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Abstract 
Big dangerous Russia, environmental thief or house warmer? The Nord Stream pipelines are a 

highly debated theme in Europe and the EU. A number of different countries will be subject 

to the pipelines direct or indirect. This paper aims to figure out what kind of threats and 

possibilities Denmark, Finland, Sweden and Germany consider to be the consequences with 

the pipelines. 

 

The study takes as a standpoint the area of security studies and the widened of the same. The 

three standpoints within the security study that will be used are military security, 

environmental security and energy security. It is a comparative study that has been done with 

help of a text analysis. 

 

The analysis concludes that Sweden is the country of the four that finds the most threats with 

the pipeline. Sweden thinks Nord Stream is a threat within all of the three securities 

mentioned above even though Sweden also see a possibility within energy security. Denmark, 

on the other hand, does not see a threat at all and Germany and Finland see a threat within the 

environmental area but not within the two other areas. They also see a possibility within the 

energy security. 

 

Keywords: Nord Stream, military security, environmental security, energy security, the 

widened security concept 
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1. Inledning 
Stora stygga Ryssland, miljöbov eller stugvärmare? 

Europa är beroende av energi. Samtidigt ska ett lands säkerhet och miljön 

skyddas. För att inte vara beroende av en energiväg som kan utsättas för 

störningar har EU som mål att diversifiera energivägarna. Samtidigt värnar EU 

om miljön (Europa, EU:s webportal, 2010) och EU:s medlemsländer om sin egen 

säkerhet.  

För att EU ska få flera energileveransalternativ bildades 2005 bolaget Nord Stream. 

Aktieägare är Gazprom1 (51 %) från Ryssland, E.ON Ruhrgas (20 %) och BASF/Wintershall 

Holding AG (20%) från Tyskland och Gasunie (9 %) från Nederländerna (Nord Stream, 2009, 

Vårt bolag). Bolaget vill bygga två parallella, 1220 km långa, gasledningar från Portovaya 

Bay i Ryssland till Lubmin i Tyskland längs Östersjöns botten. Dessa ska tillsammans 

försörja den Europeiska marknaden med naturgas och ska ha en kapacitet att leverera ca 55 

miljarder kubikmeter naturgas varje år. De båda gasledningarna har gemensamt fått namnet 

Nord Stream (Energistyrelsen, 2009, s. 3). För att få bygga dessa ledningar måste Nord 

Stream AG ha tillstånd från de fem länder - Danmark, Finland, Ryssland, Sverige och 

Tyskland - genom vars territoriella zon och/eller ekonomiska zon de önskar bygga 

ledningarna (Nord Stream, 2009, Miljökonsekvensbeskrivning och tillståndsprocesser). 

Kartan här nedan visar Nord Streams sträckning i Östersjön och havsgränserna. 

  
 

 

Europa är beroende av energi som kommer utanför EU, ca 50 % av all energi som 

konsumeras härstammar från länder utanför EU och av dessa 50 % står Ryssland för en stor 

                                                
1 Gazprom ägs till 51 % av ryska staten (Nord Stream, 2009, Gazprom) 

Nord Stream (2009), Karta: Gasledningens sträckning i Östersjön 
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del (Europa, EU:s webbportal, 2010). Naturgasleveransen till Europa går idag genom 

Ukraina. Därför kände Europa av de konflikter som var mellan Gazprom/Ryssland och 

Ukraina 2005 och 2008, då Gazprom stängde av leveransen till Ukraina (Landguiden). 

Europaparlamentet (beslut nr 1364/2006/EG) tog 2006 beslut om att en gasledning från 

Ryssland till Tyskland genom Östersjön var av gemensamt intresse för EU. Ett bygge av Nord 

Stream innebär att de problem mellan transitländer och Ryssland som idag existerar, såsom 

exempelvis konflikten mellan Gazprom/Ryssland och Ukraina, kan kringgås. Trots detta är 

inte alla positiva till att gasledningarna byggs. 

Östersjön är ett känsligt hav i och med dess instängda läge med lite vattenutbyte med 

de öppna haven. Östersjöns vatten är bräckt och mycket känsligt för förändringar (Stockholms 

Marina Forskningscentrum, 2007, Fakta om Östersjön), vilka Nord Stream kan tänkas 

medföra. Samtidigt som miljön oroar finns det även de som oroar sig för att Nord Stream 

kommer få militära effekter bland annat Robert Larsson (2007) på FOI. Trots den debatt om 

miljö och militär som pågått har Danmark, Finland, Ryssland, Sverige och Tyskland tagit ett 

positivt beslut2 till Nord Stream (Se Kapitel 4), men speglar de positiva besluten de olika 

staternas inställning till Nord Streams inverkan på militär säkerhet, miljösäkerhet och 

energisäkerhet? Enligt FN:s havsrättskonvention (1994, Art. 79) får stater dra rörledningar 

inom andra staters ekonomiska zoner så länge det inte begränsar landets möjlighet att 

undersöka havsbotten eller förhindra föroreningar som ledningarna kan orsaka. Denna artikel 

begränsar ländernas möjligheter att besluta enligt egen vilja, vilket betyder att de positiva 

beslut för Nord Stream som tagits kanske inte speglar ländernas verkliga inställning. 

1.1 Syfte 
Denna uppsats har till syfte att undersöka om Danmark, Finland, Sverige och Tyskland3 

bedömer att det finns några hot och/eller möjligheter med Nord Stream utifrån 

säkerhetsperspektiven militär säkerhet, miljösäkerhet och energisäkerhet. Genom att 

undersöka de olika staternas inställning kan också en klarare bild framstå av vilka 

säkerhetsfrågor som är viktiga för de fyra staterna. 

                                                
2 Finlands statsråd har gett tillåtelse (2009-11-05), men det saknas fortfarande ett beslut från Finlands västra 
miljöcentral enligt vattenlagen. 
3 Med Danmark, Finland, Sverige och Tyskland menas centrala departement/ministerier, myndigheter och 
riksdag och regering. För mer se 3.2 Material 
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1.2 Frågeställningar 

Vilka hot – om några - bedömer Danmark, Finland, Sverige och Tyskland att Nord Stream 

innebär för dem inom militär, miljö- och energisäkerhet? 

Vilka möjligheter – om några - bedömer Danmark, Finland, Sverige och Tyskland att Nord 

Stream innebär för dem inom militär, miljö- och energisäkerhet? 

