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Today the EU imports about 50 percent of its energy consumption and this is about to 

increase to 70 percent in year 2030. To supply this future need for energy, the EU has initiated 

a partnership with Russia. This partnership is reflected in the construction of The North 

European Gas Pipeline (NEGP). Many EU memberstates has expressed their anger about this 

pipeline, mostly because of the deepened partnership with Russia. The question of concern is 

if the pipeline is a positive way of solving the energy problem for the EU?  

 

The aim of this master thesis is from a wideened securityconcept examine what securitythreats 

the NEGP implies for the EU and its memberstates. 

 

The thesis main theory is Barry Buzans, Ole Waevers and Japp de Wilde´s theory about a 

wideened security concept, which constitute five security sectors: political, military, societal, 

environment and economy. These sectors are then applied to statements made by the countries 

in the Baltic Sea, to investigate what security threats the NEGP implies. 

 

The conclusion is that the NEGP constitute a securitythreat in the environmental, the 

economic, the military and perhaps also in the political sector.  
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1 Introduktion 

 

Detta kapitel inleds med att problemområdet och den grundläggande problemformuleringen 

presenteras. Därefter följer uppsatsens syfte och de mer preciserade frågeställningarna. 

Kapitlet avslutas med en genomgång av uppsatsens disposition. 

 

EU importerar i dag nästintill 50 procent av sin energikonsumtion och den beräknas stiga till 

70 procent år 2030. För att kunna täcka en del av den framtida konsumtionen har man inlett 

ett ökat samarbete med Ryssland. Ryssland står i dagsläget för hälften av EU:s gasimport (se 

bilaga 2) och 30 procent av dess oljeimport. 1 Det fördjupande samarbetet mellan de två 

parterna har tagit sig uttryck i den så kallade North European Gas Pipeline (NEGP), som ska 

vara ett steg mot att täcka det framtida energibehovet inom EU.  

 

NEGP är en gasledning med syftet att överföra naturgas från Ryssland till Tyskland. Den är 

planerad att stå klar år 2010. 2 Gasledningen innebär vidare att EU kommer att få en närmare 

relation med Ryssland och därmed också vara beroende av deras energiexport. Flera 

medlemsstater har emellertid satt sig emot det här fördjupade energisamarbetet med Ryssland 

av olika anledningar.3 I grund och botten är motsättningarna en effekt av att EU i dagsläget 

inte har någon gemensam extern energipolicy.4 Den negativa inställningen handlar bland 

annat också om frågan huruvida Ryssland är en pålitlig energileverantör.5 Ryssland har sedan 

år 1991 använt en hård prispolitik, utfört leveransavbrott på energi, samt hotat de tidigare 

ryska staterna: Ukraina, Estland, Lettland, Litauen, Vitryssland, Moldavien och Georgien vid 

ett 50-tal tillfällen.6   

 

Den mest uppmärksammade händelsen som också påverkat EU är gaskonflikten i Ukraina i 

början av år 2006, då Ryssland stängde av gasförbindelsen med Ukraina (Ukraina är en 

transitstat7, där 80 procent av gasen från Ryssland till EU passerar). Ukraina svarade med att 

nyttja den ryska gas som var menad för EU, då de hävdade att Ryssland var skyldiga dem det 

                                                 
1 Monaghan & Montanaro-Jankovski (2006) sid. 7, 9 
2 Nordstream (2006) sid. 9-10 
3 Tomberg (2006) sid. 98 
4 Solana (2006) sid. 1 
5 Tomberg (2006) sid. 98-99 
6 Larsson (2006) Rysslands energipolitik och pålitlighet som energileverantör. sid. 6 
7 Transitstat: Ett land som en gaspipeline passerar genom från exportland till importland.  
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enligt kontrakt.  Ryssland kontrade med att stänga av hela gastransporten till Ukraina.8 Det 

här var en av anledningarna till att man ville bygga NEGP, med andra ord man ville ha en 

direktförbindelse mellan EU och Ryssland. Vidare innebär gasledningen också att Ryssland 

slipper de avgifter som transitstaterna tar ut för gasen att transporteras, samt avbrott i 

transporter som exempelvis Ukrainakonflikten medförde. 9  

Frågan man kan ställa sig är om NEGP kommer att ha positiva effekter för EU? 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att utifrån ett vidgat säkerhetsbegrepp utreda vilka säkerhetshot som 

NEGP kan komma att innebära för EU och dess medlemsstater.  

 

För att nå uppsatsens syfte avser jag att besvara tre frågeställningar angående NEGP: 

� Vad, eller vem är det som är hotat/hotad av NEGP? 

� Om det är så, på vilka grunder existerar hotet? 

� Vem är det som vill vidta åtgärder mot hotet? 

1.2 Disposition 

Uppsatsen inleds med att jag i kapitel 1 presenterar uppsatsens problemformulering, syfte och 

frågeställningar, samt dess disposition. I kapitel 2 presenterar sedan det teorival som ligger till 

grund för uppsatsen. Huvudteorin är följaktligen en vidgad syn på säkerhetsbegreppet. 

Kapitlet inleds emellertid med att redogöra för tidigare forskning, samt konkurrerande synsätt 

på säkerhetsbegreppet och avslutas sedan med att presentera analysramen, med vilken teori 

och empiri ska kopplas samman. Kapitel 3 är ett metodkapitel, där uppsatsens metod 

(fallstudiemetoden) och teknik (kvalitativ textanalys) presenteras. Kapitlet behandlar också 

kritik mot metoden, material och källkritik, samt uppsatsens avgränsning. I kapitel 4 tar sedan 

uppsatsen empiriska del vid. Kapitlet inleds med att kort presentera NEGP och dess bakgrund. 

Vidare behandlas EU:s och Rysslands energirelation och de båda parternas ståndpunkt 

angående NEGP. Kapitlet avslutas med att beskriva Estlands, Lettlands, Litauens, Polens, 

Finlands, Danmarks, Sveriges och Tysklands ståndpunkt angående NEGP. Kaptitel 5 är 

uppsatsens analyskapitel, där teorin om ett vidgat säkerhetsbegrepp och staterna i 

Östersjöregionens åsikter om NEGP kopplas samman för att se vilka säkerhetshot som 

ledningen medför för EU och dess medlemsstater. Uppsatsen avslutas sedan med en kort 

slutsats och slutord 

                                                 
8 Cohen (2006) sid. 3 
9 Tomberg (2006) sid. 97 
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2 Teori 
 

I det här kapitlet kommer den teori, som ligger till grund för uppsatsen att presenteras. 

Kapitlet inleds med att utröna den tidigare forskningen som ligger till grund för 

säkerhetsstudier. Därefter följer en presentation av uppsatsens huvudteori, det vill säga Barry 

Buzans, Ole Waevers och Japp de Wildes syn på det vidgade säkerhetsbegreppet. Kapitlet 

avslutas med att presentera den analysram, med vilken uppsatsens teori och empiri ska 

kopplas samman. 

 

2.1 Tidigare forskning 

 

”We cannot solve problems by using the same kind of thinking we used when we created 

them” 

- Albert Einstein 

 

Det traditionella synsättet på säkerhetsstudier är att studera förekomsten av krig. 

Säkerhetsstudier placeras på grund av det oftast i den realistiska skolan inom internationella 

relationer (IR). Det här bottnar framförallt i att forskare inom traditionella säkerhetsstudier 

hävdar att en konflikt mellan stater alltid är möjlig. De hävdar vidare att en stats nyttjande av 

sin militära styrka inte bara påverkar sitt eget, utan också andra staters samhällen. Det är 

således viktigt att studera säkerhet inom och mellan dessa samhällen.10 Säkerhetsstudier 

definieras enligt följer: 

 

”(…) causes of war and of alliances, as well as policy-oriented research on military and 

other threats confronting particular countries.” 11   

 

Säkerhetsstudier är en relativt ny företeelse, som tog fart efter första världskriget. Under första 

världskriget var det de involverade staternas militära organ som förvaltade säkerhetsstudierna, 

men efter krigets slut inträffade en vändning. Man såg då de stora krigskostnaderna som 

åsamkat de involverade staterna och forskare ville då inte lämna ett så intressant 

forskningsområde till militära analytiker. Den första vågen av säkerhetsstudier innebar sedan 

                                                 
10 Walt (1991) sid. 212 
11 Nye & Lynn-Jones (1988) sid. 6 
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att civila forskare blev involverade i den militära planeringen för första gången under andra 

världskriget. Forskningen har sedan utvecklats allt mer och under kalla kriget behandlade den 

främst kärnvapenavskräckning och stormaktspolitik. I dag har det traditionella synsättet fått 

konkurrens från ett vidgat synsätt inom säkerhetsstudier. Forskare inom detta synsätt anser att 

icke-militära hot också kan innebära ett säkerhetshot mot stater och individer. 12  

 

Skillnaden mellan det traditionella och det vidgade synsättet är antalet säkerhetssektorer, där 

det traditionella är monosektoriellt och det vidgade är multisektorellt. Traditionalister ser 

således säkerhetshot endast inom två sektorer: den militära och den politiska. Den främsta 

aktören anser de vara staten och det beror främst på att synsättet utvecklades i kontexten av 

andra världskriget och kalla kriget. Det är på så vis dem argumenterar för att säkerhet ska 

studeras utifrån militära och politiska hot. Staten har fortfarande den centrala rollen i världen. 

I den vidgade skolan anser man att säkerhetshot bör studeras utifrån fler perspektiv, än just 

enbart ifrån den militära och den politiska synvinkeln. De menar att stater har intressen och 

kan mobilisera sig inom en mängd olika säkerhetsområden, som inte nödvändigtvis är av en 

militär karaktär. Hot och sårbarhet kan ta många olika skepnader och det är viktigt att sätta 

upp väldefinierade kriterier om vad ett hot innebär och vad som är hotat, samt vilken aktör 

som vill vidta åtgärder mot hotet. De sektorer som kan innebära ett hot mot säkerheten, 

förutom den politiska och militära, är också den ekonomiska, samhälleliga och miljö.13  

 

Den kritik som det vidgade synsättet lägger fram mot det traditionella synsättet grundar sig på 

liberalismens segrande över kommunismen, i och med kalla krigets slut.  De menar att den 

militära säkerheten börjat spela ut sin roll och på så vis kan man också se det traditionella 

synsättet som förlegat. Säkerhetsstudier är i behov av, menar de, ett nytt sätt att se på 

säkerhetsagendan för att få bättre kunskap och mer insikt om hur världen i själva verket 

fungerar i dag.14 Traditionalisterna motsätter sig detta och medger att man i vissa fall bör se 

bredare på säkerhet, men att det fortfarande är den militära säkerheten som står i centrum. 

Den främsta kritiken som traditionalisterna riktar mot det vidgade synsättet är bristen på 

konsekvens som ett vidgat säkerhetsresonemang leder till. De menar att det vidgade synsättet 

                                                 
12 Walt (1991) sid. 213-14  
13 Buzan m.fl. (1998) sid. 2-5 
14 Buzan m.fl. (1998) sid. 209-212 
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urvattnar säkerhetsbegreppet och för att hålla det intakt bör man därför återgå till att fokusera 

på den militära säkerheten.15  

2.1.1 Den vidgade synen på säkerhetsbegreppet 

Det finns flera forskare som förespråkar det vidgade synen på säkerhetsbegreppet, här följer 

fyra exempel:  

 

Richard H Ullman 16, skrev år 1983 en artikel om betydelsen av att vidga säkerhetsbegreppet. 

Han menar att politiker förbiser viktiga säkerhetsproblem som är av en icke-militär karaktär. 

Även analytiker, menar Ullman, har haft svårigheter att definiera nya hot som uppkommit, 

vilket har lett till att staten inte är på det klara med hur man ska hantera dessa. Han menar 

vidare att definiera nationell säkerhet i termer av militär kapacitet skapar en falsk bild av 

verkligheten. Man utelämnar då viktiga aspekter som kan innebära ett hot mot säkerhet inom 

andra områden. Det här leder i slutändan till att världens totala säkerhet minskar och att stater 

enbart koncentrerar sig på sin militära verksamhet och dess utveckling, som i sin tur leder till 

osäkerhet mellan stater.17 Ullman belyser också betydelsen av lobby- och 

intresseorganisationer, vilka framhåller att det finns andra typer av säkerhetshot som är 

viktiga, såsom exempelvis: mänskliga rättigheter, världssvälten och miljön. Det viktiga, anser 

Ullman, för dessa organisationer är att få upp problematiken på agendan även om det är svårt 

att göra sin röst hörd. För problemet förvärras oftast desto längre stater väntar med att tackla 

det.18 

 

Joseph S Nye Jr19, och Sean M Lynn-Jones20 skrev år 1987 en rapport om en konferens som 

hölls samma år av Center for Science and International Affairs om ”the Past, Present and the 

Future of International Security Studies”.21 Tendenserna som Nye och Lynn-Jones såg var att 

den teoretiska utvecklingen inom säkerhetsstudier, sedan avskräckningsparadigmet 

introducerades på 1950/60-talet, varit liten. Majoriteten av de studier som utarbetas handlar 

om just global säkerhet, stormaktsrivalitet och kärnvapenkontroll. Det synsättet är inte 

tillräckligt för att förstå den värld och utvecklingen som ägt rum den senaste tiden. Nye och 

                                                 
15 Walt (1991) sid. 213 
16 Richard H Ullman är professor i internationella relationer vid Woodrow Wilson School, Princeton University. 
17 Ullman (1983) sid. 1 
18 Ullman (1983) sid. 25-26 
19 Joseph S Nye Jr är Distinguished Service Professor vid Kennedy School of Government, Harvard University. 
20 Sean M Lynn-Jones är redaktör för "International Security" vid Belfer Center for Science and International 
Affairs Studies, Harvard University. 
21 Nye & Lynn-Jones (1987) sid. 5 
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Lynn-Jones anser att forskare är som förblindade av den här problematiken och missar därför 

viktiga forskningsområden, såsom regionala säkerhetsproblem, inhemsk politik och 

framförallt ekonomisk säkerhet som fått ytterst lite uppmärksamhet.22 

 

En ytterligare forskare som förespråkar den vidgade synen på säkerhetsbegreppet är Helga 

Haftendorn23, som skrev i en artikel år 1991 om bristen på definiering av säkerhetsbegreppet. 

