen förväntas

att blottläggas. Uppsatsen utgår ifrån tre av dessa frågorna som kommer förklaras och

motiveras i metoddelen 3.1.

2.2 Nordisk exceptionalism

Vidare är nordisk exceptionalism ett koncept som beskriver de nordiska ländernas samlade

identitet och på ett konstruktivistiskt sätt ämnar sig kunna förklara ländernas värderingar,

beteenden och roll i det internationella systemet. Konceptet beskriver den nordiska modellen

som extra framgångsrik och med en unikt hög status som visar hur länderna skapat sig ett

visst rykte som kan förklara hur de relativt små nordiska staterna, sett till storlek och

befolkning, ändå besitter så pass stort inflytande och högt förtroende i världen (Browning,

2007, 34).

Den nordiska exceptionalismen har uppfattningen att de nordiska länderna särskiljer sig i det

internationella systemet som exceptionella. Alla länder skapar sig en identitet bestående av

olika ideer, normer och värderingar och identiteten är nödvändig för att landet ska kunna

agera i det internationella systemet. Det är däremot skillnad på ett lands identitet och

branding, i denna uppsats översatt till ett lands varumärke. Alla länder skapar sig en identitet

men skiljer sig i hur de använder identiteten i det internationella samfundet och politiken, det

vill säga hur man framställer sitt varumärke. De nordiska länderna har haft ett gemensam
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varumärke och deras nordiska modell och deras tillvägagångssätt har ansetts eftersträvansvärt

och populärt av andra länder. Självklart skiljer sig de nordiska länderna åt i många frågor och

historiska händelser har gjort att de har olika bakgrund, som påverkat dem på olika sätt. Ett

lands identitet förändras beroende på kontext och tid, men trots ländernas skiljaktighet, menar

konceptet att deras gemensamma varumärke som exceptionella har bevarats och upprätthålls

genom både det internationella samfundets bild av den nordiska modellen och och ländernas

egna självbild (Browning, 2007, 30-31).

Den nordiska exceptionalismen grundar sig i att de nordiska länderna historiskt sett har haft

framgångsrik socioekonomisk utveckling, värnat om säkerhet och fred, och arbetat för

jämställdhet och en hållbar utveckling på ett utmärkande vis med deras så kallade nordiska

modell (Browning, 2007, 1). De har i stor utsträckning arbetat med utvecklingspolicys och

med sin modell velat sprida sina värderingar och normer. Allt detta har skapat en gemensam

identitet och varumärke bland länderna om att de gör och vill göra gott. Identiteter kan förstås

genom konstruktivistiska termer och narrativ och kan ändras över tiden och beroende i

relation till andras identiteter (Ibid, 29). Vidare utgår konceptet ifrån tre kategorier som

länderna uppfyller och historiskt visat karaktärisera dem som exceptionella. För det första

anses de nordiska länderna värna högt om och lyckats bibehålla säkerhet och fred, inte bara

länderna sinsemellan utan även internationellt. Med deras geografiska läge mellan öst och

väst ansågs de vara en fredlig region under Kalla kriget och med normspridande ambitioner

om samarbeten, även mellan stormakterna (Ibid, 33). Den andra idéen om nordisk

exceptionalism handlar om ländernas internationella solidaritet och alla länders rätt till frihet

och självständighet. Den nordiska identiteten och varumärket lägger stor betydelse på en hög

moral och rättvisa i världen, att hjälpa de som inte har det lika bra. Ytterligare innebär den

nordiska exceptionalismen ländernas förespråkande om jämställdhet, internationell rättvisa

och en hållbar utveckling för att värna om mänsklig säkerhet (Ibid, 35). Den tredje kategorin

av den nordiska modellen och identiteten är socialdemokrati. Ländernas ekonomiska system

anses säkerhetsställa social rättvisa genom att ha lyckats sammanfläta socialism med

kapitalism på ett hållbart sätt. Med dessa tre delar av modellen, säkerhet och fred, solidaritet

och socialdemokrati skapas den nordiska identiteten och varumärket, något som vunnit högt

förtroende i det internationella systemet (Ibid, 34-36).

Den nordiska exceptionalismen som koncept fungerar bra som ett komplement till uppsatsen

huvudteori då den delar samma ontologiska ansats och uppfattning om verkligheten som
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konstruktivistisk konstruerad. Den ämnar att kunna förklara Norges självbild och

underliggande identitet som möjligtvis lägger grunden för departementets och statsministerns

problemformulering och bemötande i frågan om oljeutvinning i Arktis. Konceptets tre

kategorier, säkerhet och fred, solidaritet och socialdemokrati ger goda möjligheter att

undersöka och tolka materialet utifrån de olika kriterierna.
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3 Metod
I det här avsnittet kommer uppsatsens metodologiska val och verktyg att presenteras och

motiveras varför dessa val har gjorts. Det är viktigt att se över sina metodologiska val för att

hitta en passande metod och för att motivera varför man valt bort andra eventuella metodval.

Utöver uppsatsens metodologiska val kommer även det analytiska ramverket att redovisas i

detta avsnitt, följt av det material som används till analysen och de avgränsningar som har

gjorts för undersökningen. Vidare motiveras valet av fallet, för att visa på dess relevans och

till sist även belysa och diskutera min roll som forskare för att stärka undersökningens

trovärdighet.

3.1 WPR-ansats

Diskursanalys som metodval kan behandlas som en metodologisk och teoretisk helhet. I den

här uppsatsen kommer som sagt Carol Bacchis teori och metodologiska ansats What's the

problem represented to be, förkortat WPR-ansatsen, användas som ett gemensamt ramverk,

tillsammans med det tidigare nämnda kompletterande konceptet, nordisk exceptionalism

(Winther Jørgensen, Phillips, 2000, 10).