1.3 Tidigare forskning 

Nord Stream är ett nytt fenomen då Nord Stream AG bildades först 2005. Detta innebär att 

den forskning som finns om Nord Stream har uppstått under de senaste 4 åren. Eftersom 

ämnet är så pass nytt finns det ännu inga avhandlingar inom området, dock så finns det en C-

uppsats inom ämnet statsvetenskap skriven i Sverige. Den är skriven av Lars Andre Ross 

(2007) vid Karlstad universitet och handlar om Network policy, om den svenska regeringen 

och hur intressegrupper har jobbat gemensamt i policy nätverk för att kunna stoppa bygget av 

Nord Stream eller inte. Därutöver finns ett antal vetenskapliga artiklar om Nord Stream, bland 

annat en tysk artikel av Kathrin Kim i ”Natur und Recht” (2009) om gasledningarnas 

miljöpåverkan i Östersjön. I sin artikel drar hon slutsatserna att Nord Stream enbart kommer 

att påverka miljön under byggnadsfasen och att Nord Stream kommer att ha liten effekt på 

miljön med tanke på Östersjöns huvudkällor för föroreningar.  

Utöver den C-uppsats och de forskningsartiklar som nämns ovan finns det även ett 

antal forskningsrapporter. Det finns även ett antal böcker där Nord Stream behandlas som ett 

tema i samband med rysk in- och utrikespolitik och energi. Bendik Solum Whist (2008) har 

skrivit en forskningsrapport för norska Fridtjof Nilsson Institut (FNI) som heter ”Nord 

Stream: not just a pipeline”. I rapporten presenterar Solum Whist debatten kring Nord Stream 

med syfte att försöka förklara varför åsikterna om gasledningarna skiljer sig åt mellan alla 

länderna kring Östersjön, med störst fokus på Estland, Finland och Sverige. Det är en 

presentation av både den allmänna debatten och den politiska debatten kring Nord Stream. 

Solum Whist (2008, s. 1) menar att tidigare analyser om Nord Stream varit skrivna av 

nationella forskningsinstitut och bara varit koncentrerade kring det egna landet, medan hans 

rapport tar sig an det bredare perspektivet. Svenska forskaren Robert Larsson (2007) har för 

FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) skrivit en forskningsrapport om vilka konsekvenser 

Nord Stream kan tänkas komma att få främst utifrån ett svenskt perspektiv. 

I jämförelse med Solum Whists och Larssons rapporter utgår föreliggande uppsats i 

från Danmark, Finland, Sverige och Tyskland och enbart från den offentliga inställningen hos 
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de fyra länderna vad gäller säkerhetsaspekterna militär säkerhet, miljösäkerhet och 

energisäkerhet.  

1.4 Disposition 

Första kapitlet i denna uppsats börjar med en inledning följt av syfte, frågeställning och 

tidigare forskning inom ämnet för att skapa en överblick över ämnet som denna uppsats 

kommer att behandla. Kapitel två presenterar den teori som ligger till grund för arbetet – 

säkerhetsteori följt av underkapitlen militär säkerhet, miljösäkerhet och energisäkerhet. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de internationella lagar som har legat till grund 

för tillståndsprocesserna, nämligen Havsrättskonventionen och Esbokonventionen. Kapitel 3 

presenterar den forskningsdesign, det material och den metod som använts, följt av en 

redovisning av studiens genomförande.  

 I kapitel 4 kommer en kort bakgrund till Nord Stream, nämligen en presentation av de 

fyra ländernas nationella beslutsprocesser. Kapitel 5, 6 och 7 är analyskapitel som är indelade 

efter var och en av de tre säkerhetsaspekterna. Vart och ett av kapitlen är indelat i fyra 

underkapitel efter de fyra olika länderna. Dessa är sedan uppdelade så att det för vart och ett 

av länderna först ges en presentation av vad landets remissyttranden antyder och på detta 

följer en analys. I slutet av varje kapitel finns en sammanfattning. Kapitel 6 – miljösäkerhet – 

inleds av en kort presentation av situationen i Östersjön och kapitel 7 – energisäkerhet- inleds 

med en presentation av energisituationen inom EU. Slutkapitlet i denna uppsats – kapitel 8 – 

består av en slutdiskussion, förslag på framtida forskningsområden och efterord. 
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2 Teori 
I följande kapitel presenteras hur säkerhetsteori har använts i studier av 

internationella relationer. Särskilt fokus är på tre av de sektorer som finns inom 

säkerhetsteori – militär säkerhet, miljösäkerhet och energisäkerhet. Utöver detta 

kommer också Havsrättskonventionen och Esbokonventionen att presenteras. 

2.1 Säkerhetsteori 
Inom disciplinen internationella relationer (IR) var traditionellt sett, enligt Barry Buzan, Ole 

Wæver och Jaap de Wilde (1998, s. 16-17), säkerhet detsamma som militär säkerhet och 

forskningen kretsade kring staters säkerhet. Idag ser det annorlunda ut, säkerhetsforskningen 

är inte längre enbart koncentrerad till stater utan inkluderar även bland annat organisationer 

och nationer. Forskningen fokuserar heller inte enbart på militär säkerhet, utan har vidgats 

och inkluderar många fler delar än vad den gjorde för 30-40 år sedan. De nya delarna inom 

säkerhetsteori, även kallade sektorer av Buzan m.fl.(1998), inkluderar bland annat säkerhet 

gällande ekonomi, miljö och sociala aspekter och kallas det vidgade säkerhetsperspektivet. 

Dessa nya sektorer överlappar ofta varandra, vilket gör att det finns två sätt att ta sig an 

studier av säkerhetsproblem. Antingen isoleras problemet till en sektor eller så sam-korrelerar 

flera sektorer så att problemet analyseras inom de olika sektorer som berörs. 

Ken Booth (2007) använder sig av en definition av säkerhet som han kallar ”standard 

ordbokens definition” nämligen ”avsaknaden av hot”, (s.100) vilket innebär att när inte något 

hot föreligger råder det säkerhet. Däremot att förstå själva innebörden av begreppet är svårt 

menar Booth (s.100-101) om man inte har levt i en situation där osäkerhet råder, alltså att man 

levt under hot. Begreppet osäkerhet är också svårt att definiera eftersom det i en kontext inte 

är detsamma som i en annan. Dock menar Booth att överlevnad ”är en nödvändig 

förutsättning” för säkerhet (s. 107). Överlevnad är dock inte samma sak som säkerhet. Som 

exempel på detta tar han arbetslägren under andra världskriget där fångarna tvingades till att 

arbeta under usla förutsättningar. Människorna överlevde (de fick mat och vatten även om 

levnadsstandard var minimal) men de var inte säkra då de när som helst kunde bli straffade 

eller dödade. Booth (s.107) nämner också två olika typer av säkerhet: subjektiv och objektiv 

säkerhet. Känslan av att vara i säkerhet är detsamma som subjektiv säkerhet, medan vad facit 

i efterhand visar är objektiv säkerhet. Ett exempel på detta är Egypten under 60-talet, där 

egypterna levde i en falsk säkerhet, de trodde inte att Israel skulle attackera dem (subjektiv 

säkerhet). Historien visar dock att Israel rustade för krig och sedan även attackerade Egypten 

(objektiv säkerhet). 