Hon menar att den säkerhet som i dag symboliserar världsbilden är den internationella 

säkerheten, men att begreppet är vagt definierat. Bristen i definieringen anser hon grundar sig 

i att den inte kan förklara den mångfald och förändringar som sker i olika regioner och andra 

systemformationer i dag. Man bör således, för att komma tillrätta med problemet, försöka 

finna de bakomliggande faktorerna till att en stat agerar som den gör. De här faktorerna 

behöver inte enbart vara av en militär karaktär, utan också ekonomiska, miljömässiga och 

inhemska faktorer är viktiga.24 

 

Ann Tickner25 skrev år 1991 en bok om kvinnas roll i internationella relationer, det vill säga 

hon kritiserar att kvinnan inte fått göra sin röst hörd, samt att både geopolitiken och 

miljöpolitiken utarbetats av män. Tickner menar vidare att världen i dag är på väg från ett 

system som karaktäriseras av anarki mellan nationalstater, till ett system som i större 

utsträckning är hotat av inhemska- och miljöproblem. Vidare menar hon att det krävs 

jämlikhet mellan män och kvinnor för att man ska nå fred, ekonomisk säkerhet, och hållbar 

utveckling i världen. Det här yttrar sig genom att kvinnor kommer med nya resonemang och 

tankebanor som kan hjälpa till att lösa dessa typer av problem. Tickner anser också att den 

gamla definitionen av säkerhet bör vidgas, då krig och konflikter inte längre spelar lika stor 

roll.26 

                                                 
22 Nye & Lynn-Jones (1987) sid. 26-27 
23 Helga Haftendorn är professor och före detta rektor vid Center for Transatlantic Relations, Foreign and 
Security Policy vid Free University of Berlin. 
24 Haftendorn (1991) sid. 3, 5, 12-13, 15-16 
25 Ann Tickner är professor på skolan för internationella relationer vid University of Southern California, Los 
Angeles. 
26 Review: Tickner (1992)  
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2.2 Buzan, Waever och de Wilde 

Barry Buzan27, Ole Waever28 och Japp de Wilde29 är alla förespråkare för den vidgade synen 

på säkerhet. De hävdar att man bör se säkerhetshot utifrån fem sektorer: 

� Den ekonomiska 

� Den politiska 

� Miljö  

� Den militära 

� Den samhälleliga30  

Var och en av dessa sektorer kommer att behandlas i det här avsnittet. Avsnittet inleds med att 

definiera viktiga begrepp, som sedermera kommer att användas i presentationen av de fem 

sektorerna. 

2.2.1 Begreppsdefinitioner 

Ett hot: Eftersom det inte framkommer hur Buzan, Waever och de Wilde definierar ett hot 

har jag valt definitionen från Nationalencyklopedin, som både är enkel att förstå och passande 

i det här fallet: 

 

”En varning om möjlig obehaglig följd”31
 

 

Säkerhet: den traditionella definieringen av begreppet är överlevnad från ett specifikt hot.32  

Buzan, Waever och de Wilde definierar säkerhet i boken ”Security: A New Framework for 

Analysis”, enligt: 

 

”The need is to construct a conceptualization of security that menas something much more 

specific than just any threat or problem. Threats and vulnerabilities can arise in many 

different areas, military and nonmilitary, but to count as security issues they have to meet 

strictly defined criteria that distinguish them from the normal run of merely political. They 

have to be staged as existential threats to a referent object by a securitizing actor who thereby 

generates endorsement of emergency measures beyond rules that would otherwise bind.(…) 

In other words, security is a generic term that has distinct meaning but varies in form. 

                                                 
27 Barry Buzan är professor i internationella relationer vid London School of Economics. 
28 Ole Waever är professor i statsvetenskap vid University of Copenhagen. 
29 Japp de Wilde är lektor i internationella relationer vid University of Twente i Holland. 
30 Buzan m.fl. (1998) sid. 7 
31 Nationalencyklopedin (070520)  
32 Buzan m.fl. (1998) sid. 21, 27 
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Security means survival in the face of existenitial threats, but what constitutes an existential 

threat is not the same across different sectors.”33 

 

De menar alltså att säkerhet innebär överlevnad, men att ett hot måste uppfylla vissa kriterier 

för att klassas som ett existentiellt hot. Dessa kriterier är: ett hot mot ett referensobjekt som en 

säkerhetiserande aktör vill säkra (se nedan). Hotbilden kan sedan ändras, anser de, beroende 

på vilken av de fem sektorerna man tittar på. 

 

Referensobjekt: Det objekt som anses vara hotat och som har legitimitet att kräva 

överlevnad.34 

 

Säkerhetiserande aktör: En aktör som vidtar åtgärder mot ett hot och påvisar att ett 

referensobjekt faktiskt är hotat.35 

 

Funktionell aktör: En aktör som påverkar dynamiken i en säkerhetssektor, som alltså har 

inflytande på beslutsfattandet i säkerhetsfrågor. Exempel på en sådan aktör är Greenpeace. 36  

 

Säkerhetisering: Innebär att det inte existerar någon offentlig debatt eller utformad policy 

inom ett problemområde och för ett specifikt hot. En sådan är i behov att utformas. En bra 

säkerhetisering består av tre steg: ett möjligt hot, tvångsmässigt handlande och en effekt av 

handlande, genom att bryta loss mot de befintliga reglerna.37 

 

Ett säkrat hot: innebär att man har upptäckt hotet och är i stånd att ta till nödvändiga medel 

och handla utanför gränserna av tidigare politiska beslut.38 

 

De nästkommande fem avsnitten kommer att behandla de fem olika säkerhetssektorerna. 

Inom varje sektor kommer tänkbara hotbilder, referensobjekt, säkerhetiserande aktörer, samt 

funktionella aktörer att presenteras. 

                                                 
33 Buzan m.fl. (1998) sid. 5, 27 
34 Buzan m.fl. (1998) sid. 32 
35 Ibid.  
36 Ibid. 
37 Buzan m.fl. (1998) sid. 23, 25-26 
38 Buzan m.fl. (1998) sid. 25 
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2.2.2 Militära sektorn 

I den militära sektorn är staten den främsta aktören, både som referensobjekt och som 

säkerhetiserande aktör. Det här bottnar framförallt i att stater besitter de största militära 

resurserna i förhållande till andra aktörer. Förekomsten av dessa resurser bygger på idén om 

nationell suveränitet, det vill säga att staten styr över ett territorium och en viss befolkning 

som man är mån om att skydda. Det mest effektiva sättet att kontrollera och skydda sin 

nationella suveränitet från hot är genom att använda sin våldsmakt.39 

 

Hotbilder 

En stats militära säkerhetsagenda formas framförallt runt dess möjlighet att försvara sig mot 

interna och externa hot. Agendan kan också användas för att förhindra icke-militära hot, 

såsom exempelvis migrationsströmmar. När det gäller de interna militära hoten så talar man 

oftast om inbördeskrig eller revolution. Vid sådana tillfällen behöver den sittande regeringen 

upprätthålla civil fred, territoriell integritet och framförallt den befintliga statliga apparaten. 

De externa militära hoten kommer framförallt från andra stater och rör då staters faktiska 

offensiva och defensiva militära resurser. Det handlar också om staters intentioner och hur 

stater uppfattar en annan stats militära resurser. Här uppkommer det så kallade militära 

säkerhetsdilemmat, det vill säga hur en stat uppfattar andra stater som hotande när de är i färd 

med att utöka sina militära resurser. Det gäller här för stater att samla in underrättelse eller gå 

till angrepp för att få hotet säkrat.40 

 

Hotbilderna skiljer sig som sagt mycket inom den militära sektorn. Exempelvis så kan en stat 

ha en grannstat som historiskt sett agerar aggressivt. Problemet ligger i att det är svårare att 

säkra ett hot mot en aggressiv stat, än en stat med pacifistiska tendenser. Dock påverkar det 

här nästan enbart stater i närområdet, då stater i de flesta fall inte känner sig hotade av stater 

som territoriellt sett ligger längre bort. 41  

 

Referensobjekt 

Referensobjekten är som tidigare nämnts främst stater. Det finns dock potentiella 

referensobjekt som existerade innan nationalstatsbyggandet år 1648, som exempelvis stammar 

i Centralasien och Afrika. Det kan med andra ord också inom en stat finnas referensobjekt, 

som exempelvis minoriteter som motsätter sig den egna staten. Militära samarbeten mellan 
                                                 
39 Buzan m.fl. (1998) sid. 49 
40 Buzan m.fl. (1998) sid. 50-52 
41 Buzan m.fl. (1998) sid. 57-58, 60 
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stater, såsom allianser kan också ses som referensobjekt. Exempel på sådana är NATO och nu 

på senare tid också EU.42 

 

Säkerhetiserande aktörer 

Eftersom staten är det främsta referensobjektet, så är det ofta staten som också tar till 

nödvändiga medel för överlevnad. Problem uppkommer dock när man inom en stat inte är 

överens om huruvida något kan klassas som ett hot eller inte. Det här är speciellt 

problematiskt inom stater där det finns starka lobbygrupper och försvarsanalytiker, som vill få 

göra sin röst hörd. Sådana typer av meningsskiljaktigheter yttrar sig främst i demokratiska 

stater, såsom exempelvis i USA:s krig i Vietnam, där motsättningarna inom USA var stora. 43 

 

Funktionella aktörer 

Exempel på funktionella aktörer kan vara olika typer av privata aktörer, såsom exempelvis 

företag inom vapenindustrin. Det kan också vara olika organ inom försvarsmakten, eller 

legosoldatstrupper som kan påverka.44 

2.2.3 Samhälleliga sektorn 

Man diskuterar ofta om nationell säkerhet, men sällan om nationen45 som ett område att säkra.  

Inom den samhälleliga sektorn är det således nationens säkerhet som står i centrum. Det 

huvudsakliga begreppet inom den här sektorn är identitet, det vill säga hot mot överlevnaden 

av en identitet. Exempel på identiteter som kan vara hotade är olika religiösa eller etniska 

grupperingar inom en stat eller en nation.  Den samhälleliga säkerheten handlar således om 

vilket samhälle som individer identifierar sig med.46  

 

Hotbilder 

Hoten inom den här sektorn är främst tre: 

� Migration: hotet uppkommer när olika samhällens identiteter blandas, vilket leder till 

att samhället inte är vad det tidigare varit.  

                                                 
42 Buzan m.fl. (1998) sid. 52-54 
43 Buzan m.fl. (1998) sid. 55 
44 Buzan m.fl. (1998) sid. 56-57 
45 Enligt svenska akademins ordbok innerbär begreppet nation: ”Ett folk i ett land; med tanken särskilt riktad 
dels på gemensamhet i härstamning, språk, kultur och dylikt, dels. på bosättning i samma land, gemensamhet i 
styrelse och dylikt.; i synnerhet numera ofta med tanke på att de olika individerna inom folket mera allmänt ha 
känsla av samhörighet.”( O.S.A- projektet (2007)) 
46 Buzan m.fl. (1998) sid. 119-120 
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� Horisontell tävlan: då det finns flera typer av identiteter inom en nation, kan de som är 

mindre påverkas av den kultur som är störst. Påverkan sker sedan främst på det 

kulturella och språkliga planet.  

� Vertikal tävlan: att människor kommer sluta identifiera sig med en viss identitet, 

antingen på grund av ett integrationsprojekt eller genom ökad regionalisering. 

Integrationen kan i sin tur leda till att individer kommer se sin tidigare identitet som 

mer eller mindre betydelsefull.47 

Olika identiteter kan också ha olika nivåer av sårbarhet, beroende på hur de är uppbyggda. 

Om exempelvis en identitet bygger på separation mot den dominanta kulturen är gruppen 

mycket mer sårbar än om dess identitet är en del av den som är dominant.48 

 

Referensobjekt 

Ett referensobjekt inom den samhälleliga sektorn rör främst om en grupp hävdar att dess ”VI” 

är hotat. De främsta referensobjekten i den samhälleliga sektorn är följaktligen: stammar, 

klaner, etniska minoriteter, mindre civilisationer och religioner.49 

 

Säkerhetiserande aktörer 

Dessa aktörer kan vara stater som hjälper en minoritet inom landet, media är också en viktig 

aktör som bidrar till att offentligheten blir medveten om problemet. Andra aktörer kan vara 

EU, där den enskilda individen har möjlighet att stämma den egna staten. Det finns också 

många rörelser som försöker hävda sin sak, exempel på det här kan vara mot EU och dess 

fortsatta integrationsprocess.50 

 

Funktionella aktörer 

Det kan vara olika typer av organisationer som agerar mot ett förtryck av en minoritet.51 

2.2.4 Ekonomiska sektorn 

Den ekonomiska säkerheten är kontroversiell och kopplad till politiken. Utvecklingen av den 

ekonomiska säkerheten domineras i dag av den liberala agendan, det vill säga frihandel och 

öppna marknader. Problemen rör således områden som handel, produktion och finanser och 

tar sig uttryck i instabilitet och ojämlikhet inom dessa områden. Instabilitet yttrar sig främst 

                                                 
47 Buzan m.fl. (1998) sid. 121 
48 Ibid. 
49 Buzan m.fl. (1998) sid. 123 
50 Buzan m.fl. (1998) sid. 124 
51 Ibid. 
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på den inhemska arenan, genom ökad integrering och liberalisering av världsekonomin. 