Jag har valt Bacchis kritiska diskursanalytiska WPR-ansats för att den lämpar sig bra för att

kunna besvara frågeställningen och undersöka och förklara hur norska Olje- och

energidepartementet, samt nuvarande statsministern rättfärdigar sina nya oljesatsningar i

Arktis. Bacchis teori och metod är konstruerade för varandra vilket gör att metoden är byggd

på samma vetenskapliga ansats, de delar det konstruktivistiska synsättet att verkligheten är

konstruerad och beroende på kontext, erfarenheter, människors samspel och därmed är

föränderlig (Bacchi, Eveline, 2020, 114). WPR-ansatsen används som ett verktyg för att

granska hur politiska och sociala problem föreställs och hur det i sin tur, upprätthåller eller

skapar maktförhållanden (Bergström, Ekström, 2018, 271). Uppsatsen ämnar att undersöka

en sådan föreställning av ett problem, samt bakomliggande strukturer och diskurser till det,

vilket gör den textanalytiska WPR-ansatsen till ett passande metodval. Eftersom att den även

lägger stor vikt vid tolkningen av texter och mer specifikt fokuserar på just policydokument

talar även detta för valet av metod.

Metoden är konstruerad för att kunna undersöka och blottlägga de maktförhållanden som

ligger bakom den dominerande diskursen. Uppsatsens teoretiska ramverk har som tidigare
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nämnt en poststrukturalistisk och konstruktivistisk utgångspunkt, vilket ger mig möjligheten

att tolka mitt valda material utifrån de antaganden som teorin och konceptet gör. Den sociala

världen skapas genom diskurser och det är lätt att ta dem för givet vilket gör diskursanalysen

som metod intressant. Det gör den lämplig till uppsatsens frågeställning som vill

uppmärksamma just paradoxer och diskurser i den norska klimatpolitiken, med fokus på

Olje- och energidepartementets och statsministerns uttalanden gällande oljepolitiken.

Bacchis WPR-ansats kommer alltså användas som analytiskt verktyg för att besvara

frågeställningen. Ansatsen bygger på sex analytiska frågor, därav jag har valt ut tre av dem

som kommer strukturera upp uppsatsens analys och resultat och som vidare används för att

kritiskt granska materialet för att se hur beslutet rättfärdigas. Jag har valt att fokusera på de

frågor som jag anser är mest relevanta för frågeställningen och fallet, som motiveras här

nedan.

De sex frågorna i Carol Bacchis WPR ansats är följande:

1. Vad är ‘problemet’ som representeras?

2. Vilka förutsättningar och antaganden ligger till grund för denna framställning av

‘problemet’?

3. Hur har denna representation av ’problemet’ kommit till?

4. Vad är oproblematiskt i problemrepresentationen? - Vilka frågor är tysta? Kan

‘problemet’ ses på ett annat sätt?

5. Vilka effekter/konsekvenser blir av denna representation av 'problemet'?

6.  Hur/var har denna representation av ’problemet’ tagits fram, spridits och försvarats?

Hur kunde den ifrågasättas, störas och ersättas?”(Bacchi 2009)

Jag har valt att använda mig av fråga ett, två och fyra med motivering att de fokuserar på det

som jag ämnar att besvara med min frågeställning. Då målet med uppsatsen är att förklara hur

de rättfärdigar sina oljeborrningar genom ett diskursanalytiskt ramverk anser jag fråga ett och

två som grundläggande och viktiga för att förklara hur det kan ha gått till. För att kunna föra

en diskussion om fallet bör jag först ha identifierat hur problemet representeras, följt av vilka

antaganden det har gjorts på. Vidare är fråga fyra ytterst viktig för att belysa att det kan finnas

andra diskurser som inte representeras och även visa att det kan finnas andra diskurser även

inom norska regeringen, detta för att nyansera fallet och kunna lyfta nya, eventuellt
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bortglömda problemformuleringar. Varför jag valt bort resterande frågor är för att jag anser

att fråga tre fokuserar mer på bakgrunden och historia som orsakat representationen. Det är

något som skulle kräva ett mycket stort och historiskt arbete som skulle leda in uppsatsen mot

ett annat syfte än vad som är ämnat. Vidare anser jag att fråga fem förklaras i uppsatsens

bakgrundsavsnitt, som de stora konsekvenser som oljeutvinningen i Arktis medför på

klimatet, något som redan bekräftas med fakta om att förbränning av olja bidrar till en negativ

klimatpåverkan. Slutligen är fråga sex svår att besvara utan att redogöra för fråga tre, så även

den går utanför mitt huvudfokus för uppsatsen.

3.2 Analytiskt ramverk

Vidare kommer uppsatsen att vara en teorikonsumerande sådan och utifrån frågeställningen

lämpar den sig bäst som en studie med beskrivande ambitioner då den vill förklara och

studera hur de rättfärdigar sina beslut (Teorell, Svensson, 2007, 99). Eftersom studien

kommer att utgå från ett redan förutbestämt teoretiskt ramverk studiens metodologiska ansats

deduktiv, med möjlighet till induktiva inslag utifrån Bacchis fråga fyra som har som mål att

hitta andra tankar utanför det befintliga, teoretiska ramverket (Esaiasson et.al, 2017, 13, 116).

Uppsatsen är en kvalitativ enfallsstudie med fokus på just fallet om oljeborrningarna i Arktis

och ytterligare fokus på norska staten som den enda aktören. Uppsatsen ämnar att med

noggrann läsning av det avgränsade materialet skapa en helhetsbild av innehållet.

Policydokumentet, samt artikeln med statsministerns uttalanden, kommer granskas för att

både kunna hitta underliggande diskurser och för att hitta specifikt viktiga delar i texterna

(Esaiasson et al. 2017, 108-109, 210).

3.3 Material och avgränsningar

För att kunna besvara frågeställningen om hur Norges Olje- och energidepartement och

nuvarande statsminister rättfärdigar oljeborrningarna i regionen Arktis krävs det material som

är rätt i tid och rum. Det finns självklart olika diskurser även inom norska staten och

regeringen och det är viktigt att inte behandla Norge som en enda stor aktör, det finns mindre

aktörer, såsom utskott, andra departement och politiker som eventuellt för en annan diskurs.