6 

Buzan m.fl. (1998, s.36) presenterar i deras bok begreppet referensobjekt. Ett 

referensobjekt är det objekt som anses vara hotat. Det kan vara en stat som i exemplet ovan 

där Egypten hotas, men det kan också vara en folkgruppstillhörighet som tutsierna under 

folkmordet i Rwanda eller miljön vid till exempel stora utsläpp. Ett referensobjekt har rätten 

att kräva säkerhet. 

 Här nedan kommer tre sektorer inom säkerhetsteori att presenteras: den traditionella 

sektorn – militär säkerhet – samt miljösäkerhet och energisäkerhet från den vidgade 

säkerhetsteorin. De tre sektorerna kommer i analysen att hanteras enskilt trots att de kanske i 

vissa fall sam-korrelerar. Detta görs för att få en klarare och tydligare överblick i analysen än 

vad som hade kunnat uppnås om teorierna hade låtits korrelera med varandra. 

2.1.1 Militär säkerhet 
Militär säkerhet var som ovan nämnts det som omfattades av säkerhetsstudier och staten var 

referensobjektet. Idag är det inte längre så, dock är militär säkerhet fortfarande en del inom 

säkerhetsstudier. 

Herring (2007, s. 130) definierar militär säkerhet som: ”… perceived or actual 

freedom from the threat or use of organized violence for political purposes.” Med perceived 

or actual freedom menas de ovan nämnda subjektiva och objektiva säkerheten. Ett uppfattat 

hot är lika mycket ett hot som ett verkligt hot. Innebörden av organiserat våld med politiska 

mål är att ett hot eller användning av våld måste förekomma och att syftet med våldet är att 

uppnå angivna politiska mål. Ett bra exempel på organiserat våld med politiska mål är USA:s 

krig i Afghanistan. USA satte in armen (organiserat våld) med målet att bekämpa terrorism 

(politiskt mål). Utöver den definition Herring (s.131) använder, nämner han också att det 

finns olika sätt att ta sig an militär säkerhet. En del faller under definition ovan. En annan sak 

som inkluderas är militärens försvar och dess förmåga att kunna försvara sig själv och staten 

mot andra. 

Tidigare ansågs militär säkerhet inkludera allt som hade med militären att göra, men 

enligt Buzan m.fl. (1998, s. 22) stämmer inte detta längre i dagens samhälle. I många 

demokratier används militären ofta till freds- och humanitära insatser. Dessa typer av insatser 

kan oftast inte ses som ett hot mot staten och därigenom är det inte fråga om militär säkerhet 

utan istället kan det exempelvis ses som social säkerhet. 

 Staten är ett av de viktigaste referensobjekten inom militär säkerhet enligt Buzan m.fl. 

(1998, s.52-54), dock är det idag inte längre det enda, utan även grupper inom stater och 

nationer kan utgöra ett referensobjekt såsom bland annat judarna under andra världskriget. 
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Det är heller inte längre enbart stater som är de som utgör ett hot utan det kan även vara 

grupper såsom Al Qaida som utför terrordåd. 

 Om ett land uppfattar ett hot från ett annat land kan detta bero på flera olika faktorer. 

Den viktigaste faktorn är den egna och det andra landets militära styrka. Utöver militär styrka 

nämner Buzan m.fl. (1998, s.57-61) även geografiskt avstånd mellan olika aktörer. En stat 

känner sig oftast mer hotad av en stat som ligger nära än en längre bort. Historien är en tredje 

faktor. Ett land med många krig i historien skapar större osäkerhet omkring sig än ett land 

som inte har det. En stats styre och ideologi är en fjärde faktor. En diktatur skapar större 

osäkerhet än ett land med ett demokratiskt statsskick enligt Buzan m.fl. (1998). 

2.1.2 Miljösäkerhet 
Inom säkerhetsstudier är miljösäkerhet ett fenomen som utvecklades på 60-talet i takt med att 

miljömedvetenheten hos människor ökade dock var det inte en del av staternas agenda utan 

för dem var det fortfarande den militära säkerheten som var det viktigaste. Först efter kalla 

krigets slut i början av 90-talet utvecklades miljösäkerhet till en av de ”nya” 

säkerhetsfrågorna (Barnett, 2007, s. 184-188). 

Miljösäkerhet handlar om samlevnaden mellan människan och naturen, att kunna 

utnyttja de resurser som finns utan att utrota varandra. Det finns olika inriktningar inom 

miljösäkerhet en av dessa är det som kan jämställas med ekologisk säkerhet vilket menar på 

att människan först är säker när de är en del av naturen, när naturen inte är i fara (Barnett, 

2007, s.188). 

Barry Buzan m.fl. (1998, s. 74-75) har identifierat 6 olika huvudfrågor inom 

litteraturen om miljösäkerhet: rubbning av ekosystem, energiproblem, befolkningsproblem, 

matproblem, ekonomiska problem och inbördes strider. Rubbning av ekosystem är den största 

frågan inom sektorn för miljösäkerhet. Här handlar det om hur ekosystemet påverkas, både 

negativt och positivt, av olika saker såsom till exempel olika former av föroreningar och 

minskning av den biologiska mångfalden. Även de resterande fem frågorna kan beröra enbart 

miljösäkerhet, men även sam-korrelera med andra sektorer. När dessa frågor räknas in under 

miljösäkerhet ligger fokus på de miljöperspektiv som finns. I föreliggande studie kommer 

utgångspunkten i analysen att ligga på rubbning av ekosystem. Det som berör energiproblem 

behandlas i denna uppsats under energisäkerhet.  

 Inom miljösäkerhet kan främst två olika referensobjekt ses: miljön och människans 

existens (Buzan m.fl., 1998, s. 75-76). 
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2.1.3 Energisäkerhet 
Vi människor, framförallt i väst, är beroende av energi. Från morgon till kväll använder vi 

energi. Större delen av det vi människor arbetar med under dagen kräver någon slags energi. 

Vi är idag så beroende av energi att vi skulle få problem med vår överlevnad om vi inte hade 

tillgång till någon energi då sjukhus, vattenförsörjning och produktion är beroende av energi. 