Ojämlikhet speglas framförallt genom det underläge som många tredjevärlden länder har i den 

liberala världsekonomin.52  

 

Hotbilder 

Eftersom den ekonomiska säkerheten är så bred, så beror det på vilket referensobjekt som 

känner sig hotat och som är i behov att bli säkrat. För stater kan det vara att man exempelvis 

måste förlita sig på resurser från externa källor, då man inte kan producera dem inom den 

egna staten. Den här typen av hot kan också skapas då man inte vet om intentionerna som den 

externa källan har.53 I detta sammanhang talar man också om ”systemic crisis”, det vill säga 

händelser som kan påverka stabiliteten i ett ekonomiskt system . Det här kan vara rubbningar i 

transport av exempelvis varor, service och kapital, som kan klassas som ett hot mot 

säkerheten. 54 ”Systemic crisis” karaktäriseras av snabba och stora strukturella förändringar, 

det vill säga ett hot mot den ekonomiska säkerheten på alla nivåer i samhället.55 

 

Hot mot den ekonomiska säkerheten kan framförallt ta sig uttryck genom:  

� Ekonomiskt beroende av en stat på den globala marknaden. Beroendet kan utnyttjas av 

den exporterande staten som ett politiskt maktmedel. Problemet ligger i om en stat, för 

att tillfredställa sitt behov av exempelvis energi, lämnar över det i händerna på en 

osäker källa utanför staten och på så sätt skapar ett beroende. Det här kan i slutändan 

leda till ett hot mot den ekonomiska säkerheten. 

� Hot på grund av att den globala marknaden kan skapa fler förlorare än vinnare, som 

exempelvis länder i tredjevärlden 

� Rädsla för kapitalismens mörka sida med illegal verksamhet, såsom trafficking och 

handel med narkotika. 

� Rädsla för att det ekonomiska systemet ska hamna i kris på grund av svagt ledarskap 

av exempelvis USA, eller tendenser av en ökad regional protektionism. 56 

 

 

 

                                                 
52 Buzan m.fl. (1998) sid. 95-96 
53 Buzan m.fl. (1998) sid. 104-105 
54 Buzan m.fl. (1998) sid. 107 
55 Buzan m.fl. (1998) sid. 109 
56 Buzan m.fl. (1998) sid. 98 
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Referensobjekt 

Staten är inom den ekonomiska sektorn ett av det främsta referensobjektet. De övriga 

referensobjekten kan vara allt från enskilda individer, till det komplexa globala systemet.57 

Multinationella företag i det liberala systemet kan endast säkras, då dess närvaro påverkar 

stabilitet i en hel marknad. I övrigt har man bilden av att företag kommer och går, på grund av 

den hårda konkurrensen.58 

 

Den främsta orsaken till att säkra en ekonomi är då en stat påverkas i den grad att man börjar 

tala om en välfärdsförlust för staten. Det här kan sedermera leda till interna politiska hot, 

genom revolution och försök att störta den sittande regeringen.59 

 

Säkerhetiserande aktörer 

Dessa aktörer kan finnas på alla nivåer, de mest effektiva instrumenten är statliga 

representanter, mellanstatliga organisationer (IGO’s) och även stora företag.60 

 

Funktionella aktörer 

Det är främst företag och icke-statliga organisationer (NGO’s) som kan påverka 

säkerhetsdynamiken inom den ekonomiska sektorn.61 

2.2.5 Miljösektorn 

Miljösäkerheten har den kortaste historien jämfört med de andra sektorerna. Diskursen har 

endast pågått sedan 1972, då FN höll sin första miljökonferens. 

Miljösektorn förekommer på två olika typer av agendor, den vetenskapliga och den politiska. 

Den vetenskapliga agendan konstrueras främst av NGO’s, det vill säga utanför det politiska 

beslutsfattandets kärna. Den politiska agendan däremot utformas framförallt inom och mellan 

stater och rör framförallt tre områden:  

� Att skapa offentlig medvetenhet om vad den vetenskapliga agendan kommit fram till.  

� Accepterande av politisk skyldighet att handha miljöfrågor.  

� Hur staten ska tackla ett problem, ensam eller genom ett mellanstatligt samarbete.  

De två olika agendorna följer två olika typer av förfarande för hur de blir accepterade. Den 

vetenskapliga agendan måste följa akademisk praxis och ha legitima bevis för dess äkthet, 

                                                 
57 Buzan m.fl. (1998) sid. 100 
58 Buzan m.fl. (1998) sid. 101 
59 Buzan m.fl. (1998) sid. 102 
60 Buzan m.fl. (1998) sid. 102-103 
61 Ibid. 
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medan den politiska agendan skapas av staten, media och handlar mer om kortsiktigt 

agerande.62  

 

Hotbilder 

Hoten mot miljösäkerheten kan delas in i två kategorier: hot mot den mänskliga civilisationen 

från miljön, genom exempelvis vulkanutbrott och jordbävningar och hot från mänsklig 

aktivitet mot miljön eller planeten, genom exempelvis uttömning av jordens resurser eller 

uttunning av ozonskiktet.63 

 

Mer konkreta hotbilder mot miljön kan vara: 

� Rubbningar av ekosystem. Innefattar exempelvis klimatförändringar, föroreningar och 

skogskövling. 

� Energiproblem. Innefattar uttömning av naturresurser, såsom exempelvis på olja och 

gas. Problemområdet innefattar också olika typer av föroreningar, som exempelvis 

miljökatastrofer.  Dessa katastrofer kan yttra sig inom exempelvis kärnenergi, gas- och 

oljetransport eller kemisk industri. 

� Hälsoproblem. Innefattar fattigdom, torka, brist på vatten, med andra ord 

hälsoproblem för fattiga människor i stort. 

� Ekonomiska problem. Innefattar skydd av ohållbara utvinningsmetoder, som kan skapa 

ekonomisk instabilitet. 

� Konfliktproblem. Innefattar krigsrelaterad miljöförstöring.64 

 

Referensobjekt 

Referensobjekten inom miljösektorn kan delas in i två kategorier: 

� De ”gröna” förespråkarna menar att miljö är ett referensobjekt i sig, eller att vissa 

strategiska delar är det. De menar vidare att det är miljön som är hotad och som är i 

behov att bli säkrat. Hot behöver inte enbart yttra sig mot miljön i sig, utan också mot 

vissa djurarter. 

� Den andra kategorin berör hållbar utveckling, det vill säga om den nivå som 

människan i dag lever på är hållbar för framtiden. Det är människan själv som skapar 

sin livskvalitet, som i sin tur också påverkar miljön. Förespråkare för 

                                                 
62 Buzan m.fl. (1998) sid. 71-73 
63 Buzan m.fl. (1998) sid. 79-80 
64 Buzan m.fl. (1998) sid. 74-75 
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hållbarutveckling menar att det enda sättet att säkra det moderna samhället från 

miljöhot är att ändra samhället i sig.65 

 

Säkerhetiserande aktörer 

När det gäller säkerhetiserande aktörer inom miljösektorn, så skiljer man på tre kategorier av 

aktörer: ”lead aktörer”, ”veto aktörer” och ”veto koalitioner”.  

� ”Lead aktörerna” är aktörer som har starkt engagemang gällande miljön, och då 

framförallt inom specifika typer av fall. De är alltså vägledande. Dessa aktörer kan 

vara stater, såsom exempelvis Sverige och Norges agerande gällande luftföroreningar. 

Aktörerna kan också vara lobby- eller aktivistorganisationer, såsom Greenpeace.  

� ”Veto aktörerna” kan sedan också vara lobby- eller aktivistorganisationer, dock är 

stater de främsta aktörerna i kategorin. Det beror framförallt på att organisationer 

saknar suveränitet, som leder till att de ofta saknar kraft i sitt agerande och 

beslutsfattande. 

� ”Vetokoalitioner” är sammanslagningar av stater eller organisationer, med syfte att 

förhindra ett hot mot miljön.66 

 

Funktionella aktörer 

Det finns gott om funktionella aktörer, såsom exempelvis transnationella företag som arbetar 

för att få ett visst miljöhot säkrat. Det kan också finnas IGO’s, såsom FN.67 

2.2.6 Politiska sektorn 

Den politiska säkerheten handlar främst om hot mot den statliga suveräniteten. Dessa hot kan 

emellertid också klassas som militära hot, men i detta avsnitt kommer endast de icke-militära 

hoten mot suveräniteten behandlas. Den politiska säkerheten är den bredaste säkerheten, då så 

gott som alla de andra sektorerna är involverade i politiken på ett eller annat sätt. Det här 

visualiseras framförallt genom att då man säkrar ett område gör man en politisk handling. 

Man kan alltså säga att den politiska sektorn innefattar det som de andra sektorerna inte tar 

med, vilket framförallt är hur staten styrs och vilka hot som riktas mot sättet att regera.68 

 

 

 
                                                 
65 Buzan m.fl. (1998) sid. 75-77 
66 Buzan m.fl. (1998) sid. 77-78 
67 Buzan m.fl. (1998) sid. 79 
68 Buzan m.fl. (1998) sid. 141-142 
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Hotbilder 

Hoten i den politiska sektorn handlar alltså om hot mot de idéer som institutionerna inom 

staten är baserade på. För stater handlar det främst om dess suveränitet, eftersom ett hot mot 

en stats överlevnad är ett hot mot dess suveränitet.69 

 

Den politiska sektorns hotbilder är uppdelad i två avdelningar: 

� Hot mot en stats interna legitimering och definieringen som en politisk enhet. Det vill 

säga hot inifrån mot dess huvudsakliga ideologi och andra konstituerande 

uppfattningar och idéer.  

� Hot mot det externa erkännandet som en stat, det vill säga dess externa legitimitet. Det 

behöver dock inte vara hot mot dess suveränitet, utan hotet kan också vara mot statens 

ideologiska uppfattning. Exempel på det här är kalla kriget, det vill säga kriget och 

konflikten mellan liberalismen och kommunismen.70 

 

Referensobjekt 

Det huvudsakliga referensobjektet är som liksom de flesta av de andra sektorerna, staten. Det 

finns dock ett stort antal referensobjekt utöver staten och de delas in i tre kategorier: 

� Supranationella organisationer, såsom exempelvis EU. 

� Samhälleliga grupper, såsom minoriteter, stammar eller klaner. Dessa grupperingar 

har ofta starka politiska inrättningar, men är inte internationellt erkända. 

� Transnationella rörelser, som kan mobilisera en stor mängd anhängare. Exempel på 

dess grupperingar är religiösa rörelser, såsom den katolska kyrkan.71 

 

Säkerhetiserande aktörer 

Aktörerna är i den här sektorn väldefinierade och de referensobjekten som presenterats ovan 

axlar också ofta rollen som säkerhetiserande aktör. När staten är referensobjekt är det oftast 

dess regering som agerar säkerhetiserande aktör.72 

 

Funktionella aktörer 

De funktionella aktörerna kan vara olika typer av organisationer, såsom exempelvis olika 

typer av lobbyorganisationer. Media spelar också en viktig roll som funktionell aktör.73 

                                                 
69 Buzan m.fl. (1998) sid. 150, 157-158 
70 Buzan m.fl. (1998) sid. 144 
71 Buzan m.fl. (1998) sid. 145 
72 Buzan m.fl. (1998) sid. 146-147 
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2.3 Analysram  

Buzan, Waever och de Wildes teori om den vidgade synen på säkerhetsbegreppet kommer att 

ligga till grund för uppsatsens analys. Genom att se hur staterna i Östersjöregionen, EU och 

Ryssland ställer sig till NEGP, kommer jag få fram de möjliga säkerhetshot som gasledningen 

kan komma att innebära. För att utreda om ledningen verkligen är ett hot mot säkerheten inom 

respektive sektor bör man, enligt Buzan, Waever och de Wilde, ställa fem frågor: 

1. Vad det är som behöver säkras? (referensobjekt)  

2. På vilka grunder? (hot)  

3. Av vem? (säkerhetiserande aktör)   

4. Under vilka förhållanden?  

5. Med vilka resultat? 74  

De tre första frågorna kommer att appliceras på respektive hot som en säkerhetiserande aktör 

vill säkra. Detta för att sedan se om det kan klassas som ett hot mot EU:s säkerhet. Fråga fyra 

kommer att presenteras i uppsatsens empiriska del, genom att beskriva planeringen av 

projektet. Fråga fem kommer att behandlas i uppsatsens slutsats, genom att se hur 

säkerhetiseringsprocessen fortgår. Fråga fyra och fem kommer således inte att behandlas i den 

analytiska delen. För att förtydliga hur uppsatsen är uppbyggd och hur analysen kommer se ut 

har jag konstruerat en analysram som illustreras i figur 1 nedan. 

 
Figur 1. Analysram 

 

                                                                                                                                                         
73 Buzan m.fl. (1998) sid. 149-150 
74 Buzan m.fl. (1998) sid. 32 
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3 Metod 

 

I det här kapitlet kommer den metod, som jag använt mig av att presenteras. Kapitlet inleds 

med att presentera metodvalet och den teknik som använts för att kunna nå uppsatsens syfte. 

Därefter följer uppsatsens material och källkritik, samt avgränsningar. 

 

 

”More discoveries have arisen from intense observation than from statistics applied to large 

groups.” 