Det är däremot Olje- och energidepartementet som la fram förslagen kring de nya

oljesatsningarna, samt dem som representerade staten i rättegångarna mot Greenpeace och

Natur og Ungdom, vilket gör departementets dokument lämpligt som materialval. Det

material som valts ut är Olje- och energidepartementets första policydokument, innehållande
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det första förslaget om nya oljesatsningar, samt innehållande en konsekvensutredning av

regionen som ska uppmärksamma eventuella risker med oljeutvinningen. För att vidare

undersöka om det finns en dominerande diskurs inte bara inom departementet, utan i större

utsträckning även i regeringen, kommer det backas upp och kompletteras av uttalanden av

nuvarande statsminister Jonas Gahr Store. Eftersom att statsministern i högsta grad

representerar Norge nationellt, likväl internationellt är det relevant att ha med även den typen

av material. Tidsramen för uppsatsen sträcker sig från 26 april 2013 till 25 oktober 2021.

Detta eftersom det förstnämnda är det datumet då departementets första förslag publicerades,

samt Jonas Gahr Stores första uttalande om fallet som Norges statsminister. Materialet är

även utvalt med denna tidsramen då jag anser det intresseväckande att se om diskursen har

förändrats under dessa åtta åren eller om det är en och samma dominerande diskurs som

kvarstår.

Norges nuvarande statsminister Jonas Gahr Stores uttalanden är tagna ur en artikel från den

brittiska tidningen Financial Times, där han kommenterar EUs nya förslag om att stänga ner

verksamheten i Arktis. Varför just den här artikeln är vald som material är som sagt för att det

är Jonas Gahr Stores första uttalande i frågan som Norges statsminister, vilket tidigt och

tydligt visar hans ställningstagande. Utöver dessa två material som står i centrum av

uppsatsens resultat och analysdel, kommer även de källor som används i bakgrunden kopplas

till Bacchis fjärde fråga i analysen, för att kunna visa på kontext i texttolkningen.

Båda materialvalen består av primärkällor, det vill säga texter som inte tolkats av någon

annan tidigare utan ett policydokument skrivet av den berörda aktören, Olje och

energidepartementet, samt en tidningsartikel som direkt citerar statsministern i intervjun. Vad

som är viktigt att komma ihåg är att departementet har som mål att få igenom förslaget, vilket

kan säga att de inte är helt oberoende i situationen. Dessutom är det departementets uppgift

att representera just Norges olje och energifrågor, vilket skulle kunna tala för att det inte går

att förvänta sig en nyanserad bild av förslaget. Å andra sidan innehåller dokumentet en

konsekvensutredning genomförd av oberoende forskare och konsulter vilket stärker

materialet och höjer kraven och förväntan på att de bör redovisa fler perspektiv på frågan

(Esaiasson et.al, 2017, 296).

Det valda materialet är:
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● Det kongelige Olje- och energidepartementets policydokument, Meld. St. 36, “Nye

muligheter for Nord-Norge– åpning av Barentshavet sørøst for

petroleumsvirksomhet”, 26 april 2013.

● Richard Milnes. 25 oktober 2021. Financial Times, “Drilling shutdown would mean

end of green transition, Norway PM warns”.

3.4 Val av fall

Norge är inte ensamma om att agera och utvinna olja i Arktis utan även Ryssland är en stor

aktör av olja och gas i regionen (BBC, 2022). Varför jag valt att skriva min uppsats om Norge

och inte Ryssland är för att Norge på ett tydligare sätt uttrycker engagemang och tar del i det

globala klimatarbetet. Eftersom det finns en tydlig paradox i Norges agerande utifrån ovan

beskrivna bakgrund och internationella självbild, finner jag det mer intresseväckande att

undersöka deras diskurs och rättfärdigande, eftersom det kan anses mindre sannolikt än

Rysslands agerande. Detta motiverar valet av fall då jag anser det är mer häpnadsväckande

och utmanande att undersöka Norges dominerande diskurs. Valet att undersöka Norge görs på

grund av denna uttalande paradox som kan ses som ett så kallat pussel som ska blottgöra

deras eventuella motsättningar. Dessutom gör det norska språket det möjligt för mig att tolka

materialet i dess originalform. Utan att behöva översätta materialet, minskar risken för att

viktig tolkning går förlorad.

3.5 Rollen som forskare

Vad som är viktigt att ha i åtanke är att även jag som författare påverkas av diskurser och

eftersom att verkligheten inte anses vara objektiv utlovar inte heller denna studie sig för att

vara det. Jag som svensk och själv eventuellt präglad av den nordiska modellen, samt tidigare

student inom miljöpolitik, gör att jag bär med mig ett synsätt på Norges oljesatsningar som

tar avstamp i ekologiska grunder, vilket kan komma att skina igenom i analysen. Det gör att

uppsatsens intersubjektivitet är lägre eftersom resultatet inte nödvändigtvis blir densamma

om någon annan skulle upprepa studien, då vi kan vara påverkade av olika diskurser i

samhället vilket ändrar våra utgångslägen (Esaiasson et al. 2017, 56). Med detta i åtanke

kommer undersökningens reliabilitet eventuellt bli lägre. Därför är det teoretiska och

metodologiska ramverk och val som görs i studien viktiga att motivera, för att visa

medvetenhet om förhållandena, samt att tänka på uppsatsens diskursanalytiska metodval och

valda teorier delar samma objektiva bild av verkligheten (Winther Jørgensen, Phillips, 2000,
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10). Jag som forskare har dessutom valt Bacchis teori och konceptet nordisk exceptionalism,

vilket kan möta kritik då det kan riskera att stänga andra eventuella tolkningsmöjligheter och

alternativa perspektiv. Målet med studien är inte att hitta en objektiv sanning utan att

undersöka hur den dominerande diskursen ser ut. Genom att motivera mina val och visa att

jag undersöker det jag avser att göra kan jag höja resonemangsvaliditeten och därmed

uppsatsens interna validitet (Esaiasson et.al, 2017, 59-61). Slutligen hade jag kunnat välja en

annan metod, såsom innehållsanalys, för att över tid undersöka hur olika frågor är värderade

eller förändrade, men i detta fallet är maktrelationer och språkets roll av större vikt vilket gör

en diskursanalys mer passande (Boréus, Kohl,  2018, 51).
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4 Resultat och analys
Denna delen av uppsatsen kommer redovisa för resultaten av mina tolkningar utifrån läsning

av materialet. Utifrån de tre valda frågorna ifrån Carol Bacchis WPR-ansats kommer

analysen att redovisa för svaren på de respektive frågorna. Jag har valt att behålla frågorna i

sin kronologiska ordning då jag anser att det ge en tydlig analys och resultatredovisning av

fallet.