Robert W Orttung och Jeronim Perovic (2010, s. 212) har två definitioner på 

energisäkerhet. Dessa hänger samman med om en stat exporterar eller importerar energi. För 

importländer är definitionen av energisäkerhet att det finns tillförlitliga energikällor, att 

priserna är stabila och ligger på en nivå som länderna har råd med, att det finns fler än en 

leverantör och att adekvata transportsträckor existerar. För exportländer är definitionen å 

andra sidan att man har flertalet kunder, att priserna är höga, att ha kontroll över 

energiindustrin och att det finns en stabil efterfrågan av energi. Både export- och importländer 

arbetar på olika sätt för att försäkra sig om att deras säkerhetsmål uppfylls. Ett viktigt sätt för 

importländer är att försöka utveckla nya energikällor för att komplettera, alternativt ersätta, 

den energi som de importerar. Här har förnyelsebar energi en viktig uppgift, då en stor del av 

de olje- och naturgasresurser som finns idag kommer att ta slut i framtiden. 

Efter första världskriget beslutade Storbritanniens dåvarande ”first lord of the 

Admiralty” Winston Churchill att den engelska marinen skulle byta energikälla. De gick från 

att använda den inhemska kolen till att använda olja som de behövde importera. Tysklands 

nederlag i andra världskriget hängde samman med energifrågan, då bristen på olja ledde till 

förlust både i Ryssland och i Afrika. Allt sedan Englands övergång till olja och Tysklands 

nederlag under andra världskriget har energi – främst olja – varit en strategisk fråga. Dock 

blev det som mest kännbart först på 70-talet då Mellan Östern stoppade oljeleveranserna till 

USA och de västeuropeiska länderna på grund av Israel-frågan. Krisen löstes, men världens 

länder blev medvetna om att energifrågan var något som behövde tas på allvar. Dock var 

energitillgången och priserna stabila och låg på en acceptabel nivå fram till 2002 vilket 

innebar att frågan angående energisäkerhet föll i glömska tills priserna började stiga. De 

nådde sin kulmen sommaren 2008 då priset per fat låg på 150 $ vilket kan jämföras med 30 $ 

per fat 2002. Idag har priserna återigen stabiliserats något, men energifrågan är högaktuell då 

bland annat efterfrågan har ökat i samband med utvecklingen i både Kina och Indien. 

Dessutom har klimatfrågan en viktig roll hos dagens energikonsumenter (Orttung och 

Perovic, 2010, s. 213-214) 
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2.2 Internationell lag 
Nord Stream AG har ansökt om att få dra de två gasledningarna längs Östersjöns havsbotten. 

Den lagstiftning som reglerar utläggandet av rörledningar längs havsbottnar är 

Havsrättskonventionen tillsammans de nationella lagarna. Därför ges här nedan en 

presentation av Havsrättskonventionen för att förklara de olika begreppen som regleras i 

konventionen och även vilka grunder som finns för beslut. Utöver det ges även en 

sammanfattning av Esbokonventionen som reglerar meddelandeförpliktelsen som grannländer 

har gentemot varandra vid projekt som kan påverka miljön. Denna sammanfattning görs 

eftersom en process i enlighet med Esbokonventionen har genomförts i samband med Nord 

Stream AG:s ansökan. 

2.2.1 Havsrättskonventionen 
Den lag som reglerar uppdelningen av haven och dess resurser mellan alla världens länder är 

Förenta Nationernas Havsrättskonvention. Denna undertecknades 1982 och trädde i kraft 

1994 (Naturvårdsverket, 2007, Om havsrätten). Havsrättskonventionen är den lag som 

reglerar vad som menas med territorialvatten och ekonomisk zon tillika kontinentalsockeln. 

Territorialvatten är det havsområde som finns utanför en stats landområde och det får 

inte sträcka sig längre än 12 nautiska mil4 från statens lågvattenlinje. Detta område omfattas 

av statens suveränitet (FN, 1994, Artikel 2-5). Ekonomiska zonen sträcker sig 200 nautiska 

mil från lågvattenlinjen, som utgör basen för territorialvattnet (FN, 1994, Artikel 57). 

Kontinentalsockeln är den havsbotten som sträcker sig från territorialvattnet fram till 

kontinentalrandens ytterkant, maximalt 350 nautiska mil från den baslinje som 

territorialvattnet utgår från. Kontinentalsockelns gränser sträcker sig till 200 nautiska mil även 

om kontinentalrandens ytterkant kommer tidigare (FN, 1994, Artikel 76). På 

kontinentalsockeln har en stat inte rätt att hindra en annan stat från att lägga kablar och 

rörledningar om inte dessa hindrar den staten, till vilken kontinentalsockeln hör, från att göra 

undersökningar av sockeln eller ta hand om de naturtillgångar som finns. En stat kan även 

hindra en annan stat från att lägga ut rörledningar om det är för att begränsa eller hindra 

föroreningar som rörledningen kan orsaka. Dock har staten rätt att påverka sträckningen av 

rörledningar (FN, 1994, Artikel 79). 

 Den innebörd de ovan nämnda artiklarna får på de nationella processerna som 

genomförts på grund av Nord Stream är att i Finland och Sverige kan tillstånd enbart nekas 

Nord Stream AG om gasledningarna skulle hindra dem från att göra undersökningar eller ta 

hand om naturtillgångar som finns på kontinentalsockeln eller om gasledningarna innebär 
                                                
4 1 Nautisk mil är 1 852 m. (Ne.se, Nautisk mil) 
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föroreningar som staten vill begränsa eller förhindra. Anledningen till att deras rörelsefrihet 

begränsas till skillnad från Danmark och Tyskland är för att gasledningarna enbart kommer 

passera Finland och Sveriges kontinentalsockel och inte genom dess territoriella vatten som i 

Danmark och Tysklands fall. 

2.2.2 Esbokonventionen 
Esbokonventionen är ett multilateralt avtal mellan bland annat EU:s länder och Ryssland, 

dock har Ryssland inte ratificerat avtalet (UN Treaty collection). Konventionen innebär att när 

ett land (upphovsparten) ska ge godkännande för ett bygge som kommer att påverka miljön 

även i grannländerna (utsatta parter), ska dessa ha rätt att uttrycka sig i beslutsprocessen 

(Naturvårdsverket, 2007, Esbokonventionen – miljöeffekter över gränser). Nord Stream 

kommer att påverka alla länder som ligger runt Östersjön. På så vis är alla länder runt 

Östersjön utsatta parter, samtidigt som Ryssland, Finland, Sverige, Danmark och Tyskland 

även är upphovsparter.  