 

- William Beveridge, 196175 

 

 

3.1 Fallstudiemetoden 

Metoden som används i uppsatsen är fallstudiemetoden, som rör åsikter om fallet NEGP. När 

man designar och genomför en fallstudieforskning så delar man in processen i tre faser: 

1. Formulering av mål, design och struktur. 

2. Genomgång av fallstudien enligt den upplagda strukturen. 

3. Analys av fallstudien i enlighet med det uppsatta målet för forskningen.76 

I det här avsnittet kommer endast den första fasen att behandlas, det vill säga hur uppsatsens 

struktur och design ser ut. Den andra fasen behandlas sedan i uppsatsens empiriska del och 

den tredje fasen i den analytiska delen. 

 

När man designar en fallstudie inleder man med att specificera ett problem och ett mål, det 

vill säga ett syfte med forskningen. Det här är det centrala, då det genomsyrar hela uppsatsen. 

Om man inte formulerar syftet väl kommer uppsatsen att bli otydlig, vilket i sin tur kan leda 

till att det uppsatta målet inte nås.77   

 

Det uppsatta målet med forskningen måste sedan kopplas till en teoretisk utgångspunkt. Den 

teoretiska utgångspunkten kan anta sex olika skepnader och kan delas in i två läger. Ett läger 

där man ser det valda fallet som det intressanta och använder sig av redan etablerade teorier 

                                                 
75 Citerat i: Flyvbjerg (2006) sid. 226 
76 George & Bennett (2004) sid. 73 
77 George & Bennett (2004) sid. 73-74 
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och ett där man utvecklar och bygger nya teorier. Den här uppsatsen hamnar inom det första 

lägret, det vill säga att jag använder mig av redan utformade teorier för att förklara fallet 

NEGP. Den teoretiska utgångspunkten i denna uppsats är Buzans, Waevers och de Wildes 

teori om ett vidgat säkerhetsbegrepp. I den teorin presenteras fem sektorer som kan innebära 

hot mot säkerheten. För att det sedan ska klassas som ett existentiellt hot behövs tre kriterier 

uppfyllas, vilka följaktligen är: ett referensobjekt, en hotbild och en säkerhetiserande aktör.  

För att sedan se om NEGP medför några hot mot EU undersöker jag åsikterna från de 

närliggande medlemsstaterna. Utifrån de tre ovanstående, applicerade på varje sektor, kan jag 

då se om det existerar några hot. Den här typen av teorikoppling benämns förklarande 

fallstudie, där man utgår från redan etablerade teorier. Det här innebär att den inte bidrar till 

en utveckling av nya teorier, men i stället till ny empirisk kunskap och således också till ny 

vetenskap. 78 Denna metod bidrar också till att testa redan etablerade teorier för att se om de 

håller, och därför är också den här typen av forskning en viktig del i utvecklingen av teorier. 

 

Det andra steget i fas ett är att utforma en forskningsstrategi för att nå målet med uppsatsen. 

Strategin är att man antingen använder sig av ett fall, eller flera fall i en jämförande studie.79 

Den här uppsatsen bygger på ett fall, det vill säga NEGP. Valet av just det fallet bottnar i den 

intressanta problematiken med att täcka upp EU:s framtida energibehov. Ett viktigt steg för att 

lösa detta problem är byggnationen av NEGP. NEGP är ett mycket kontroversiell projekt, då 

vissa medlemsstater ställer sig negativt till ett fördjupat samarbete med Ryssland. Fallet är 

således inte bara aktuellt, utan också ett viktigt forskningsområde för framtiden och är därmed 

i behov att utredas ytterligare.  

3.1.1 Kritik mot metoden 

Det finns en mängd kritik riktad mot fallstudiemetoden, vidare följer två viktiga debatter. En 

av de stora debatterna gäller frågan om man kan generalisera från ett enskilt fall. Vissa 

forskare anser att det inte är möjligt och att ett enskilt fall inte kan bidrar med någon 

vetenskaplig utveckling. Man måste därför, anser de, jämföra flera fall för att kunna 

generalisera. Andra kritiker är inne på samma spår och menar att fallstudiemetoden bäst 

lämpar sig för att producera hypoteser och teorier, medan andra metoder, som exempelvis den 

kvantitativa, bäst lämpar sig för att testa och utveckla teorier. De som förespråkar 

fallstudiemetoden menar dock att man med ett enskilt fall visst kan dra generella slutsatser. 

Det är möjligt om det enskilda fallet är ett så kallat ”kritiskt fall”, det vill säga om en teori 

                                                 
78 Lijphart (1971) sid. 691-692, George & Bennett (2004) sid. 74-75 
79 George & Bennett (2004) sid. 80-81 
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(inte) är giltig för det här fallet, så är den (inte) tillämplig på andra liknande fall. Man hittar 

således ett fall som har högst eller lägst sannolikhet att inträffa, vilket i sin tur kan leda till 

möjligheten att falsifiera eller verifiera en teori.80 

 

Den andra debatten rör att kritiker hävdar att fallstudiemetoden speglar forskarens subjektiva 

förutfattade meningar och hans/hennes vilja att verifiera dem. Förespråkarna för 

fallstudiemetoden menar att metoden inte leder till mer subjektiva föreställningar än någon 

annan metod och att de flesta fallstudier faktiskt handlar om att falsifiera och inte verifiera en 

teori. 81 

3.2 Kvalitativ textanalys 

Uppsatsens övergripande analytiska karaktär är empirisk, då den vill förklara hur någonting 

är. Man skiljer här mellan normativ och empirisk analys, där den normativa vill förklara hur 

någonting bör vara. Att den här uppsatsen är empirisk speglas framförallt i de frågor som jag 

avser att besvara, då jag vill ha svaret på dagens situation gällande NEGP och de säkerhetshot 

som den för med sig. Man kan, enligt David Hume82, inte få ett normativt svar på en empirisk 

fråga och tvärtom, således är uppsatsen empirisk.83  

 

Tekniken som används i uppsatsen är kvalitativ textanalys, som går ut på att välja ut det 

väsentligaste innehållet i texter. Det här sker genom en noggrann läsning av en texts delar, för 

att på så sätt skapa förståelse för helheten och dess kontext. Tillvägagångssättet i en kvalitativ 

textanalys är att tolka och analysera andra forskares texter och hitta viktiga passager som kan 

kopplas samman till en ny forskningsprodukt. I den här uppsatsen är det således andra 

forskares texter som ligger till grund för tillvägagångssättet och det viktiga här är att finna 

åsikterna om NEGP från respektive stat. 84 

 

Efter det att man valt ut de texter, med vilka man ska kunna nå syftet behöver man vara på det 

klara med hur man ska strukturera upp innehållet. Det kan antingen göras genom att 

systematisera, eller kritiskt granska dem. I den här uppsatsen systematiseras texterna logiskt, 

                                                 
80 Flyvbjerg (2006) sid. 221, 230-231 
81 Flyvbjerg (2006) sid. 221, 237 
82 David Hume (1711-1776) en skotsk filosof, historiker och nationalekonom 
83 Badersten (2004) sid. 210-211 
84 Esaiasson m.fl. (2003) sid. 233-234 



24 
 

genom att se vad varje stat i Östersjöregionen anser om NEGP, detta för att göra det så enkelt 

som möjligt för läsaren att lätt kunna överblicka vad varje stat anser om projektet.85  

3.3 Material och källkritik 

Det material som används i uppsatsen har valts utifrån fyra kriterier. 

� Oberoende: Att källan vilar på någon annan källa, och alltså inte bidrar med något 

eget. 

� Tendensfria: Att källan inte ska vara snedvriden, utan objektiv.  

� Samtida: Att källan ska vara ”färsk”, skriven när händelsen utspelats. 

� Äkthet: Att källan är äkta och inte falsk, det vill säga att den inte är en påhittad.86 

 

De främsta källorna jag använt mig av och de kretsar framförallt kring en rapport från Baltic 

Research Center (BRC), samt rapporter och litteratur skriven av Robert Larsson (se nedan).  

BRC är ett oberoende partnerskap mellan forskare och experter i Östersjöregionen, där målet 

är att just skapa ett regionalt expertnätverk. Rapporterna, ”Baltic Mosaic”, som ges ut av BRC 

tar upp en mängd problemområden inom Östersjöregionen, såsom exempelvis ekonomiska 

frågor, utrikespolitik, hållbar utveckling och miljö. Dessa områden behandlas av experter 

inom ett specifikt problemområde från respektive land, som bland annat är: ekonomer, 

statsvetare eller jurister.87 ”Baltic Mosaic” rapporten som används i den här uppsatsen är från 

år 2006 och är en specialutgåva, med fokus på NEGP. Den behandlar alla stater i 

Östersjöregionens syn på NEGP och varje del från respektive land är skrivet av en expert 

inom just det landet, vilket höjer rapportens äkthet.  

 

Den andra gruppen av källor är skrivna av Robert Larsson, som är verksam vid 

Totalförsvarets Forskningsinstituts (FOI) avdelning för försvarsanalys. Vidare arbetar Larsson 

med att analysera frågor kring energisäkerhet, rysk säkerhetspolitik och utvecklingen inom 

forna Sovjetunionen. Totalförsvarets forskningsinstitut är en uppdragsfinansierad myndighet 

under försvarsdepartementet. Forskningens mål är att kunna användas som mall för 

utveckling av svenskt försvar och säkerhet. På grund av det är det rimligt att anta att 

rapporterna och den litteratur skriven av Larsson, till viss del, är tendensfria och äkta. Detta 

Eftersom han bör ge den verkliga bilden av Ryssland, då den svenska staten utifrån 

                                                 
85 Esaiasson m.fl. (2003) sid. 234-235 
86 Esaiasson m.fl. (2003) sid. 306-313 
87 Baltic Research Center (210507)  
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rapporterna ska kunna utarbeta en policy. Rapporterna och litteraturen är också samtida, då 

alla är från år 2006 och år 2007.  

 

Dessa två är de huvudsakliga källorna, jag har sedan till varje källa försökt hitta komplement 

för att få ett så verklighetstroget resultat som möjligt. Dessa källor följer också de fyra 

ovanstående kriterierna och många av dem är primärkällor och information direkt från 

författaren.   

3.4 Avgränsningar 

För att hålla mig inom den begränsade tidsramen och antalet maximala ord så har jag varit 

tvungen att göra vissa avgränsningar i uppsatsen. 

 

� Den första avgränsningen ligger inom uppsatsens teori och rör att jag enbart kommer 

att se stater som säkerhetiserande aktörer. Som framkommit i teorin så är stater den 

främsta säkerhetiserande aktören i alla de fem sektorerna. Att jag endast ser till stater 

och inga andra aktörer beror också på att det är dem som har makten att kunna 

förhindra byggnationen av NEGP, genom att kunna ta politiska beslut eller gå samman 

med andra stater. Jag har också valt att lämna de funktionella aktörerna utanför, då de 

aktörerna inte kan säkra ett hot själva och är således inte lika viktiga i den här 

uppsatsen.  

 

� Den andra avgränsningen jag gjort är att endast se till staterna runtomkring Östersjön. 

Att jag inte tagit med andra EUmedlemsstaters åsikter grundar sig framförallt på att de 

inte påverkas av själva ledningen, utan endast nyttjar den transporterade gasen. Dock 

har jag valt att lämna Norge utanför studien, trots att staten har anknytning till 

Östersjön. Det här beror främst på att NEGP är en gasledning mellan EU och Ryssland 

och att Norge inte är medlem i EU.  
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4 Empiri 

 

Kapitlet inleds med en kort redogörelse om NEGP och dess bakgrund. Därefter följer en 

beskrivning av EU:s och Rysslands energirelation, samt deras ståndpunkt angående NEGP. 

Kapitlet avslutas med en presentation av enskilda EU:s medlemsstaters syn på NEGP. 

 

”North European gas pipeline, the project of the Century” 

 

– Alexei Miller (Chef Gazprom)88 

 

4.1 NEGP: bakgrund och utveckling av projektet 

Tanken om en gasledning i Östersjön är ingen ny företeelse, den har diskuterats av Finland 

sedan år 1993 och ledde sedermera fram till ett samarbete mellan Ryssland och Finland. 

Samarbetet mellan de två staterna var det första steget mot byggnationen av NEGP och 

involverade det ryska företaget Gazprom och det finska företaget Neste Oy (senare Fortum). 

Att Ryssland ville inleda ett fördjupat samarbete med Finland bottnade i dess allt mer spända 

relation med Ukraina, som framförallt berodde på stölder av gas från transitledningen i 

Ukraina. 89 Den tänkta gasledningen skulle gå från det stora Shtokmanfältet i Barents hav, via 

Finland som transitstat och vidare genom Östersjön till Tyskland och Danmark. Ett bakslag 

mot projektet kom i mars år 2004, då samarbetet mellan Gazprom och Fortum upphörde.  