4.1  Fråga 1: Vad är ‘problemet’ representerat att vara inom en specifik

policy?

Analysen kommer att börja med att besvara Bacchis första fråga, “Vad är ‘problemet’

representerat att vara inom en specifik policy?”. Fokuset är således att synliggöra och förklara

problemformuleringen som representeras i departementets policydokumentet från 2013, samt

statsministerns uttalanden från artikeln i Financial Times från år 2021. Detta kommer att

göras genom att analysera vilka lösningar och argument som lyfts fram i materialet, för att på

så sätt kunna identifiera vad som lyfts fram som problematiskt.

I Olje- och energidepartementets policydokument från 2013, redovisar de för de många

fördelar som oljeutvinningen i Arktis för med sig. Policyn innehåller en redovisning av

departementets argumentation för nya satsningar i området, följt av en konsekvensutredning

som diskuterar eventuella risker med projektet. Departementet betonar de ekonomiska

fördelarna som satsningarna medför, en ökad sysselsättning i området och en säker utvinning

av olja. De för även en diskussion om att världen behöver “ren” olja, något som de menar att

Norge kan bestå andra interessenter med (Det kongelige Olje- og energidepartementet, 2013,

7, 9).

“Konsekvensutredningen viser at petroleumsvirksomhet kan skape betydelige verdier for

samfunnet. Petroleumsvirksomhet vil videre bidra til verdiskaping og økt sysselsetting

nasjonalt, regionalt og lokalt. Hvis fremtidig konkret petroleums- virksomhet på land kan få

direkte betydning for samiske interesser, vil Sametinget og eventuelle andre samiske

interesser bli konsultert. Petroleumsvirksomhet vil i liten grad ha negative miljøkonsekvenser

ved ordinær drift” (Det kongelige Olje- og energidepartementet, 2013, 37).
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“Regjeringen ønsker at næringen skal gi positive bidrag til det norske samfunnet i

generasjoner fremover. Hovedmålet i petroleumspolitikken er å legge til rette for lønnsom

produksjon av olje og gass i et langsiktig perspektiv” (Ibid, 5).

‘Problemet’ i policyn framställs vara utebliven oljeutvinning i regionen och Norges

potentiella oljeutvinning representeras som högst oproblematisk. Oljan framställs genom

argumentation snarare som lösningen på samhällsfrågor, såsom sysselsättning, ekonomisk

vinning och ett långsiktigt hållbarhetstänk. De nämner även Sametinget och framställer en

god dialog mellan parterna om ett problem skulle uppstå. Representationen är övervägande

ensidig, bestående av de fördelar och möjligheter som regionen utlovar. Som citaten ovan

visar, presenteras en långsiktigt, hållbar energiförsörjning, inte bara för Norge utan till

resterande intressenter världen över och för kommande generationer (Ibid, 7). Även

konsekvensutredningen går i linje med ovanstående påståenden och menar att risken att en

olycka, ett oljeläckage eller skadliga mängder utsläpp skulle inträffa, anses låg i Norges fall,

med tanke på deras framgångsrika teknik, kunskap och erfarenhet. Genom att betona dessa

säkerhetsåtgärder, representeras problemet av departementet som att det är bättre att Norge

utvinner oljan, än att något annat land, med sämre förutsättningar gör det. Den

överrepresenterade diskursen i dokumentet blir således att det är för samhällets bästa som

Norge bör göra dessa satsningar och det går därmed att tolka en tydlig problemformulering

som följer: att Norge inte genomför nya oljesatsningar i regionen.

I artikeln kommenterar statsministern EUs nya förslag om att all olje- och gasexploatering i

Arktis bör stängas ner i anledning av att skydda regionen. EU menar att det är viktigt inte

bara regionalt, utan även globalt för att världen ska lyckas uppnå de befintliga klimatmålen,

ställa om till förnyelsebara energikällor och upphöra förbränningen av fossila bränslen

(Financial Times, 2021). Jonas Gahr Store för en argumentation som problematiserar EUs

förslag och menar att en nedstängning inte bara kommer drabba Norge, utan även stora delar

av världen. Det går därmed att tolka problemformuleringen som att det är förslagen om

nedstängning som representeras som ett problem. Problemet blir främst representerat via två

tydliga uttalanden och argument av statsministern. För det första för statsministern en retorik

som säger att Norges olje- och gasindustri bidrar till att andra länder, utöver Norge självt, får

en ökad möjlighet att ställa om till grönare och förnyelsebara energikällor, detta genom att

förse länder med energitillgångar medans de arbetar för att ställa om. Om EUs förslag om att
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stänga ner industrin skulle träda i kraft, menar Gahr Store att den utvecklingen skulle riskera

att avstanna, eller eventuellt föras i fel riktning.

“Norway’s new prime minister has defended his country’s oil and gas industry by

emphasizing its shutdown would scupper the transition to greener industries such as

renewable energy”. (Financial Times, 2021).

Vidare problematiserar statsministern förslaget utifrån statens suveräna rättigheter att verka

och ta beslut om sitt eget lands aktivitet. Denna problematisering ger inte mycket utrymme

för kollektivt agerande i klimatfrågan, utan befäster staters, i detta fall Norges individuella

agerande och att deras ansvarstagande inte sträcker sig längre än deras egna befolkning i

frågan.

“Resolutions coming out of continental Europe saying that everything north of the Polar

Circle should arbitrarily be stopped — it doesn’t work like that. Norway is a coastal state

from north to south, we have our rights and obligations to look after our economic zone and

the activities in that zone,” (Ibid).

Representeringen av problemet är således den eventuella nedstängningen av oljeutvinningen i

Arktis, inte oljeutvinningen i sig. Statsministern lyfter den diskurs där Norges oljeindustri,

näst intill verkar väsentlig för att berörda länder ska kunna uppnå en omställning mot en

hållbar utveckling med förnyelsebara energikällor.