Nord Stream AG skickade ut en underrättelse om Nord Stream till Danmark, Finland, 

Ryssland, Sverige och Tyskland i november 2006. Detta var inledningen på processen enligt 

Esbokonventionen. Upphovsstaterna skickade ut information till de utsatta parterna. Ett antal 

offentliga utfrågningar har hållits, såväl som möten mellan de olika länderna. De enskilda 

länderna har även haft ute ärendet på nationella remissomgångar. Vad som framkommit under 

processen presenteras i de olika upphovsparternas nationella tillståndsförfarande (Nord 

Stream, 2009, Det internationella samrådet). 
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3 Metod och material 
För att en studie ska kunna genomföras och klara av en närmare granskning 

behöver läsaren få insikt i hur studien genomförts; vilken forskningsdesign och 

metod har använts och vilket material har legat till handa. I detta kapitel 

presenteras just dessa delar tillsammans med hur just denna studie har 

genomförts. 

3.1 Forskningsdesign 

Skillnaden mellan en fallstudie och en jämförande studie är svår att uttyda. Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2007, s. 121) menar att skillnaden ligger i hur många 

kontexter det rör sig om. Om det handlar om en kontext, men flera analysenheter är det en 

fallstudie. Är det däremot flera kontexter och flera analysenheter är det en jämförande studie. 

Denna studie skulle kunna sägas vara en fallstudie där Nord Stream är kontexten och de olika 

länderna är analysenheter. Det skulle också kunna vara en jämförande studie där var och en av 

länderna är kontexter och att studien avgränsas av Nord Stream. Då en jämförelse kommer att 

göras mellan de olika ländernas uppfattning av Nord Stream inom de olika 

säkerhetssektorerna kan denna studie anses vara en jämförande studie. De fall som studien 

omfattar är Danmark, Finland, Sverige och Tyskland, då alla dessa länder direkt har haft en 

möjlighet att påverka om gasledningarna ska byggas eller inte då Nord Streams sträckning 

passerar genom deras områden. Även Ryssland påverkas direkt av gasledningen, men på 

grund av Rysslands ägarintressen i Nord Stream AG/ Gazprom (se inledning) och språkliga 

problem (nästan allt material från Ryssland är på ryska vilket författaren av denna uppsats inte 

kan) är de inte ett fall av denna studie. 

3.2 Material 

För att kunna svara på frågan vilka hot och/eller möjligheter de olika länderna bedömer att 

Nord Stream kommer att medföra, har material som representerar de olika ländernas officiella 

åsikter samlats in och studerats. Remissyttranden och beslutsdokument från de olika ländernas 

centrala regeringar, ministerier/departement, myndigheter och parlament utgör underlag för 

analysen. Då det är staternas officiella åsikter som är i fokus i denna uppsats inkluderas inte 

remissyttranden från lokala och regionala instanser eller från intresseorganisationer. Ett 

omfattande material har legat till grund för studien, eftersom remissgången i samtliga berörda 

länder nyligen avslutats och nästintill alla länder har tagit det slutgiltiga beslutet i ärendet (det 

enda beslut som saknas är från Finlands västra miljöcentral (se 4.1)). Sammanlagt har 46 
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remissyttranden och 4 beslutsdokument (sammanlagt ca 350 sidor) från central nivå studerats. 

Materialet som har använts är ojämnt fördelat mellan de olika länderna. Orsaken till detta är 

att det funnits fler remissyttranden från Finland, Sverige och Tyskland än från Danmark. De 

finska remissyttrandena är på finska, dessa har dock inte använts av språktekniska skäl utan 

dessa finns sammanfattade i två stycken svenska dokument. Nedan i tabell 3.2 finns en 

översikt av det material som har använts för var och en av de olika länderna. 

Esaiason m.fl. (2007, s.313-323) skriver om de fyra hållpunkterna vid källkritik: 

Äkthet, Oberoende, Samtida och Tendensiöst.  Med äkthet menas att det materialet som 

används är äkta och att det producerats vid den tidpunkt, av den/de personer/institutioner och i 

det sammanhang som anges (2007, s. 317). Den största delen av det material som har stått till 

förfogande för denna studie är hämtat från Naturvårdsverket i Sverige, via post och från deras 

officiella hemsida. Resterande delen av materialet har hämtats från de olika myndigheterna, 

institutionerna och departementens hemsidor alternativt skickats via mail från tjänstemän 

inom organisationerna. Genom att dokumenten är hämtade från de officiella hemsidorna och 

blivit överskickade från de olika organisationerna kan sägas att kravet på äkthet är uppfyllt.  

Den andra hållpunkten oberoende ställer frågan: Är det material vi har trovärdigt? Är 

det tillförlitligt? Här nämner Esaiason m.fl. (2007, s. 318-319) tre kriterier: kan berättelsen 

bekräftas? Är berättelsen oberoende? Vilken typ av källa är det – första eller andra hand?  

De flesta källor som använts i studien är primärkällor (förstahandskälla). Primärkällor 

anses vara tillförlitligare än sekundärkällor (andrahandskälla), då primärkällor är den direkta 

källan och inte något som berättas i andra led från den direkta källan (2007, s. 319). Även om 

strävan i arbetet har varit att använda primärkällor har det i vissa fall varit tvunget att använda 

sekundärkällor, i bl.a. dokument från Danmark och Finland, på grund av språkkomplikationer 

och avsaknaden av primärkällor. Då det i både Danmark och Finlands fall handlar om 

myndigheter som sammanfattat, och i vissa fall översatt, inkomna dokument från andra 

statliga organ ska oberoendekriteriet ändå vara uppfyllt. 

Hållpunkt tre är samtidighet, vilket innebär avståndet från det att händelsen skedde 

tills dess att det nedtecknandes (2007, s. 320-321). De dokument som använts är alla skrivna 

under de senaste fyra åren. Det innebär att även kravet för samtidighet är uppfyllt. Det sista 

kriteriet är tendensiösiteten hos materialet. Detta handlar om, om berättaren/nedskrivaren av 

materialet har haft ett speciellt syfte med berättelsen. Materialet som använts i denna studie 

härstammar från statliga källor, vilka speglar de olika regeringarnas officiella ståndpunkter i 

frågan utifrån de olika organens expertområde och inom lagens ramar. Denna tendens genom 

styrning från de olika regeringarna och avgränsningen genom lag innebär att materialet är 
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tendensiöst. Genom att materialet har den tendens kan föreliggande uppsats frågeställningar 

besvaras då regeringarna representerar de olika länderna.  