Anledningen var att Gazprom planerade att frakta gasen från Shtokmanfältet med tankbilar i 

stället för genom gasledningar. Således blev den planerade ledningen genom Finland 

meningslös och kostsam. Gazprom tog senare beslutet att ändå transportera gasen genom en 

ledning från Shtokmanfältet, men då i stället genom Ryssland, via den ledningen som sträcker 

sig från västra Sibirien till Europa (se bilaga 4). 90  

 

Ryssland inledde i stället ett samarbete om byggnationen av NEGP med Tyskland, vilket 

mynnade ut i ett avtal som slöts den 8:e september år 2005. Projektet bygger på ett samarbete 

mellan de tre företagen Gazprom, tyska Ruhrgas (dotterbolag till BASF AG) och tyska 

Wintershall (dotterbolag till E. ON AG). Företagen bildade tillsammans, i och med avtalet 

                                                 
88 Citerat i: Regnum (051209) 
89 Sinijärv (Baltic Mosaic) (2006) sid 6, Götz (Baltic Mosaic) (2006) sid. 13 
90 Ibid. 
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som slöts den 8:e september år 2005, företaget Nordstream AG.91 I företaget äger Gazprom 

majoriteten av aktierna, med 51 procent, medan Wintershall och Ruhrgas vardera äger 24,5 

procent. 92 

 

NEGP är sålunda ett samarbete för att kunna transportera gas mellan Ryssland och Tyskland, 

utan att passera några transitstater.93 Projektet omfattar två gasledningar genom Östersjön, där 

den första förväntas tas i bruk år 2010 och den andra år 2012. För att kunna transportera större 

mängder gas, så kommer också en kompressorstation att förläggas i Sveriges ekonomiska 

zon94. Ledningen är tänkt att gå från Viborg i Ryssland, till Greifswalder i Tyskland (se figur 

2 nedan) och ha en total längd på 1200 km. Den kommer således att läggas i fem staters 

territoriella vatten: Rysslands, Finlands, Sveriges, Danmarks och Tysklands. Projektet 

motiveras med att gas i framtiden kommer vara en viktig energikälla och att EU i framtiden 

kommer ha problem att täcka det allt mer ökande energibehovet. Uppskattningsvis kommer 

behovet att öka från att man år 2005 importerade 57 procent av förbrukningen till att år 2015 

behöva importera 75 procent. För att kunna täcka en del av behovet har EU beslutat att 

importera gas från Ryssland, som idag innehar omkring 27 procent av världens kända 

gasreserver (se bilaga 1). I dagsläget besitter dock Mellanöstern en större gasreserv än 

Ryssland på omkring 40 procent, men på grund av den nuvarande situationen i Mellanöstern 

och framförallt i Iran så anser EU att Ryssland är ett mer varaktigt val. 95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
91 Gazprom (2005) History 
92 Larsson (2006) Russia’s Energy Policy. sid. 194 
93 Gazprom (2005) Importance 
94 SFS 1992:1 140 - Lag om Sveriges ekonomiska zon: 1§. Sveriges ekonomiska zon omfattar det havsområde 
utanför territorialgränsen som regeringen föreskriver. 
95 Nordstream (2006) sid. 1, 4-5, 7, 9-10 
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Figur 2. NEGP:s tänkta sträckning genom Östersjön 

 

 
96  

 

4.2 EU:s och Rysslands relation 

EU och Ryssland har i dagsläget en spänd relation, dock har några framsteg åstadkommits.97 I 

december år 1997 utformade EU och Ryssland ett avtal om ”partnerskap och samarbete”.98 

Avtalet omfattar ett institutionellt ramverk för bilaterala relationer mellan parterna. 

Samarbetet avser framförallt fyra policyområden:  

� Handel och ekonomiskt samarbete.  

� Samarbete gällande forskning, energi, miljö, transport, rymd och andra civila 

policyområden. 

� Politisk dialog gällande demokrati och mänskliga rättigheter. 

� Lag och rätt, samt inhemsk politik. Samarbetet gäller främst motverkande av illegala 

aktiviteter, såsom trafficking och narkotikasmuggling.99 

                                                 
96 Nordstream (2006) sid. 9 
97 De Bendern & Cameron (2004) sid. 13 
98 Europeiska unionen (2006) Cooperation with Russia 
99 De Bendern & Cameron (2004) sid. 8-9 
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EU utformade år 1999 även en ”gemensam EU-strategi”, som innebar att man inom EU:s 

institutioner utformade riktlinjer för hur enskilda medlemsstater inom EU bör och kan 

samarbeta med Ryssland.100  

 

1997 års avtal om ”partnerskap och samarbete” utvecklades senare på toppmötet i St: 

Petersburg år 2003, då det tidigare avtalet inte hade fått någon genomslagskraft. På toppmötet 

kom de båda parterna överens om att samarbete skulle ske på ”fyra gemensamma områden”. 

De fyra områdena innebar att man skulle skapa: 

� Ett gemensamt ekonomiskt område. 

� Ett gemensamt område för frihet, säkerhet och rättvisa. 

� Ett gemensamt område gällande extern säkerhet.  

� Ett gemensamt område för forskning och utbildning.101 

 

Det har slutits två större avtal, och ett antal mindre (som inte nämns här), mellan Ryssland 

och EU, dock har inget av dessa fått någon egentlig genomslagskraft. EU:s höga representant 

Javier Solana skrev i en artikel från 2005 om Rysslands och EU:s relation:  

 

”(…) The EU and Russia do not agree on everything, and negotiations are often though as we 

both defend our respective interests (…) Sometimes I get the feeling that we spend more time 

making plans for our cooperation than actually cooperating. I want to reverse that by moving 

increasingly from theory to practice. My experience tells me that in the areas where the EU 

and Russia do cooperate, we do it well and make a difference. (…) Furthermore, it’s no secret 

that the EU is concerned about certain aspects of Russia’s democratic development and 

respect for human rights, including Chechnya. But we also have a very frank and open 

discussion about these issues, and we try to find solutions together that make a difference on 

the ground and which meet the concerns on both sides.”102 

 

Solana menar att samarbetet mellan Ryssland och EU är komplicerat, men att det är ett 

samarbete för framtiden. Han menar dock att det är en lång väg att gå och att det finns 

områden där samarbetet är lyckat, ett sådant är energisektorn.103  

 

                                                 
100 Europeiska kommissionen (2006) Externa relationer – Common Strategies 
101 De Bendern & Cameron (2004) sid. 10 
102 Solana (2005) sid. 2-3 
103 Europeiska kommissionen (2006) Energy – Russia Energy Dialogue - Why such a partnership? 
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Rysslands president Vladimir Putin uttalade i en artikel från år 2006 om sin syn på Rysslands 

och EU:s relation: 

 

“(…) Russia is a natural member of the European family. We have not set ourselves the task 

of joining the European Union. But when reflecting on the long-term prospects for our 

relations, I see no areas that should remain off-limits for an equitable strategic partnership, a 

partnership based on common aspirations and values. (…) We are developing relations with 

the EU with a view to the future, not the present day. (…)I hope that joint work on this 

document will bring Russia and the EU closer together. (…) Those who warn of the danger of 

Europe becoming dependent on Russia see Russia-EU relations in black and white and try to 

fit them into the obsolete mould of “friend or foe”. Such stereotypes have little in common 

with reality, but their persistent influence on political thinking and practice runs the risk of 

creating fresh divisions in Europe. (…) The past must not be used to divide us, because we 

cannot rewrite history. Our current goals is to join forces so that Russia and the EU can build 

a common future as partners and allies.”104 

 

Putin menar, likt Solana, att EU:s och Rysslands relation är ett samarbete för framtiden. Han 

menar vidare att man måste glömma det som hänt tidigare i historien och blicka framåt. Det är 

viktigt att man inom EU också ändrar sin bild av Ryssland, då det kan leda till splittringar 

inom EU. 

 

Ett av det viktigaste samarbetet, där EU och Ryssland har ömsesidigt beroende och 

gemensamma intressen är energisektorn. Energisamarbetet har mynnat ut i ett av de främsta 

samarbetsområdena mellan de båda parterna. 105  

4.2.1 EU och Rysslands energidialog 

EU och Ryssland beslutade i oktober år 2000 att man skulle införa en energidialog. Grundaren 

bakom dialogen var den dåvarande ordföranden för kommissionen Romano Prodi. 106 Målet 

med dialogen är att vara ett forum för att diskutera gemensamma intressen i energisektorn och 

att få EU-Ryssland relationen att bli bättre.107 Dialogen bygger framförallt på tre viktiga 

punkter: 

                                                 
104 Putin (2006) Russia – EU partnership crucial for united, prosperous Europe 
105 Europeiska kommissionen (2006) Energy - EU Russia energy dialogue - Why such a partnership 
106 Europeiska kommissionen (2006) Energy - EU Russia energy dialogue - Overview 
107 Monaghan & Montanaro-Jankovski (2006) sid. 9 
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� Handel med energi är centralt för båda parterna. Det här speglas främst i de export- 

och importsiffror av energi mellan parterna. EU importerade år 1991, 21 procent av 

sin olja och 41 procent av sin gas från Ryssland och Ryssland exporterade år 1999, 53 

procent av sin olja och 63 procent av sin gas till EU. 

� EU:s behov av energi kommer att öka under den kommande 25-årsperioden.108 Det 

här visas framförallt i kommissionens ”Energy Green paper”, som presenterades i 

november år 2000. Rapporten visade att EU under de kommande 25 åren kommer att 

vara i behov av att importera 70 procent av sin energiförbrukning. Det är en stor 

ökning från att år 2000 befinna sig på 50 procent. Rapporten visade också på 

betydelsen av fossila bränslen i framtiden, och också en förändring genom minskad 

användning av olja och ett ökat nyttjande av gas. 109 

� Rysslands energisektor är i behov av reform. För att få igång framtida investeringar 

behöver Ryssland expertis och kunskap. Det ökade energibehovet i framförallt EU, 

kommer att kräva en reform av den ryska energisektorn. EU kan bistå Ryssland med 

den nödvändiga expertisen och kunskapen för att kunna reformera energisektorn.110 

 

De båda parternas har dock olika mål med dialogen. Ryssland vill som tidigare nämnts 

reformera sin energisektor och locka till sig investerare. De vill också försäkra sig om att dess 

energiförråd inte påverkas negativt av den liberaliseringen och den inre tävlan som pågår 

inom EU. Ryssland är också mån om att säkra ett långvarigt kontrakt av energiexport till EU. 

EU däremot vill säkra det framtida energibehovet och det här ska ske genom reformer och 

liberalisering av den ryska energimarknaden. Målet med reformeringen är att EU och andra 

företag i framtiden ska få tillgång till den ryska marknaden.111  

 

                                                 
108 Lynch (2003) sid. 63 
109 Europeiska kommissionen (2000) sid. 2-3 
110 Lynch (2003) sid. 64 
111 Lynch (2003) sid. 65 
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4.2.2 EU och NEGP 

EU har redan från början varit positiva till byggnationen av NEGP.112 Benita Ferrero-

Waldner, EU-kommissionären för externa relationer och grannskapspolicyn, yttrade i ett 

uttalande: 

 

”Speaking of laying of gas pipeline across the Baltic Sea floor, we should realize that the 

Project will contribute significantly to secure and environmentally safe gas deliveries in the 

EU”. 113  

 

NEGP har hög prioritet på EU:s lista över prioriterade projekt inom programmet för det 

transeuropeiska energinätverket (TEN-E).114 Syftet med programmet är att stärka 

energisäkerheten inom EU och då framförallt genom att stimulera förbindelserna med stater 

utanför EU. Programmet arbetar också för att kunna uppfylla det framtida behovet av 

importerad naturgas i Europa. På TEN-E:s lista finns det fem beslutade Natural Gas (NG)- 

projekt (se bilaga 4).115 Solana höll ett tal om energifrågan på EU:s energi konferens i Bryssel 

i november år 2006: 

 

“(…) Energy issues have shot to the top of the EU agenda (…) let us be clear: we do not have 

an external energy policy for Europe. And we are not fully implementing our internal energy 

policy (…) We have to take our energy from where we find it (…) We have to deal with 

governments whose interests are different from our own and who do not necessarily share our 

values. Sitting on huge reserves of oil and gas gives some difficult regimes a trump card (…) 

securing our future energy resources depends mainly on diversification. That means that we 

will continue to depend heavily on oil and gas. (…) A last word on Russia. Obviously, we 

should engage all key supplier and transit countries. But whatever we do, Russia will be the 

mainstay of our energy imports.”116 

 

Solana menar således att Ryssland i framtiden kommer vara en viktig samarbetspartner för 

EU gällande energi.  

                                                 
112 Götz (Baltic Mosaic) (2006) sid. 14 
113 Spruds (Baltic Mosaic) (2006) sid. 17 
114 Loskot (Baltic Mosaic) (2006) sid. 27 
115 Nordstream (2006) sid. 7-8 
116 Solana (2006) sid. 1-3 
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4.2.3 Ryssland och NEGP 

Ryssland är likt EU positiva till byggnationen av NEGP. Det bottnar framförallt i att Ryssland 

under lång tid letat efter en partner för att transportera gas till västra Europa, utan att behöva 

passera genom transitländerna Ukraina och Vitryssland. Eric Kraus, chefstrateg på Sovlink 

Securities117, yttrade i ett uttalande:  

 

”Russia does not want to have her oil and gas exports threatened by some of the transit 

countries, in particular Poland. This will increase the volume of Russian gas exports to 

Europe and will to some extent increase the security of those exports.”118  

 

I och med NEGP blir Ryssland mindre beroende av transitstater och sätter då sig själva i en 

bättre förhandlingsposition än om de vore beroende av dessa. Bland annat skulle Gazprom 

kunna öka gaspriserna till Ukraina och Vitryssland, som i dag är betydligt lägre än de 

europeiska priserna. Ledningen innebär också att Ryssland själva kan påverka de avbrott som 

kan förekomma i gastransporten.119 Ett exempel på transitstatsproblematiken var som nämnts 

den rysk-ukrainska gaskonflikten.120 Konflikten bottnade i att Ryssland, genom Gazprom, 

stödde kandidaten Viktor Janukovitj i det ukrainska presidentvalet. Det här tog sig uttryck i att 

Ukraina, under Janukovitjs ledning, kunde teckna ett femårsavtal på gas till fördelaktiga 

priser. Valutgången blev dock att Janukovitj förlorade och Viktor Justjenko vann. Det här 

innebar sedermera att Ryssland och Gazprom ville ha mer betalt för den planerade 

gasmängden. Ukraina ville enbart betala det pris som bestämts tidigare, vilket ledde till att 

Ryssland stängde av gastransporten till Ukraina.121 Ukraina kontrade med att nyttja den gas 

som var menad för de europeiska staterna, då de ansåg att Ryssland enligt kontrakt var 

skyldiga dem det.122 Ryssland stängde således av hela gastransporten till Ukraina, vilket bland 

annat drabbade: Frankrike, Polen, Tyskland, Österrike, Slovakien, Ungern, Bulgarien och 

Tjeckien.123  

 

 

 

                                                 
117 Sovlink Securities: En oberoende mäklar- och investeringsbank i Moskva 
118 Smith (Baltic Mosaic) (2006) sid. 11 
119 Götz (Baltic Mosaic) (2006) sid. 13 
120 Cohen (2006) sid. 3 
121 Larsson (2006) Rysslands energipolitik och pålitlighet som energileverantör. sid. 14   
122 Cohen (2006) sid. 3 
123 Larsson (2006) Rysslands energipolitik och pålitlighet som energileverantör. sid. 14   
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NEGP är således ett positivt projekt även för Ryssland. Gazproms ordförande Alexei Miller 

har beskrivit NEGP som: 

 

”A new export route that will increase Europe’s energy Security.”124 

 

4.3 Närliggande EU-medlemsstaters syn på NEGP 

Många av EU:s medlemsstater har framfört sitt missnöje angående byggnationen av NEGP. 