Åtta år har gått sedan departementet publicerade policydokumentet om nya satsningar i

Arktisregionen, men som redovisat hittills i analysen kan en liknande diskurs identifieras och

se att den förs än idag. Det är samma representation av problemet, att inte genomföra

satsningarna, och idag, hotet om nedstängning. Varken departementets dokument eller

statsministerns uttalanden representerar oljeutvinningen i sig självt eller dess påverkan på

klimatet som problemet.

4.2 Fråga 2: Vilka antaganden ligger till grund för denna framställning av

‘problemet’?

Så, vilka antaganden har lagt grunden för departementet och statsministerns framställning av

problemet? Ligger dessa antaganden till grunden för den paradox som uppstått i den norska
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klimatpolitiken och oljesatsningarna i Arktis? Med hjälp av Bacchis andra fråga ska jag

undersöka den rationalitet och logik som kan ligga bakom problemrepresentationen. Det är

tydligt att både departementet och statsministern menar att Norge inte är en del av problemet

som representeras, utan snarare lösningen på det. Den här framställningen av problemet går

att koppla till den nordiska exceptionalisemens grundantagande om att de nordiska länderna

anser sig själva som “goda” och att de vill göra “gott” (Browning, 2007, 29). Den här delen

av analysen, kommer som sagt att analysera Bacchis andra fråga, med avstamp i den nordiska

exceptionalismen för att se om landets identitet och självbild utifrån konceptet, kan förklara

deras framställning av problemet. Den nordiska exceptionalismens tre kategorier, säkerhet

och fred, solidaritet och socialdemokrati kommer tas till hjälp för att strukturera upp

analysdelen.

Säkerhet och fred

Den nordiska exceptionalismen gör antaganden att de nordiska länderna värnar om säkerhet

och fred, inte bara gällande konflikt utan även säkerhet för en hållbar utveckling och för

mänsklig säkerhet (Browning, 2007, 33). Departementets framställning av problemet, alltså

frånvaron av satsningar i Arktis går väl i linje med dessa antaganden.

“Verden trenger ikke bare mer energi, men også renere energi”. (Det kongelige Olje- og

energidepartementet, 2013, 7).

“Utslipp til luft fra petroleumsvirksomhet i området vil kun medføre marginale bidrag til

totalbelastningen, og generelt ikke medføre negative virkninger på miljø”. (Ibid, 28).

Norges olja framställs som “ren”, men i förhållande till vad? Genom att använda denna

retorik, ger det en bild och ett tolkningsutrymme av att andras olja då måste vara “oren”.

Vidare ger det andra citatet en framställning av att oljeverksamheten inte kommer ha någon

negativ miljöpåverkan. Detta eftersom Norge inte medräknar utsläppen från förbränningen av

oljan, de ger endast licenser till företagen att borra och anser sig därmed inte som ansvariga

för utsläppen (Det kongelige Olje og energidepartement, 2013, 28). Det framställs som en

satsning i riktning mot en hållbar utveckling och därmed, som följd även bidragande till

mänsklig säkerhet. Dessutom belyser konsekvensutredningen att det finns bristfällande

information, geologisk kunskap och tidigare forskning om oljans påverkan i Arktis, något

som departementet framställer som fortsatt oproblematiskt (Ibid, 22).
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“Fra andre hold hevdes det at kunnskapsgrunnlaget er for svakt til å kunne ta stilling til

åpningsspørsmålet. Av områder med manglende kunnskap som fremheves er data for sjøfugl

utover hekketiden, manglende dekning av havbunnsundersøkelser samt mangelfull kunnskap

om effekter av olje i arktiske strøk. I tillegg trekkes det frem forskningsrelaterte

problemstillinger knyttet til for eksempel langtidsvirkninger av produsert vann, økologiske

sammenhenger og synergivirkninger med andre påvirkninger, som bl.a. klimaeffekter” (Det

kongelige Olje- og energidepartement, 2013, 31)

“Departementet er enig i at ytterligere kunnskap er et gode, og forbedret kunnskap kan være

viktig for beslutninger. Men etter departementets syn er det ikke mottatt uttalelser som

avdekker at kunnskapsgrunnlaget ikke er egnet til å ta stilling til åpning av området. En del av

de påpekte forhold er spesifikke for dette åpningsområdet, mens andre forhold er av mer

generell karakter” (Ibid).

Som kan tolkas utifrån ovanstående citaten, motsätter sig departementet kritiken om att det är

bristande kunskap om området och oljans eventuella klimatpåverkan. De menar att det inte är

anledning nog för att öppningen av området skulle avbrytas. Departementet framställer Norge

som ansvarstagande och med en omtanke för att bibehålla den ekologiska säkerheten i Arktis,

något som går i linje med den nordiska exceptionalismens antaganden om landets identitet,

självbild och varumärke. Vidare är Norges oljeutvinning ett viktigt element i den

internationella energikonkurrensen där de framställs som extra framgångsrika och

innovationsrika i branschen. Norge anses även vara en stabil och stor leverantör till andra

delar av världen. Även detta går i linje med konceptet och visar på att Norge, genom oljan

kan bibehålla sin inflyttningsrika roll i det internationella samfundet (Ibid, 8 och Browning,

2007, 33).

“Oppdrag på norsk sokkel er gjenstand for internasjonal konkurranse. En lang rekke norske

bedrifter har kompetanse, teknologiske løsninger og en innovasjonsevne som gjør at de lykkes

godt i denne konkurransen. Norsk petroleumsrettet leverandørindustri leverer også i stadig

større grad til prosjekter andre steder i verden” (Det kongelige Olje- og energidepartement,

2013, 8).

I tidningsartikeln från 2021 framställs Norges klimatsmarta ekonomiska satsningar som något

som rättfärdigar deras oljesatsningar i Arktis.
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“Norway heads into the COP26 climate summit starting at the end of this month as western

Europe’s largest petroleum producer but also ploughing significant money into green

technologies such as electric cars, carbon capture and storage, and offshore wind” (Financial

Times, 2021).