 

Tabell 3.2 Översikt över materialet som använts 

 Omfattning Typ av dokument Källtyp Hämtat Källor 

Danmark 40-50 sidor 

(13 remiss-

yttranden) 

Remisser, 

beslutsdokument 

och spørgsmål 

Primär och 

sekundär 

Energi-

styrelsen och 

Internet 

Myndigheter, 

Kommuner, 

Departement 

och NGO:s 

Finland 60-70 sidor 

(ca 40 

remiss-

yttranden) 

Besluts dokument, 

utskottsprotokoll 

och 

remissyttranden 

Primär och 

sekundär 

Internet Nylands 

miljöcentral, 

Utrikes-

utskottet och 

Arbets och 

närings-

ministeriet 

Sverige Ca 260 

sidor (ca 60 

remiss-

yttranden) 

Remissyttranden, 

beslutsdokument, 

policy-PM och Ds 

Primära Internet och 

Naturvårds-

verket 

Myndigeheter, 

departement, 

försvarsberedn

ingen, 

kommuner, 

länsstyrelser 

och NGO:s 

Tyskland Ca 260 

sidor (ca 40 

remiss-

yttranden) 

Beslutsdokument, 

remissyttranden 

och 

pressmeddelanden  

Primära Naturvårds-

verket, 

Internet och 

Bundesamt 

für 

Schifffahrt 

und 

Hydrographie 

Myndigheter, 

departement, 

kommuner/stä

der, 

Bundesländer 

och NGO:s 
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3.3 Metod 
Den största delen av materialet som ligger tillhanda är, som ovan nämnts, olika dokument, 

därför har en textanalys genomförts. Det finns olika typer av textanalyser och dessa kan delas 

in i kvantitativ- och kvalitativ textanalys. Vid kvantitativ analys (kvantitativ innehållsanalys) 

(Esaiasson m.fl. 2007, s.223, 237) behandlas ett stort antal analysenheter lika och ges samma 

vikt. Denna typ av analys är bra att använda när man ska undersöka förekomsten av olika 

kategorier. Kvalitativ textanalys innebär å andra sidan att man noga läser igenom texter och 

att dessa sätts in i sin kontext. Denna typ av analys används för att ta in helheten i texten och 

kunna plocka ut delar som är viktigare än andra. I föreliggande uppsats har den kvalitativa 

textanalysmetoden använts, eftersom syftet inte är att göra en kvantifiering av innehållet i 

texterna utan att ta ut de delar som är viktigast och analysera dessa. 

Inom kvalitativ textanalys finns det olika metoder/undersökningstyper. I Esaiasson 

m.fl. (2007, s. 238) har dessa delats in i två huvudgrupper. Den ena går ut på att kritiskt 

granska texten och i den andra systematiserar man innehållet. Inom gruppen för kritisk 

granskning av texter återfinner vi metoder som idékritik och diskursanalys. Inom gruppen för 

systematisering av innehåll återfinns klassificering av innehållet och klargörande av 

tankestrukturer i texterna. För att kunna besvara de frågeställningar som ställdes i början av 

uppsatsen har metoden systematisering av innehållet i texterna använts. På detta sätt kan de 

delar som är av relevans för denna studie skiljas ut och analyseras. 

Med hjälp av att innehållet i texterna systematiserats har en analys kunnat göras. 

Denna analys gjordes med hjälp av en analysram (se tabell 3.3.). Analysramen är indelad efter 

de fyra olika länderna och de tre säkerhetssektorerna. Allteftersom arbetet har framskridit har 

matrisen fyllts med det resultat som analysen gett. I slutet av uppsatsen presenteras matrisen 

helt ifylld med de olika ländernas uppfattning om Nord Stream inom de tre olika sektorerna. 

 

Tabell 3.3 Studiens analysram 

 Militär säkerhet Miljösäkerhet Energisäkerhet 

Danmark    

Finland    

Sverige    

Tyskland    
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3.4 Genomförande 
Den föreliggande studien genomfördes under tidsperioden oktober 2009 till maj 2010, varav 

materialet samlades in oktober 2009- januari 2010. Arbetet påbörjades i samband med den 

metodkurs som hölls inom kursen Statsvetenskap G3 höstterminen 2009. Under studiens gång 

har möte med handledare hållits, material har samlats in genom att kontakt tagits med olika 

berörda myndigheter och genom sökningar på nätet (se tabell 3.2). Som ovan nämnts har 

remissyttranden och beslutsunderlag varit huvudkällan för analysen. Dock har även sökning 

gjorts på de olika institutionernas hemsida såsom danska försvarsministeriets sida och tyska 

Bundeswehrs sida (Försvarsministeriet) för att kontrollera om det material som finns i form 

av remissyttrande och beslutsunderlag kunde kompletteras.  

Allt eftersom materialet samlades in lästes det igenom och med hjälp av teorin togs ett 

antal nyckelbegrepp (se Tabell 3.4) ut, vilka blev riktlinjerna för analysen av dokumenten. 

Nyckelbegreppen inom militär säkerhet och energisäkerhet bygger på definitionerna i teorin 

kopplade till materialet som funnits. Även begreppen inom miljösäkerhet är baserade på 

definitionen i teorin dock så togs Östersjöns ekologiska system (se 6.1) med vid 

överläggningen av nyckelbegrepp då rubbning av ekologiska system skiljer sig åt beroende på 

miljöområde. Nyckelbegreppen hjälper till att operationalisera de begrepp som finns och de 

möjliggör även för en kontroll av studien som inte hade funnits om de inte existerat. 
 

Tabell 3.4 Nyckelbegrepp 

Militär säkerhet Miljösäkerhet Energisäkerhet 

Militär närvaro 

Våld 

Militära hot 

Terrorism 

Spaning 

Underrättelse 

Miljörisk 

Skadliga/farliga ämnen 

Fiskebestånd 

Dumpning av kemiska vapen 

Ammunition 

Minor 

Vattentemperatur 

Strömmar 

Sediment 

Sjukdomar 

Ljudvågor 

Fåglar 

Syre 

Tungmetall 

Leverans av energi 

Diversifiering av leverans 

Försäkran av energi 

Hållbar energi 

Fossil energi 

Förnybar energi 
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Efter det att nyckelbegreppen tagits fram lästes texterna återigen igenom. Där något av 

nyckelbegreppen framstod lästes denna del av texten noggrant igenom för att urskilja om 

innehållet var relevant för studien. Efter denna andra genomläsning genomfördes analysen 

med hjälp av analysramen, som redan på ett tidigt stadium fanns som idé. Analysramen 

byggdes upp med hjälp av en matris där den ena faktorn var de olika säkerhetsaspekterna och 

den andra var de olika länderna. Anledningen till att analysschemat gjordes var för att få en 

klar struktur på arbetet och för att kunna presentera resultatet på ett överskådligt sätt.  