Här följer åsikterna från de staterna i Östersjöregionen som påverkas av byggnationen. 

4.3.1 Estland 

Estland är den, av de tre baltiska staterna, som har den minst komplicerade energirelationen 

till Ryssland. De är trots detta ändå negativ till byggnationen av NEGP. 125Estland är i 

dagsläget till 100 procent beroende av rysk olja och gas. De är således väldigt sårbara mot hur 

Ryssland agerar. Den negativa inställningen bottnar framförallt i den ekonomiska förlusten 

som byggnationen skulle innebära för Estland. Efter Sovjetunionens fall år 1992 kunde före 

detta sovjetiska stater, såsom Estland, få ekonomisk vinning genom att agera transitstat åt 

Ryssland.126 Estlands sårbarhet speglas också genom att Ryssland vid flertalet tillfällen hotat 

och stängt av gastillförseln till staten. Det här skedde exempelvis när den estniska staten 

införde bestämmelser för utländska medborgare i Estland. Problemet låg i att det bor många 

ryska medborgare i Estland, som skulle påverkas av dessa lagar. På grund av detta stängde 

Ryssland av gasförsörjningen till Estland. 127 Den estniska utrikesministern Urmas Paet, var i 

ett uttalande mycket kritisk mot att Ryssland och Tyskland slutit ett avtal, utan att ha 

samspråkat med staterna i den baltiska regionen. Även den före detta estniska presidenten 

Lennart Meri uttalade sig kritisk till projektet. Han ville att man skulle analysera den 

miljömässiga påverkan av projektet. Vidare varnade han också för att Ryssland i framtiden 

kan komma att använda sig av ”energivapnet”, som de tidigare gjort mot Estland. 128 

 

Det estniska ”Estonian Foreign Policy Institute” ser två risker för Estland i och med 

byggnationen av NEGP:   

                                                 
124 Cohen (2006) sid. 6 
125 Larsson (2006) Russia’s Energy Policy. sid. 189 
126 Ermakov (Baltic Mosaic) (2006) sid. 43 
127 Larsson (2006) Russia’s Energy Policy. sid. 189-190 
128 Ermakov (Baltic Mosaic) (2006) sid. 43 
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� Säkerhet av tillförsel. På grund av att de baltiska staterna inte kommer att vara 

sammankopplade med NEGP, så är de rädda för att de inte längre kommer ha samma 

betydelse för Ryssland. Det här i sin tur skulle kunna leda till att Estland kommer få 

genomgå än fler gasavbrott och transportproblem.  

� Miljöhot. Här finns det två typer av risker. Den första risken är om det skulle uppstå 

läckage på gasledningen, vilket skulle kunna leda till rubbningar i Östersjöns känsliga 

ekosystem. Den andra risken är att vissa delar av Östersjön, där ledningen kommer 

läggas innehåller militära kvarlevor sedan andra världskriget i form av explosivt 

material, såsom exempelvis minor. Det skulle kunna få förödande konsekvenser om 

ledningen kom i kontakt med dessa objekt.129 

 

Det finns som sagt i Estland en stor opposition till byggnationen av NEGP och de har uttalat 

sig om drastiska åtgärder för att förhindra gasledningen. Estland och Finland har sedan år 

1992 ett avtal gällande den territoriella havsgränsen mellan de två staterna. Genom avtalet 

drog de tillbaka sin gräns från det konventionella tolv mil, till nio mil. Det här skapade en 

farled på två mil, som blev internationellt vatten och i den farleden ska NEGP läggas.130 

Oppositionen, som bland annat består av den före detta estniska premiärminister Juhan Parts 

anser att den estniska staten bör åberopa den traditionella konventionen, vilket skulle kunna 

förhindra byggnationen av NEGP.131 Det här ställer sig dock Finland negativ till, som ännu 

inte uteslutit att gå med i NEGP projektet (se kapitel 4.3.5).132 

4.3.2 Lettland 

Den huvudsakliga energiproblematiken i relationen mellan Ryssland och Lettland är att 

Ryssland försöker ta över Ventspils Nafta133. Det här sker genom att Ryssland successivt 

minskar tillförseln av olja till porten, för att på så sätt försätta den i konkurs. Den lettiska 

regeringen har därför framfört en rad klagomål mot Ryssland. Regeringen har till och med 

försökt att gå via EU och förklarat Rysslands policy mot landet som ”aggressiv”, men EU har 

ännu inte agerat i frågan.134 Lettlands president Vaira Vike-Freiberga har uttalat sig om att 

anledningen till varför Ryssland och Tyskland föredragit NEGP, som är ett dyrare alternativ 

                                                 
129 Estonian Foreign Policy Institute (2006) sid. 23 
130 Ermakov (Baltic Mosaic) (2006) sid. 44 
131 Cohen (2006) sid. 8 
132 Ermakov (Baltic Mosaic) (2006) sid. 44 
133 Ventspils Nafta: Delvis statligt ägt oljeterminalsbolag , som är en utskicksport till väst och står för 10 procent 
av Lettlands ekonomi. (Dagens nyheter  (021020)) 
134 Larsson (2006) Russia’s Energy Policy. sid. 190 
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än att lägga en ledning på land via de Baltiska staterna och Polen135, måste bottna i politiska 

orsaker. Ryssland menar å andra sidan att den enda kostanden är byggnationen av ledningen 

och att man sedan slipper de framtida transitkostnaderna. De menar vidare att dialogen mellan 

Ryssland och dess transitstater är för tillfället dålig och på grund av det är en ledning på land 

otänkbar. 136  

 

Lettland och Rysslands relation är spänd, vilket inte minst speglas i konflikten över det 

tidigare nämnda Ventspils Nafta.  Lettland är villig att sälja företaget, men inte till Ryssland 

och framförallt inte på deras villkor. Det här bottnar i det sätt som Ryssland vill ta över 

företaget på, det vill säga att successivt stänga av tillförseln. Nästa steg i konflikten förväntas 

handla om den stora lagringsmöjlighet av gas som Lettland besitter. Lagringsutrymmet 

används under vinterhalvåret för att försörja de baltiska staterna och nordvästra Ryssland med 

gas när transportmöjligheterna genom gasledning är sämre. Den här faciliteten är därför 

Ryssland mån om att kunna kontrollera, då den kan lagra stora mängder gas.137 Frågan som 

man kan ställa sig är varför inte Lettland i ett tidigare skede av projektutformningen av NEGP 

varit intressant för Ryssland och Tyskland, med tanke på dess stora lagringsmöjligheter av 

gas? Det är också förundransvärt, då det lettiska företaget Latvijas Gaze som handhar 

lagringsfaciliteten ägs till 47 procent av Gazprom och 34 procent av E. ON Ruhrgas. 138 

 

Den lettländska regeringen ställer sig även kritisk till är att de inte fått vara med i planeringen 

av projektet, utan lämnats utanför. De har också likt Estland uttryckt sin oro över vad de 

miljömässiga konsekvenserna av NEGP kommer att innebära. Att de lämnats utanför menar 

de också kan få konsekvenserna genom ekonomisk förlust för staten.139 Det här kommer 

framförallt yttra sig, menar de, genom blockader och förändrad prissättning på 

gasleveranserna från rysk sida. 140 Lettland ser inte heller någon anledning till byggnationen 

av NEGP, då den kommer att kosta 2.2 miljarder euro, vilket är tre gånger så mycket som en 

ledning på land, likt ”Amber” projektet skulle kosta. 141 Den lettiska premiärministern Aigars 

Kalvitis yttrade i ett uttalande:  

 
                                                 
135 ”Amber” pipeline: En ledning som skulle gå genom Lettland, Litauen och Polens territorium och som enligt 
de staterna skulle vara mer kostnadseffektiv. (Sereda (Baltic Mosaic) (2006) sid. 54) 
136 Spruds (Baltic Mosaic) (2006) sid. 18 
137 Spruds (Baltic Mosaic) (2006) sid. 18-19 
138 Sereda (Baltic Mosaic) (2006) sid. 55 
139 Ibid. 
140 Ibid. 
141 Cohen (2006) sid. 8 
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” The construction of a gas pipeline under the Baltic Sea being planned by Russia and 

Germany can pose a threat to the security of this region, especially since the project is 

motivated by political rather than economic considerations.”142 

4.3.3 Litauen 

Rysslands och Litauens energirelation är den mest spända, jämfört med de två andra baltiska 

staterna. Som tidigare nämnts så har Ryssland en spänd relation med alla de tre baltiska 

staterna, som till stor del beror på dess historiska relation och Rysslands ockupation.143 

Ryssland har vid ett antal tillfällen stängt av energitransporten till de baltiska staterna och i 

många fall har det legat politiska motiv bakom, som att exempelvis påverka valutgången eller 

olika policyutformningar.144 För Litauens del har tillförseln stängts av ett antal gånger och 

avbrotten har bland annat berott på att Ryssland vill ha mer betalt för sin energi, eller att de 

vill styra politiska beslut. Exempel på det här var hösten år 1992, då de stängde av 

energitillförseln. Den dåvarande litauiska presidenten Vytautas Landbergis menade att 

anledningen till att Ryssland placerade Litauen i ett ”energiembargo” var för att kunna styra 

det kommande presidentvalet. 145  

 

Problemet för Litauen i dagsläget är att de är nästintill helt beroende av rysk energiexport och 

har ingen egen energiutvinning. Ryssland kan således i stor utsträckning påverka Litauens 

energitillgång och på så sätt också dess ekonomiska stabilitet. Det här gäller inte minst 

gasimporten, där Gazprom är den enda leverantören till Litauen.146 Den stora konflikten 

mellan Ryssland och Litauen i dagsläget handlar om det Litauiska företaget Mažeikių 

Nafta147.  Litauen sålde vissa delar av företaget till det amerikanska företaget Williams 

international år 2001, i stället för till ett ryskt företag som var spekulant. Mažeikių Nafta 

köptes senare, till viss del, upp av det delvis privatägda ryska energiföretag, Yukos. Yukos 

har i dagsläget inte kapital att köpa hela företaget, så den litauiska staten äger en viss del av 

Mažeikių Nafta, men är villiga att sälja hela företaget om de hittar en pålitlig investerare. 

Litauen är inte villig att lägga mer resurser på att hålla Ryssland borta, men som den litauiska 

finansministern Kestutis Dauksys uttryckte det: ” Don’t let Ivan to the pipe”. 148 Dauksys 

                                                 
142 Tomberg (2006) sid. 100 
143 Larsson (2006) Russia’s Energy Policy. sid. 184 
144 Larsson (2006) Rysslands energipolitik och pålitlighet som energileverantör. sid. 6 
145 Larsson (2006) Russia’s Energy Policy. sid. 184-185 
146 Janeliūnas & Molis (Baltic Mosaic) (2006) sid. 20-21 
147 Mažeikių Nafta: till viss del statligt ägt oljeraffinaderi (Sveriges ambassad Vilnius (2007)) 
148 Larsson (2006) Russia’s Energy Policy. sid. 185-188 
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menar vidare att ”Amber” projektet hade varit det mest gynnsamma för Litauen, då NEGP 

minskar Litauens energisäkerhet.149 

 

De gröna partierna i Litauen var den första aktören att yttra sig i frågan om den miljömässiga 

påverkan som NEGP kommer ha. De menar att gasledningen kan påverka explosivt material 

som finns kvar i Östersjön sedan andra världskriget. Vidare menar de att gasledningen 

kommer att passera det område i finska, där de flesta kvarvarande minorna från andra 

världskriget är belägna. En miljömässig katastrof skulle inte bara påverka de närmaste 

staterna, utan alla stater belägna runt Östersjön. Litauen ser också likt sina baltiska grannar 

problemet med en förlorad inkomst, på grund av minskade intäkter från transitavgifter. 

Förhoppningen som Litauen har är EU inför en gemensam energipolicy, vilket skulle innebära 

en större slagkraft i förhandlingarna med Ryssland.150 De litauiska politikerna är måna om att 

få EU att förstå den sits de sätts i, gällande ett större beroende av Ryssland. De är dock inte 

hoppfulla, då EU inte agerat mot problemet tidigare.151  

 

Flera av de baltiska staternas uttalande är snarlika och de har nästintill samma syn på NEGP. 