Även detta citat visar hur Norges självbild, om att göra rätt för sig, framställer deras

oljeutvinning som oproblematisk, med motiveringen att de gör gott i andra sammanhang. Att

Norge är Europas största oljeaktör framställs inte i sig självt som problematiskt, utan de lyfter

landets stora investeringar inom gröna satsningar nästintill som en motvikt till

oljeutvinningen. Genom att tolka texten i helhet och citat som det ovan, framställs Norges

agerande som en klimatkompensation, ett ursäktande och rättfärdigande av den stora

oljeverksamheten. Artikelns framställande av Norge i koppling till den nordiska

exceptionalismens säkerhetskriterier och då ur mänskligt säkerhetsperspektiv, kan det kopplas

till att Norge värnar om den säkerheten i och med sitt goda arbete för grön utveckling.

Solidaritet
“Verden vil trenge mer energi i årene fremover. Økonomisk vekst og bedring i levestandard,

befolkningsøkning, økt urbanisering samt energi- og miljøpolitikk vil drive utviklingen i

energibruken. Veksten vil være særlig stor i de fremvoksende økonomiene og i

utviklingslandene hvor energibruken per innbygger er lav og energifattigdommen

omfattende” (Det kongelige Olje- og energidepartementet, 2013, 7).

I citatet ovan framställer departementet Norge som en aktör som ska hjälpa världen med

energiförsörjningen. De trycker på vikten att hjälpa länder som inte kommit lika långt i

utvecklingen och att framtidens befolkningsökning, globalisering och tillväxt kommer kräva

mer energi. Detta går i linje den nordiska modellens synsätt på ländernas solidaritet, vilja och

förmåga att hjälpa de som har sämre förutsättningar (Browning, 2007, 35). De använder en

retorik som syftar till att världen behöver Norges oljeproduktion, vilket ger landet en viktig

position i det internationella samfundet, något som stämmer överens med den nordiska

exceptionalismens antaganden om ländernas framställning av sitt varumärke.

Vidare går Jonas Gahr Stores uttalande, som nämndes under 4.1, om att varje stats har rätt att

bestämma över sitt eget territorium och aktivitet, tydligt att koppla till den nordiska

exceptionalismen. Konceptet redovisar antaganden om att den nordiska modellen värnar
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mycket högt om varje stats frihet och självständighet (Ibid). Så, övergripande finns en diskurs

som framställer Norge som ett land som vill sprida sina normer och värderingar, goda

kunskap och framgångsrika konkurrenskraft i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Det går

att tolka framställningen av problemet utifrån nordisk exceptionalism även gällande landets

solidaritet, att det är med dessa antaganden i grunden som problemet blir Norges frånvaro av

oljeutvinningen i Arktis.

Socialdemokrati

Slutligen, vad säger nordisk exceptionalism om socialdemokratin och går det att koppla till

hur Norge framställer problemet? Enligt tidigare analys har det visat att både departementet

och statsministern anser problemet i frågan vara att inte bedriva resursutvinningen.

Konceptets antaganden menar att de nordiska länderna, på ett framgångsrikt sätt värnar om en

jämställdhet bland befolkningen och en god balans mellan det socialistiska och kapitalistiska

systemet (Browning, 2007, 35).

“Å hente ut lønnsomme ressurser fra eksisterende felt er en svært viktig del av norsk

petroleumspolitikk. Den norske ressursforvaltningspolitikken er utformet med sikte på å gi

alle enkeltaktører beveggrunner til å fatte beslutninger som ikke bare maksimerer deres

økonomiske utbytte fra virksomheten, men som også er de samfunnsøkonomisk beste”. (Det

kongelige Olje- og energidepartementet, 2013, 11).

Som citatet ovan visar, framställs Norge som en stat som inte bara tar ekonomiskt

fördelaktiga beslut som gynnar den enskilda aktören, utan som är socioekonomiskt gynnsamt

för hela samhället. Detta kan även kopplas till den ekonomiska säkerheten som landet, i och

med oljeutvinningen ser efter och tillförsäkrar. Vidare framställer departementet de nya

satsningarna som en stadig satsning för framtiden och med mål om att öka sysselsättning för

befolkningen. I policydokumentet redovisar departementet siffror för den ökade

sysselsättningen i regionen, inte bara i Norge utan även inom de Arktiska länderna. Den

kommer på så sätt gynna människor både på en internationell- nationell- och lokalnivå och

bidra till ett värdeskapande för de berörda i regionen (Ibid, 26). Utifrån den

problemformulering som framställs av aktörerna, skulle allt detta gå förlorat utan

oljeaktiviteten i regionen. Det kan alltså tolkas som att den nordiska exceptionalismens

antaganden ligger till grunden för deras framställande och därmed, även rättfärdigar deras

sida av representeringen av oljeutvinningen, den oproblematiska. Självbilden och identiteten
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som den nordisk exceptionalism belyser, behöver inte nödvändigtvis vara förankrad i

verkligheten, men utifrån Bacchis antaganden om hur makten över språket styr

representationen av problemet, går det att tydligt tolka och se att det är den som dominerar i

det här fallet.

4.3 Fråga 4: Vad är oproblematiskt i problemrepresentationen? - Vilka

frågor är tysta? Kan ‘problemet’ ses på ett annat sätt?

Med hjälp av Bacchis teori och metod, kan de frågor som utelämnas och förblir

oproblematiserade upptäckas. Beroende på hur och vilket problem som framställs och likväl

utefter vad som exkluderas, skapas en föreställning som kan ge reella konsekvenser. I den

här delen av analysen ska de frågor som inte uppmärksammas diskuteras och se om det finns

aspekter som nyanserar det representerade problemet.

Utifrån den paradox som tidigare presenterats är det en fråga som väldigt tydligt framstår som

oproblematisk och tyst i dokumentet från 2013, nämligen klimatkrisen och oljeutvinningens

miljöpåverkan. I dokumentets konsekvensutredning, som utgörs av oberoende forskare och

konsulter, lyfts mycket begränsat en alternativ diskurs som belyser risken med att utvinna olja

i regionen. De menar att de har bristfällig kunskap om området och aktivitetens potentiella

konsekvenser på den biologiska mångfalden och i stort även globalt. Det nordliga läget gör

uppvärmningseffekten större och därmed även klimatpåverkan (Det kongelige Olje- og

energidepartementet, 2013, 28, 34). Departementet tystar detta perspektiv genom att påpeka,

att det räcker med goda geologiska kunskaper och att Norge håller utsläppsmålen nationellt.