4 De nationella processerna 
Alla länder som är upphovsparter har genomfört minst en remissomgång för att 

kunna ta ett beslut om Nord Stream AG ska få tillstånd att bygga gasledningen 

eller inte. Här nedan presenteras varje enskilt lands beslutsprocess i ärendet 

Nord Stream. 

4.1 Danmark 
I mars 2009 kom Nord Stream-ansökan in till Energistyrelsen i Danmark. Från mars 2009 till 

och med maj 2009 var den danska miljökonsekvensbeskrivningen (MKB)5 ute för 

remissyttrande. 13 nationella yttranden kom in till energistyrelsen och utöver detta har den 

även mottagit kommentarer i enlighet med Esbokonventionen från de åtta andra länderna runt 

Östersjön. Den 20 oktober 2009 tog den danska energistyrelsen beslut i ärendet och godkände 

byggandet av Nord Stream i enlighet med lov om kontinentalsoklen (Energistyrelsen, 2009, s. 

1, 13-14). 

4.2 Finland 
I mars 2009 kom Nord Stream-ansökan in till arbets- och näringsministeriet i Finland. 

Ärendet gick ut på remiss till 11 myndigheter under perioden 1 april till 31 augusti 2009. I juli 

kompletterades remissen med MKB-kontaktmyndighetens (Nylands miljöcentral) utlåtande 

och ett tillägg från Nord Stream AG, dock förlängdes inte remisstiden. För allmänheten låg 

ärendet öppet för yttrande under perioden 23 april till 31 augusti 2009. Efter den utgångna 

tiden för utlåtande fick Nord Stream AG möjlighet att svara på remissyttrandena, vilket de 

gjorde i början av oktober. Den 5 november 2009 tog det finska statsrådet beslut i ärendet och 

godkände byggandet av Nord Stream. Beslutet har tagits enligt bland annat statsrådets 

                                                
5 MKB= Miljökonsekvensbeskrivning. En miljökonsekvensbeskrivning är ett sätt att bedöma hur en planerad 
verksamhet kommer att påverka miljön i framtiden. Denna metod används i fler än 120 länder, dock skiljer sig 
tillvägagångssättet åt mellan de olika länderna (MKBcentrum, 2008). I Danmark heter det Vurdering af 
Virkninger på Miljøet, VVM. I Tyskland heter det Umweltverträglichkeitsstudie, UVS.  
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förordning om Finlands ekonomiska zon, lagen om Finlands ekonomiska zon och 

förvaltningsprocesslagen. Utöver detta beslut måste Västra Finlands Miljöcentral godkänna 

bygget i enlighet med vattenlagen (Arbets- och näringsministeriet, 2009, s. 1, 5-6, 32). 

4.3 Sverige 
I december 2007 kom en ansökan in till den svenska regeringen från Nord Stream AG om att 

lägga två gasledningar på Sveriges kontinentala sockel i Östersjön. Ärendet gick ut på remiss 

mellan mars och juni 2009. I juni kom Nord Stream AG in med en alternativ sträckning i 

jämförelse med den första de lämnat in. Denna gick också ut på remiss och hela remisstiden 

förlängdes till augusti 2009. Efter att remisstiden gått ut fick Nord Stream AG möjlighet att 

svara på de remissyttranden som kommit in. Detta svar kom in i september. Ärendet gick 

därmed återigen ut på remiss där 11 remissinstanser svarade och efter det fick Nord Stream 

AG återigen chansen att svara, vilket de gjorde i slutet av oktober. Den 5 november tog den 

svenska regeringen sitt beslut i ärendet och godkände byggandet av gasledningen. Beslutet 

har tagits enligt 15 a § lagen om kontinentalsockeln (Regeringen - Näringsdepartementet, 

2009, s. 1, 4, 8-9, 13-14). 

4.4 Tyskland 
I november 2006 lämnade Nord Stream AG in första ansökan om att få bygga två 

gasledningar inom de tyska ekonomiska och territoriella zonerna. Denna ansökan var ute på 

remiss mellan november 2006 och januari 2007. På grund av remissyttranden kom en ny 

ansökan in november 2007. Den nya ansökan gick även den ut på remiss under november och 

december 2007. Som svar på de remissyttrandena lämnade Nord Stream AG in en ny ansökan 

i oktober 2008. Denna nya ansökan gick åter ut på remiss i december 2008 och januari 2009. 

Samtidigt kom en ny ansökan in i december 2008 som var ute på remiss mars till maj 2009. 

Bergamt Stralsund (Bergverket Stralsund) tog beslutet att godkänna ärendet den 21 december 

2009 vilket följdes av ett positivt beslut av Bundesamt für Schifffahrt und Hydrographie 

(Ämbetsverket för sjöfart och hydrografi) den 28 december. Besluten togs enligt BBergG och 

EnWG (Bundesamt für Schifffahrt und Hydrographie, 2009, s. 1, 11-17, 86). 
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5 Militär säkerhet 
Östersjön som gränsar till nio länder, varav de flesta har en historia med krig 

sinsemellan och besättning av varandras områden med mera. Nu vill bolaget 

Nord Stream AG dra gasledningar längs botten i Östersjön, vilket direkt påverkar 

de länder varigenom gasledningen kommer att dras.  Detta kapitel kommer att 

presentera Danmarks, Finlands, Sveriges och Tysklands syn på Nord Stream vad 

gäller den militära säkerheten. I varje delkapitel kommer först de olika ländernas 

uppfattningar att presenteras följt av en analys. Avslutningsvis kommer en 

sammanfattning. 

5.1 Danmark 
I det material som har funnits tillgängligt från Danmark har inget inom området militär 

säkerhet framkommit. 

5.2 Finland 
Finlands utrikesutskott konstaterar i ett betänkande (Utrikesutskottets betänkande 7/2007 rd), 

som finska Riksdagen (Plenarprotokoll PR70/2007, Punkt 6) har godkänt, att Ryssland ser 

över sina militära styrkor i Östersjön. Utöver det konstaterar de också att: 

”... den ökade militära aktiviteten på Östersjön beror inte på gasledningen.” 