Ståndpunkten speglas framförallt i den före detta Litauiska presidenten Vyautas Landbergis 

tal i litauisk radio: 

 

”By dropping anchor in Germany, it will be possible to rule over a large space, to break it 

up. That is why, being aware of what Russian policy-makers have in mind, one cannot doubt 

that the so-called economic union between Russia and Germany will be nothing but a 

political alliance”. 152 

4.3.4 Polen 

Polen är likt de baltiska staterna emot byggnationen av NEGP. Polen ser projektet som en 

”mardröm”, då de blivit lämnade utanför och i händerna på Ryssland.  Zibigniew 

Siemiltkowski, före detta chefen för den polska säkerhetsservicen har yttrat sig om vad också 

majoriteten av den polska befolkningen anser:  

”Russia’s new imperialism – Yesterday tanks, today oil”153 

 

                                                 
149 Janeliūnas & Molis (Baltic Mosaic) (2006) sid. 22 
150 Janeliūnas & Molis (Baltic Mosaic) (2006) sid. 22-24 
151 Butkus (Baltic Mosaic) (2006) sid. 60 
152 Tomberg (2006) sid. 100 
153 Larsson (2006) Russia’s Energy Policy. sid. 195-196 
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Polen förespråkar också som de baltiska staterna den så kallade ”Amber” gasledningen, som 

de anser skulle vara ett bättre alternativ till NEGP.  Polen har aldrig varit intresserad av att 

delta i byggnationen av NEGP, utan har försökt få europeiska investerare att anlägga 

”Amber” gasledningen, dock utan reslutat.154  

Polen har framförallt tryckt på de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna angående 

NEGP: 

� När det gäller den ekonomiska aspekten menar de att det skulle blivit förmånligare att 

bygga en andra rörledning till gasledningen ”Yamal”155, eller ”Amber” gasledning.  

� Miljösynpunkten som Polen har är densamma som de Baltiska staternas, det vill säga 

att det ligger kvar en mängd farliga militära kvarlevor efter andra världskriget i 

Östersjön.156 

Det huvudsakliga argumentet som Polen har mot byggnationen av NEGP är att den kommer 

innebära att Europa inte kommer vara lika beroende av den gas som går via Polen. Således 

kommer Ryssland i allt större utsträckning kunna påverka gastransporterna till Polen, vilket 

sätter Polen i en mer sårbar situation.157 Polen är därför väldigt mån om att i stället få något av 

de andra gasledningsprojekten att bli verklighet.  

 

Den nya polska regeringen som tillträdde år 2005, en konservativ högerkoalition, har som mål 

att få statlig kontroll över Polens energimarknad och göra Polen oberoende av Ryssland när 

det gäller energiimport. De vill ha kontroll över marknaden så att inte Ryssland får tillgång till 

vissa viktiga energiföretag inom Polen. Man har utvecklat fyra vägar för att kunna täcka 

behovet: 

� Att upprätta en terminal som kan handha gas i flytande form (LNG). 

� Att i högre utsträckning utvinna Polens egna gasresurser, som ska påbörjas år 2008. 

� Att utveckla en dialog med Norge. Det har under en lång tid varit på tal om en 

gasledning från Norge genom Östersjön till Polen, som inte blivit verklighet. 

� Att söka hjälp från EU.158 

Många politiker i Polen är negativa till byggnationen av NEGP, den polska försvarsministern 

Radoslaw Sikorski har till och med gjort ett kontroversiellt uttalande genom att jämföra 

NEGP med Molotov-Ribbentrop pakten159, mellan Tyskland och Ryssland.160 

                                                 
154 Samoletova (Baltic Mosaic) (2006) sid. 72 
155 Yamal gasledningen: En gasledning från Yamalhalvön i ryska Sibiren som går genom Polen till västra 
Europa. (Europol Gaz (2006)) 
156 Samoletova (Baltic Mosaic) (2006) sid. 72 
157 Larsson (2007) Nordstream, Sweden and the Baltic Sea Security. sid. 52 
158 Samoletova (Baltic Mosaic)(2006) sid. 73-74 
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Polen är i dag en av de främsta förespråkarna för en gemensam energipolitik inom EU, de 

anser att en sådan skulle hjälpa både nya och mindre medlemsstater att kunna hävda sig mot 

stora energimakter, såsom exempelvis Ryssland.161 

4.3.5 Finland 

Finland är överlag positiv till byggnationen av NEGP. Det har inte förekommit några direkt 

fientliga uttalande från den finska regeringen. Finland har traditionellt agerat taktfullt mot 

Ryssland, då de inte vill hamna i konflikt gällande parternas energirelation.162 Finlands 

energiberoende av Ryssland är stort, de importerar i dag 80 procent av dess olja och 100 

procent av dess gas från Ryssland. Ryssland äger också stora delar av finska energiföretag, 

som exempelvis distributionsföretaget Gasum, där Gazprom äger 25 procent. Ryssland har 

stor involvering i finska företag överlag, där det år 2004 var omkring 2000 finska företag som 

hade koppling till Ryssland på ett eller annat sätt.163  

 

Som tidigare nämnts så var Finland involverad i NEGP-projektets inledande fas, men blev 

senare åsidosatt (se kaptitel 4.1). Finland har varit upprörda över den här händelsen, men de 

har inte visat sitt missnöje, då de varit rädda för att hamna i konflikt med Ryssland.164 

Finlands uttalanden har överlag varit positiva och dess utrikesminister, Erkki Tuomioja har 

betonat projektets betydelse för EU:s framtida energiförsörjning.165 Samma uttalande kommer 

från Finlands EU parlamentariker Esko Seppänen: 

 

”(…) The North European gas pipeline improves the Security of gas supply to Central 

Europe. It is a useful project, because it is not acceptable that the transit countries steal from 

the current pipelines (or storages) gas intended to be sold in the EU market.”166 

 

 

 

                                                                                                                                                         
159 Molotov-Ribbentrop pakten: Ett icke-aggressionsavtal från år 1939 mellan Sovjetunionen och Tyskland. 
Pakten innehöll också ett hemligt avtal om hur de skulle dela upp Östeuropa mellan sig. (Nationalencyklopedin 
(070429)) 
160 Baran (2006) sid. 13 
161 Larsson (2006) Russia’s Energy Policy. sid. 196 
162 Linnas (Baltic Mosaic) (2006) sid. 47 
163 Larsson (2006) Russia’s Energy Policy. sid. 191-192 
164 Larsson (2006) Sweden and the NEGP. sid. 28 
165 Linnas (Baltic Mosaic) (2006) sid. 47 
166 Esko Seppänen (2006) Energy and the Finnish presidency, june 2006 
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Finland har framförallt tryckt på två punkter angående byggnationen av NEGP: 

� Konsekvenserna för miljön. Finland är ytterst oroade över dessa konsekvenser, men 

ger inget sken av det likt de baltiska staterna och Polen.  

� Den andra punkten rör information om byggnationen av NEGP till de berörda staterna 

i Östersjöregionen. Finland hoppas på ett eller annat sätt få delta i byggnationen av 

projektet, men Ryssland och Gazprom är för tillfället återhållsamma när det gäller 

information om projektet och hur byggnationen ska gå tillväga.167 

4.3.6 Danmark 

Danmark är överlag positiv till byggnationen av NEGP. De förespråkar en energidialog 

mellan Ryssland och EU och ser ett fördjupat samarbete som gynnsamt också för dem. De 

menar att inom en tioårsperiod kan Danmark själv behöva importera energikällor och då 

skulle Ryssland vara en bra partner. 168 Danmark utvinner i dagsläget egen gas och 

målsättningen som Danmark har satt upp är att fram till år 2015 bli oberoende av gasimport. 

Det vill säga om dess egen utvinning går som planerat. De ser NEGP som ett bra alternativ till 

de nu befintliga gasledningarna och ställer sig på EU:s sida i frågan. Danmark har även uttalat 

sig om att utifall det skulle bli gasavbrott från rysk sida, så hindrar inte det att Danmark kan 

understödja bristen på gas och på så sätt också göra en förtjänst. 169 Den punkt som Danmark 

till vis del ändå ställer sig kritisk mot är NEGP:s påverkan på miljön.170 

4.3.7 Sverige 

I Sverige har det varit lite debatt om NEGP, i jämfört med de baltiska staterna och Polen.171  

Projektet är inte av intresse för den svenska staten, men det finns delar i projektet som kan 

påverka Sverige negativt. Hoten som Sveriges ser rör främst miljö, samt försvars- och 

säkerhetsaspekter. När det gäller miljön har den svenska staten presenterat fyra stycken hot 

mot miljön. 

� Minor och dumpade stridsmedel. Det anser Sverige vara den största miljörisken, det 

vill säga att ledningen dras genom ett känsligt område där det finns en mängd militära 

kvarlevor sedan andra världskriget. 

                                                 
167 Linnas (Baltic Mosaic)(2006) sid. 47 
168 Kostiushev (Baltic Mosaic) (2006) sid. 37 
169 Ibid., Larsson (2006) Sweden and the NEGP. sid. 28 
170 Larsson (2006) Sweden and the NEGP. sid. 28 
171 Larsson (2006) Sweden and the NEGP. sid. 27 
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� Frigörande av tungmetaller. Byggnationen av gasledningen kommer innebära att man 

behöver muddra och spränga, vilket kan frigöra tungmetaller och fosfater, som i sin tur 

kan bidra till en övergödning i Östersjön 

� Inverkan på skyddsvärda områden. Ledningen kommer bland annat att passera 

Hoburgs bank, som är ett känsligt och unikt häckningsområde för vissa fågelarter.172 

Sverige är enligt Natura-2000 direktivet173 skyldig att bevara området i dess 

ursprungliga form. 

� Kompressorstationen. Stationen kommer att placeras i ett känsligt, ostört naturområde 

och om utsläpp skulle ske, skulle det kunna påverka naturreservaten Fårö och Gotska 

sandön negativt. Risken ligger främst i om det skulle ske en olycka, vilket skulle 

kunna få förödande konsekvenser.174 

 

Försvars- och säkerhetsaspekterna rör främst kompressorstationen och ledningens strategiska 

position för Ryssland, då stationen kommer placeras i Sveriges ekonomiska zon.175 

Den här problematiken har bland annat yttrats av Ulrica Messing (S), ordförande i riksdagens 

försvarsutskott. Hon menar att Ryssland på andra ställen i världen använder liknande 

anläggningar för att få militära underrättelser. NEGP skulle då kunna leda till att ryssarna 

avslöjar vissa hemliga svenska försvarsangelägenheter. Försvarsminister Mikael Odenberg 

(M) är inne på samma linje som Messing, då han menar: 

 

”Vi får en gasledning som motiverar rysk marin närvaro i vår ekonomiska zon och som 

ryssarna om de vill kan utnyttja för underrättelseverksamhet. Det är klart att det är ett 

problem (…).”176 

 

Den svenska staten menar att Ryssland kan påverka den befintliga säkerhetspolitiska 

ordningen i Östersjön och återta rollen som den centrala aktören i Östersjön.177 Många 

svenska företag har ställt sig positiva till NEGP och att en koppling till ledning från svensk 

sida skulle innebära ökad användning av gas, som är mer miljövänligt än användandet av olja. 

                                                 
172 Regeringskansliet (2006) sid. 1-4 
173 Natura-2000 direktivet: Är benämningen på ett nätverk av skyddad natur inom EU. Syftet är att bevara vissa 
utpekade naturtyper och arter som är särskilt angelägna att skydda i ett europeiskt perspektiv. (EU (2006) 
Livsmiljöer (Natura-2000)) 
174 Regeringskansliet (2006) sid. 4-5 
175 Regeringskansliet (2006) sid. 5 
176 Dagens Nyheter (061114) 
177 Regeringskansliet (2006) sid. 6 
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Den svenska regeringen dock är för tillfället inte intresserade av att dra en ledning till 

Sverige.178 

4.3.8 Tyskland 

Tyskland är som tidigare framgått positiv till byggnationen av NEGP och de anser att 

ledningen är ett bra projekt för att täcka det gasbehov som EU kommer vara i behov av i 

framtiden. Den före detta förbundskanslern Gerard Schröder har under hela 

planeringsprocessen varit mycket positiv till projektet och under hans tid som förbundskansler 

blev Tyskland, Rysslands viktigaste handelspartner. Relationen mellan Putin och Schröder är 

den viktiga länken bakom NEGP projektet.179  Den nuvarande förbundskanslern Angela 

Merkel var under projektets inledning en motståndare till byggnationen. Hon menade att de 

baltiska staterna och Polens rättigheter åsidosätts i och med att gasledningen inte dras genom 

deras territorier. Vidare skulle Merkel om hon vann det tyska valet införa vissa ändringar i 

förslaget.180 När valet sedan gick av stapeln och Merkel vann, var Ryssland rädda för att den 

goda relationen till Tyskland skulle försämras. Det här skedde inte och den tidigare kritiken 

från Merkel mot Ryssland ledde i stället till att de knöt det ekonomiska samarbetet än 

starkare.181 Det här ägde rum i Moskva den 16:e januari år 2006 och synen på byggnationen 

av NEGP var likt tidigare, stabilt.182 Tyskland har fått kritik från andra stater än enbart de 

baltiska staterna, bland annat Storbritannien och Frankrike har uttalat den fördjupade 

Tyskland-Ryssland relationen som skadlig för Europa.183 

 

Det mest uppmärksammade händelsen i Tyskland och som debatterats flitigt är Schröders 

agerande efter hans avgång som förbundskansler. Schröder blev i samband med avgången 

erbjuden en tjänst av Putin inom Gazprom, som Chef för kommittén för aktieägarna i NEGP 

projektet.184  Han accepterade senare uppdraget i november 2005. En mängd tyska politiker 

och tidigare allierad med Schröder ansåg att det här var förkastligt. De menade att man som 

politiker ska kunna skilja på offentliga och privata affärer. För i det här fallet var det politiska 

uppdrag han hade innan han avgick, kopplat till det arbete han senare fick.185 Det finns dock 

                                                 
178 Larsson (2006) Sweden and the NEGP. sid 21 
179 Larsson (2006) Sweden and the NEGP. sid. 19-21   
180 Minkova (Baltic Mosaic) (2006) sid. 51 
181 Larsson (2006) Russia’s Energy Policy. sid. 193 
182 Minkova (Baltic Mosaic) (2006) sid. 52 
183 Larsson (2006) Russia’s Energy Policy. sid. 194 
184 Minkova (Baltic Mosaic) (2006) sid. 52 
185 Larsson (2006) Sweden and the NEGP. sid. 23 
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ingen mekanism inom Bundestag som förhindrar Schröder från att agera som han gjorde.186 

Problemet för Tyskland och för Merkel i dagsläget är att åtgärda det politiska arv som 

Schröder lämnat efter sig, det vill säga att förbättra relationerna med de baltiska staterna och 

Polen.187 

5 Analys 
 

I det här kapitlet redovisas uppsatsens resultat. Det vill säga det är här som teorin och 

empirin kopplas samman, för att därigenom kunna se vilka säkerhetshot som NEGP innebär 

för EU och dess medlemsstater. I kapitlet kommer jag att analysera var och en av de fem 

säkerhetssektorerna. 