“Flere instanser påpeker at petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst vil bidra til økte

norske klimagassutslipp. Departementet viser til konsekvensutredningen der det fremgår at

utslipp til luft fra petroleumsvirksomhet i åpningsområdet vil medføre marginale bidrag til

totalbelastningen. Det vises videre til at regjeringens overordnede mål i klimapolitikken er å

bidra til å begrense den menneskeskapte temperaturstigningen til maksimalt to grader i

forhold til førindustrielt nivå. Regulering av utslipp av CO2 fra petroleumssektoren er en

integrert del av gjeldende klimapolitikk”. (Det kongelige Olje- och energidepartement, 2013,

33).

I globala termer och i problematiseringen av klimatet är det oväsentligt att Norge uppfyller de

nationella målen, eftersom de endast är på grund av att de inte räknar med oljans
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förbränningsutsläpp. Norge ger licens till företag som i sin tur, enligt departementet och

statsministern, är de som står ansvariga för utsläppen. Globalt drabbar ökade utsläpp alla

människor. Idag kan vi se att det är de mindre utvecklade länderna som drabbas hårdast men

även Norge kommer inom sinom tid att påverkas av klimatförändringarna. Under FNs senaste

klimatmöte uppmanar de världen att tänka långsiktigt och medvetandegöra att handlingar

som görs idag kommer ha konsekvenser för kommande generationers möjlighet att leva i en

hållbar värld (IPPC, 2022). Det är den här diskursen som Greenpeace och Natur og Ungdom

försöker belysa och representera i frågan genom att anklaga norska staten för att strida mot

mänskliga rättigheter. Den här problematiseringen har tystats ner av departementets och

statsministerns dominerande framställningen av problemet. Ur detta perspektiv går det i linje

med Bacchis antaganden om att en dominerande diskurs formar det sociala och politiska

ordningen, vilket i sin tur orsakar reella problem, i detta fallet fortsatt negativ

klimatpåverkan.

Detta går även att se i Financial Times artikel där statsministern inte är den enda

representationen, men trots det den absolut dominerande. Statsministern för en argumentation

som menar att EUs förslag är det problematiska och att Norge är avgörande i arbetet för en

grön utveckling. Bilden som målas upp av fallet är långt ifrån nyanserad och ger inte

utrymme för andra diskurser. Norges och oljeutvinningens klimatpåverkan omnämns inte, så

även i det här materialet tystas frågan. Detta är vad Bacchi menar att WPR-ansatsen bland

annat är ämnad att göra, belysa de problem som saknar representation, i detta fallet, frånvaron

av ansvarstagande och medvetenheten om konsekvenserna i fråga om klimatkrisen.

Utöver frånvaron av ansvarstagande gällande klimatet, är den andra stora frågan som förblir

oproblematiserad i representationen ursprungsbefolkningens rättigheter och åsikter. Som visat

under avsnitt 1.1 i bakgrunden har den samiska befolkningen brukat regionen för fiske,

renskötsel och annan livnäring (Arctic Council, 2022). Det finns ett tydligt motstånd bland

den samiska befolkningen, även representerat i organisationen Natur og Ungdom som är

oroade över hur aktiviteten i regionen kommer påverka klimatförändringen (Natur og

Ungdom, 2022). Av policydokumentets fyrtio sidor, nämns den samiska befolkningen i

endast två korta stycken som lyder följande:

“Fremtidig petroleumsaktivitet i området kan berøre samiske interesser både positivt og nega-

tivt, i hovedsak gjennom nye sysselsettingsmuligheter for den samiske befolkningen og
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gjennom mulig berøring av reindriften ved arealbeslag og behov for infrastruktur. Der det er

relevant vil slike faktorer bli tatt hensyn til ved planlegging av konkret aktivitet” (Det

kongelige Olje- og energidepartementet, 2013, 26).

“Hvis fremtidig konkret petroleumsvirksomhet på land kan få direkte betydning for samiske

interesser, vil Sametinget og eventuelle andre samiske interesser bli konsultert.

Petroleumsvirksomhet vil i liten grad ha negative miljøkonsekvenser ved ordinær drift” (Det

kongelige Olje- og energidepartementet, 2013, 37).

Det finns ingen representant från de samiska samfundet som får representera en annan sida av

diskursen, utan departementet framställer situationen som relativt oproblematisk. Som citatet

ovan visar, målar de även upp en bild av att de har lyhördhet och hänsyn till om en situation

av missnöje skulle uppkomma. Trots detta lyser samernas egna upplevelser och åsikter med

sin frånvaro i dokumentet och är inte inkluderat i konsekvensutredningen. Att den samiska

befolkningen påverkas både positivt och negativt, som citatet ovan presenterar,

vidareutvecklas inte av departementet. Oljeutvinningen framställs snarare som en möjlighet

för ökad sysselsättning för samerna och utan utrymme för svar från de faktiskt omtalade och

berörda.

Departementets representation dominerar helt uteslutande i policydokumentet om förslaget

om oljeborrningar i Arktis. Trots en konsekvensutredning av oberoende forskare och

konsulter går det att tydliga tolka tecken på språkets makt över framställningen av problemet.
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5 Diskussion och slutsats
Sammanfattningsvis har den här uppsatsen haft för ambition att undersöka och blottlägga

norska Olje- och energidepartementet och statsministern rättfärdigande av sina oljeborrningar

i den sårbara regionen Arktis. Detta har jag gjort genom att analyserat, problematiserat och

diskuterat departementets policydokument och Financials Times intervjuartikel av Jonas Gahr

Store. Detta har genomförts genom Carol Bacchis WPR-ansats, med tre utvalda frågor som

fokuserat på uppsatsens syfte och frågeställning. Fallet har en intressant karaktär i och med

Norges motsättningar i klimatpolitik och aktiviteten i Arktis, denna paradox har legat som

grund för syftet och frågeställningen.

Språkets makt kunde genom Bacchis första fråga tydligt identifierats genom att analysera

aktörernas framställning av problemet. Oljeutvinningen i Arktis framställs som näst intill helt

oproblematiskt och ensidigt fördelaktig för Norge och andra intressenter världen över. Denna

problemformulering framställs helt i linje med den nordiska exceptionalismens antaganden

om landets självbild, identitet och externa varumärke utifrån konceptets tre kategorier,

säkerhet och fred, solidaritet och socialdemokrati. Norges oljeutvinning menar dem är viktig

för innovationen och konkurrenskraften i branschen, bidrar till att andra länder kan genomgå

en grön omställning, ser till att sysselsättningen ökar i regionen, visar på solidaritet till de

mindre utvecklade länderna och inte minst, bidrar till en ren och hållbar utveckling för

kommande generationer. Allt detta utifrån deras egna framställning av problemet, men vilka

andra perspektiv förblir oproblematiska?

Med hjälp av Bacchis andra fjärde fråga belyser och analyseras de andra diskurser som blir

tystade i representeringen. Klimatpåverkan och den stora miljöförstöringen som

oljeborrningen orsakar saknas, det faktum att aktörerna helt och hållet avsäger sig ansvar över

utsläppen som blir konsekvenserna av att tillåta borrningarna. Dessutom samernas upplevda

problematik av situationen som departementet framställer som oproblematiskt och snarare

gynnsamt för arbetsmöjligheterna i Arktis. Är även detta antaganden som grundar sig i den

nordiska exceptionalismen? Att de nordiska länderna värnar om jämställdhet, rättvisa och

frihet och därmed inte anser sig göra fel i situationen? Jag anser att det går att avläsa och

tolka dokumentet i linje med ovanstående påstående. Detta visar på att det är de sociala och

politiska maktförhållandena som upprätthåller den framställning av problemet som dominerar

och därmed skapar en social ordning som förbiser samernas diskurs (Bacchi, Goodwin, 2016,
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6). Dessa frågor blir tystade av aktörernas problematisering och det är sådana frågor som gör

denna uppsatsen viktig, för att belysa även de oproblematiserade frågorna.

Det är extra intressant att granska materialet över tid, policydokumentet från 2013 skrevs

innan Parisavtalet och den diskussion om klimatet som råder idag. Dagens debatten kan anses

mer allvarlig än någonsin med tanke på de senaste uttalandena från FNs klimatmöte. Genom

att även tolka tidningsartikeln från 2021 där statsministern för första gången ger kommentar

på situationen, ger oss en tydlig bild av att Norge håller samma dominerande diskurs. De

tidigare tysta diskurserna må ha fått mer utrymme, med tanke på rättegången och

klimataktivisternas ökade spridning av medvetenhet, men landets tydligaste representant,

statsministern går fortsatt i linje med den första representationen av problemet. Dessutom

anser jag ytterligare en fråga oproblematiserad, dock inte lika explicit uttryckt en del av

diskussionen och det är världens mindre utvecklade länder som, enligt FN är de som drabbas

hårdast av klimatförändringen. Departementet och statsministern framställer Norge som ett

solidariskt land som vill bistå med billig energi till de som behöver det. Utsläppen från

oljeutvinningen och från de företag som Norge ger licens till drabbar alla globalt, så går det

verkligen att påstå sig vara ett solidariskt land med det i åtanke? Frågan är om Norge kan

fortgå med den nuvarande diskursen och fortsatt behålla sitt lands varumärke?

I denna uppsatsen har jag undersökt och identifierat hur Norge rättfärdigar sina oljeborrningar

genom argument som, enligt forskare och miljövetare kan uppfattas som bisarra. Att oljan är

“ren”, bidragande till en hållbar framtid och stärkande för sysselsättningen och ekonomin i

regionen, är enligt andra bara en bortförklaring för landets ekonomiska vinning. Genom att

undersöka rättfärdigandet och analyserat materialet, visar resultatet att deras representation

och rättfärdigande går i linje med den nordiska exceptionalismen. Uppsatsens resultat och

analys har i koppling till den redovisade bakgrunden om Norges klimatengagemang stärkt

uppfattningen om den befintliga paradoxen i Norges klimatpolitik.

5.1 Vidare forskning
För framtida forskning hade det varit intressant att undersöka om det finns delade åsikter

inom norska regeringen genom att möjligtvis jämföra två olika departements framställning

och uppfattning om situationen och se hur det kommer sig att en representation av problemet

blir överlägset de andra. Jag hade även personligen tyckt det varit väldigt givande och
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intressant att, precis som exemplet i tidigare forskning undersökt vad befolkningen upplever.

Finns det ett samband, upplever de att de nås av information och kunskap om situationen och

är det isåfall avgörande för deras åsikt om oljeborrningarna i Arktis?

Ytterligare vore det intressant med en vidare forskning om hur denna paradox inom Norges

klimatpolitik påverkar andras uppfattning om Norge som stat i mer internationella termer.

Med avstamp i vad forskarna och FNs klimatpanel uttrycker, påverkas och skadas Norges

varumärke av deras aktivitet i Arktis? Förs det en diskussion om deras agerande i

internationella forum? Fortsatt i koppling till tidigare forskning vore det spännande att

undersöka om det finns en korrelation mellan ökad kunskapsspridning och

klimatmedvetenhet i världen och ett ökat ansvarsutkrävande av de suveräna staterna, inte

minst stater som Norge som anses ha de rätta förutsättningarna för att arbeta aktivt för en

hållbar utveckling.

Det finns oändligt med andra angreppssätt att undersöka detta fall och det kommer vara

spännande att se vad som händer i framtiden och hur debatten artar sig. Jag hoppas att denna

uppsatsen kan bidra med medvetenhet och ett ökat kritiskt tänkande i klimatdebatten. Alla

länder bär ett ansvar i det gemensamma arbetet mot klimatkrisen och måste se till det stora

perspektivet, det handlar inte om att kringgå internationella regler genom att, som i Norges

fall lägga utsläppen på oljebolagen, utan att se till det stora perspektivet och granska vad ens

handlingar får för långvariga konsekvenser. Dessutom med en ökad oljedebatt i dagens värld

där oljeföretag tjänar mer än någonsin mitt i en brinnande klimatkris måste stater samarbeta

och våga satsa långsiktigt.
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