 

5.1 Militära säkerhetshot 

När det gäller de militära säkerhetshoten är det framförallt Sverige som uttalat sig om NEGP:s 

hot mot säkerheten. Hotbilden handlar om att Ryssland, genom ledningen, får en anledning 

till att förlägga viss del av sin militära verksamhet i Östersjön. Det här kommer i sin tur 

innebära att Ryssland får en ökad möjlighet att komma åt hemlig svensk militär information. 

Sverige ser därför sin suveränitet som hotad av en ökad rysk militär verksamhet. Det här är en 

typ av säkerhetsdilemma, där Ryssland utökar sin militära verksamhet och att Sverige inte är 

på det klara med vad Rysslands intentioner är och hur de kommer utnyttja möjligheten till 

ökade underrättelser. Problematiken bottnar också i att Ryssland har en historia av att vara en 

aggressiv grannstat i Sveriges ögon och det bidrar till att Sverige lättare känner sig hotat. 

 

Den polska försvarsministern Radoslaw Sikorski har också gjort ett uttalande och jämfört 

NEGP med Molotov-Ribbentrop-pakten. Den här jämförelsen skulle kunna innebära att även 

Polen kan anses ha ett militärt säkerhetshot riktat mot sig, då Molotov-Ribbentrop-pakten var 

en politisk/militär pakt. Frågan är dock om ministern menade ett energimässigt hot, eller ett 

hot med militär våldsmakt? Det troliga är att det handlar om energi och på så vis är det inget 

militärt hot mot säkerheten i det här fallet. Det här speglas också i den före detta chefen för 

den polska säkerhetsservicen, Zibigniew Siemiltkowskis uttalande om att Ryssland 

imperialism i dag inte handlar om stridsvagnar, utan om olja. 

                                                 
186 Minkova (Baltic Mosaic) (2006) sid. 52 
187 Larsson (2006) Sweden and the NEGP. sid. 23 
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Sammankoppling med de tre kriterierna presenterade i analysramen: 

Referensobjekt: Sverige. 

Hotbild: NEGP innebär en ökad rysk militär verksamhet i Östersjön och leder på så sätt 

också till ett hot mot säkerheten. 

Säkerhetiserande aktör: Den svenska staten. 

5.2 Samhälleliga säkerhetshot 

I den samhälleliga sektorn är det nationens överlevnad som är i centrum och framförallt 

överlevnad för den nationella identiteten. I den här sektorn existerar det inte någon hotbild 

kopplad till NEGP, det vill säga att NEGP hotar inte någon nations överlevnad eller någon 

identitet. Ingen av de staterna som påverkas av NEGP har således uttalat sig om att ledningen 

kommer hota någon av staternas nationella identitet. Om så var fallet vore det troligt att det 

var grannstaterna till Ryssland som skulle känna sig hotade. Historiskt sett, har dock de här 

grannstaterna haft en stor rysk involvering och de delar därför många kulturella aspekter med 

Ryssland och det bör på så sätt inte innebära något egentligt hot. 

 

Sammankoppling med de tre kriterierna presenterade i analysramen: 

Referensobjekt: - 

Hotbild: - 

Säkerhetiserande aktör: - 

5.3 Ekonomiska säkerhetshot 

Dem ekonomiska säkerhetshoten gällande NEGP handlar framförallt om säkerhet av 

gastillförsel, prissättning och minskad transitinkomst till Estland, Lettland, Litauen och Polen. 

De baltiska staterna har vid flertalet tillfällen fått sin energitillförsel avstängd av Ryssland. 

Polen känner sig hotat av samma anledning, då Ryssland efter byggnationen av NEGP inte 

kommer att vara lika beroende av dem som transitstat. Rysslands minskade beroende kan 

också ta sig uttryck i att de utnyttjar situationen och höjer priserna på energi till staterna. Det 

här kan ses som ett hot mot den ekonomiska säkerheten, då den kan innebära en 

välfärdsförlust för de påverkade staterna. Man kan här tala om en typ av ”systemic crisis”, det 

vill säga händelser som påverkar den ekonomiska stabiliteten och således också säkerheten på 

alla nivåer i samhället. ”Systemic crisis” i det här fallet skulle kunna yttra sig genom att 
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Ryssland på grund av minskat beroende, stänger av energitillförseln. Detta skulle kunna ge en 

effekt av direkt påverkan, utan någon möjlighet för de påverkade staterna att kunna täcka upp 

energiförlusten. Ett sådant problem uppkommer då man inte vet intentionerna av den 

exporterande källan och det här kan utmynna i en ekonomiskförlust och neddragningar i den 

statliga välfärden. Det vill säga ju mer en stat är beroende av en annan stat, ju mer sårbar är 

den. Det här är tydligt om man ser till de baltiska staterna och Polen. Den minskade 

transitinkomsten kan även den få samma effekt, genom en ekonomisk förlust för de hotade 

staterna. 

 

Sammankoppling med de tre kriterierna presenterade i analysramen: 

Referensobjekt: Estland, Lettland, Litauen och Polen 

Hotbild:  

� NEGP kan innebära allt fler avstängningar i energitillförseln till de hotade staterna, då 

Ryssland inte kommer vara lika beroende av dem längre.  

� Att Ryssland kommer vara mindre beroende av staterna kan leda till en minskad 

transitinkomst, vilket också leder till en ekonomisk förlust. 

� NEGP kan innebära att Ryssland i allt högre utsträckning kan påverka prissättningen 

på energi till de fyra staterna. 

Säkerhetiserande aktör: Den estniska, lettiska, litauiska och polska staten. 

5.4 Miljösäkerhetshot 

Miljösäkerheten är det område som flest stater i Östersjöregionen anser vara hotat av NEGP. 

Det är ”lead aktören”, Litauen och ”veto aktörerna”: Estland, Lettland, Polen, Sverige, 

Finland och till viss del Danmark som uttalat sig i frågan om dess påverkan på Östersjön. 

Hotbilden som staterna lägger fram grundar sig framförallt på de militära kvarlevorna som 

finns kvar i Östersjön sedan andra världskriget, såsom minor och sänkta fartyg som kan 

påverkas av NEGP. I och med det ser staterna också problemen med om det skulle ske en 

läcka på gasledningen. Detta skulle kunna få förödande konsekvenser för miljön i och runt 

Östersjön. Bland annat Sverige har uttalat sig starkt kritiska till det här, då ledningen kommer 

att läggas i ett känsligt naturområde. Ytterligare hotbilder som Sverige betonar är NEGP:s 

påverkan på havsbotten i Östersjön, då den skulle kunna frigöra farliga ämnen, som i sin tur 

kan bidra till övergödning. 
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I de här ståndpunkterna kan man se att ledningen är ett hot på grund av mänsklig aktivitet mot 

miljön, som kan leda till ett direkt hot mot civilisationen. Hotet tar sig framförallt uttryck i en 

möjlig energikatastrof på grund av NEGP. Som kan resultera i farliga utsläpp, vilket i sin tur 

kan leda till rubbningar i Östersjöns ekosystem.  

 

Sammankoppling med de tre kriterierna presenterade i analysramen: 

Referensobjektet: Östersjön 

Hotbild: 

� Att gamla militära kvarlevor i Östersjön skulle kunna leda till en katastrof om de kom 

i kontakt med NEGP 

� Om det skulle uppstå en läcka på ledningen, skulle det kunna leda till utsläpp och 

rubbningar i ekosystemet. 

� Frigörande av farliga ämnen som kan bidra till övergödning i Östersjön. 

Säkerhetiserande aktör: Estniska, lettiska, litauiska, polska, svenska, finska och till viss del 

också den danska staten. 

5.5 Politiska säkerhetshot 

De politiska säkerhetshoten handlar om icke-militära hot mot en stats suveränitet. I den här 

sektorn är det svårt att hitta något objekt som är direkt hotat av NEGP. NEGP kan ses som ett 

indirekt politiskt hot och verkar därför enbart vara en bricka i ett större spel från rysk sida. 

Det ser ut som att Ryssland har en vilja att behålla kontrollen över bland annat baltstaterna, 

eftersom de bland annat försökt att påverka valutgångar genom att använda sig av 

”energivapnet”. Lettlands president Vaira Vike-Freiberga har uttalat sig om att det måste ligga 

politiska orsaker bakom NEGP, då man inte väljer det billigare alternativet ”Amber” 

ledningen. Den litauiska presidenten Vyautas Landsbergis har gjort ett liknande uttalande om 

att NEGP är en politisk allians mellan Ryssland och Tyskland. Det mest kontroversiella 

uttalandet kommer dock från den polska försvarsministern, som jämförelse NEGP med 

Molotov-Ribbentrop-pakten. Att jämföra NEGP med den pakten är kontroversiellt. Huruvida 

Polen känner ett politiskt hot från rysk och tysk sida kan man endast spekulera i, då det kräver 

ytterligare forskning. Uttalandet handlade förmodligen om att Polen känner sig rädda för hur 

Ryssland kommer att agera mot dem, när de inte är lika beroende av dem längre. Polen 

förväntar sig det värsta scenariot, eftersom de vet hur Ryssland behandlat bland annat de 

baltiska staterna. För de baltiska staterna är Rysslands involvering och försök att styra 

staterna, vardag, men Polen och Ryssland har inte samma relation. Jag tror att det polska 
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uttalandet mer handlar om rädsla för hur Ryssland kommer att agera. Det finns dock inget 

som säger att Ryssland inte kan agera enligt den tidigare Molotov-Ribbentrop-pakten. 

 

Sammankoppling med de tre kriterierna presenterade i analysramen: 

Referensobjekt: (Polens suveränitet.) 

Hotbild: (Polen känner sin suveränitet som hotade av det fördjupade samarbetet mellan 

Tyskland och Ryssland.) 

Säkerhetiserande aktör: (den polska staten.)  

6 Slutsats 

NEGP är ett oerhört kontroversiellt projekt, som innebär att flera säkerhetshot riktas mot EU 

och dess medlemstater. De hot, som kan klassas som säkerhetshot mot EU, illustreras i figur 3 

nedan. Som nämnts tidigare krävs det att alla tre kriterierna inom varje sektor ska vara 

uppfyllda för att det ska klassas som ett hot mot säkerheten. Säkerhetshoten existerar således 

inom den ekonomiska, militära och miljösektorn. Dem politiska säkerhetshoten är dock 

tvetydiga, då jag inte är på det klara med hur Polen ser på hotet mot dess suveränitet.  

 

Figur 3. NEGP kopplat till de fem säkerhetssektorerna 

 
 Politiska Ekonomiska Samhälleliga Militära Miljö 

Referensobjekt (X) X  X X 

Hotbild (X) X  X X 

Säkerhetiserande 

aktör 

(X) X  X X 

 
Slutsatsen blir således att EU och dess medlemsstater står inför tre, möjligen fyra, 

säkerhetshot gällande byggnationen av NEGP. EU bör därför tänka igenom vad de tidigare 

beslutat om byggnationen av NEGP, eftersom ledningen kan föra med sig positiva, men också 

en mängd negativa effekter. 

6.1 Slutord och egna reflektioner 

Frågan man kan ställa sig är hur framtiden kommer att te sig och hur EU kommer att agera i 

frågan? Det värsta scenariot skulle vara om EU enbart ser till dess energiförsörjning och 

förbiser medlemstaternas åsikter. Det här kan i sin tur leda till en inre fragmentering inom EU, 

då de hotade staterna kommer att känna sig åsidosatta. Flera stater inom EU, såsom de 
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baltiska staterna, känner sig redan åsidosatta på grund av hur Ryssland agerar mot staterna 

och att EU inte stödjer dem fullt ut. 

 

Det är således upp till EU att agera i frågan angående NEGP, annars har de ett stort framtida 

problem framför sig. EU har själv satt sig i den situationen de är i dag, genom att de inte 

utformat någon gemensam extern energipolicy. En sådan policy skulle kunna lösa många 

problem, eftersom medlemstaterna, då måste vara överens om var den framtida energin ska 

importeras ifrån. EU kan inte heller förbise det faktum att Ryssland tidigare agerat opålitligt 

mot andra stater när det gäller energiexport och vad är det som säger att de inte skulle kunna 

göra så mot EU? Värst skulle det här drabba Tyskland, som efter ledningens byggnation 

kommer vara mycket beroende av Rysk gas. EU behöver också, som Solana uttryckt det, satsa 

på att utveckla den interna energimarknaden för att inte bli för beroende av externa källor. 

 

Avslutningsvis kan man säga att framtiden är oviss för vad som kommer att ske härnäst 

angående NEGP. På grund av det, är det svårt att komma fram till hur resultatet av 

medlemsstaternas säkerhetiseringar kommer att gestalta sig. Det får, som sagt, framtiden 

utvisa. 
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