(Utrikesutskottets betänkande 7/2007) 

Utrikesutskottet menar att den ryska militära utökningen i Östersjön istället beror på ökade 

ekonomiska tillgångar vilket lett till att Ryssland haft möjlighet att expandera sina militära 

resurser på grund av de intressen de har i Sankt Petersburg och Östersjön. 

 

Även om Finland som ovan nämnt är medvetna om den utökade ryska militära närvaron i 

Östersjön ser de inte att detta är på grund av Nord Stream, trots faktorer såsom det 

geografiska läget och den historia som de båda länderna har gemensamt. Utifrån Herrings 

(2007) definition som presenteras i teorin kan konstateras att Finland inte uppfattar något hot 

om våld med politiska mål mot dem på grund av Nord Stream. De tar i stället ett klart avstånd 

från att Rysslands ökade militära närvaro i Östersjön beror på Nord Stream. Det finns heller 

inget som tyder på att Finland uppfattar Nord Stream som ett hot mot Finlands förmåga att 

försvara sig själv. Med utgångspunkt från detta kan konstateras att Finland inte bedömer Nord 

Stream som något hot mot Finlands militära säkerhet. 
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5.3 Sverige 
Sveriges miljö- och samhällsbyggnadsdepartement (2006) har skrivit en promemoria 

angående Nord Stream-gasledningen. I kapitlet Försvar, säkerhet och räddningstjänst 

presenteras i promemorian det hot som gasledningen kan innebära för Sveriges militära 

säkerhet. Kapitlet inleds med: ”Gasledningen […] innebär en ny och mycket problematisk 

företeelse för de svenska försvars- och säkerhetsintressena.” (s. 5.) och de skriver också att 

Ryssland i och med bygget av gasledningen kommer ha ett vitalt intresse i svensk ekonomisk 

zon.  

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet (2006) konstaterar vidare att gasledningen 

är viktig för Rysslands intressen och att de ämnar skydda dessa ”med alla medel” (s.5). 

Ryssland har redan tidigare skyddat tillgångar som exempelvis gasledningar med hjälp av 

militära medel. Vidare menar miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet att eftersom 

Ryssland vill skydda sina intressen, i detta fall Nord Stream, så kommer Ryssland med stor 

säkerhet ha en central roll i Östersjön. 

Att Ryssland har en vana för att använda gasledningar till att samla in underrättelse- 

information och utföra signalspaning är också en sak som miljö- och 

samhällsbyggnadsdepartementet (2006) tar upp. Detta menar de kan innebära att den svenska 

marinen i Östersjön måste fundera på hur liknande aktiviteter kommer att påverka dem. 

 Utöver detta skriver miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet (2006) i promemorian 

att det finns en risk för terroristangrepp mot Nord Stream under de åren gasledningarna 

kommer vara i drift. 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementets promemoria antyder att Sverige uppfattar ett hot 

från Ryssland på grund av gasledningarna. De menar att Ryssland kan komma att använda sin 

militära styrka (organiserat våld) för att skydda Nord Stream (politiskt mål), vilket kan 

bedömas falla in under Herrings (2007) definition av militär säkerhet. Här spelar den 

historiska faktor som Buzan m.fl.(1998) nämner en roll. Miljö- och 

samhällsbyggnadsdepartementet hänvisar just till Rysslands historia där de tidigare har använt 

militära medel för att skydda sina tillgångar. Sverige bedömer dock inte enbart ett hot i form 

av organiserat våld med politiska mål utan det föreligger också ett hot, antyder de, att 

Ryssland kommer att använda gasledningen för signalspaning och insamling av 

underrättelseinformation. Detta skulle kunna innebära ett hot mot svenska försvarsmaktens 

förmåga att försvara sig vid eventuella attacker i framtiden om informationen som samlas in 

är viktigt försvarsstrategiskt. Inte bara Ryssland bedöms som ett hot mot den militära 
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säkerheten i och med Nord Stream utan Sverige bedömer även ett hot i form av 

terroristangrepp mot gasledningen. 

5.4 Tyskland 
I beslutet från Bundesamt für Schifffahrt und Hydrograhpie (2009, s. 25) står det att Nord 

Stream inte är att ses som ett hot mot den tyska militära säkerheten. Bundesamt menar att 

gasledningarna inte kommer att hindra den tyska militären från att försvara Tyskland och att 

de heller inte kommer att störa deras övningar. 

 

Trots Tysklands och Rysslands gemensamma historia och det geografiska läget, faktorer som 

enligt Buzan m.fl. (1998) kan spela en roll för om ett land bedömer ett hot från ett annat land 

eller inte, bedömer inte Tyskland något hot mot den militära säkerheten från Ryssland i och 

med Nord Stream-gasledningen. 

5.5 Slutsatser 
Att fyra länder som är ganska lika varandra, som alla har en historia med Ryssland och där det 

geografiska avståndet mellan dem och Ryssland inte är så stort, skiljer sig åt i sina åsikter är 

intressant.  

Sverige är det enda av de fyra länderna som bedömer att Nord Stream kan medföra ett 

hot mot den militära säkerheten. Både Finland och Tyskland tar avstånd från sådana 

uppfattningar, båda menar att Nord Stream inte innebär något hot mot den militära 

säkerheten. Vad som gör att länderna skiljer sig åt i uppfattning är svårt att säga. Med 

utgångspunkt från den geografiska faktorn är det Finland som borde uppfatta hot från 

Ryssland då de är grannar. Vad gäller den historiska faktorn har Sverige under 1900-talet inte 

haft några större väpnade konflikter med Ryssland, vilket däremot Finland och Tyskland haft, 

så historien tycks heller inte vara orsaken till de olika uppfattningarna. Huruvida Danmark 

uppfattar Nord Stream som ett hot eller ej mot den danska militära säkerheten går det dock 

inte att uttala sig om då det i materialet varken finns belägg för det ena eller det andra. I tabell 

5.5, nedan, redovisas resultatet för militär säkerhet i de fyra länderna.  
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Tabell 5.5 Delresultat: militär säkerhet 

 Militär säkerhet 

Danmark Material saknas 

Finland Bedömer inte något hot 

Sverige Bedömer hot i form av militär närvaro, spaning och 

underrättelseinsamling samt terrorangrepp 

Tyskland Bedömer inte något hot. 

 

6 Miljösäkerhet 
Östersjön är ett känsligt hav (Stockholms Marina Forskningscentrum, 2007, 

Fakta om Östersjön). Det är många som skulle påverkas om dess ekosystem skulle 

förändras, både djur, växter och människor. I detta kapitel kommer först en 

presentation av miljösituationen i Östersjön att göras. Denna följs av en 

redovisning av de olika ländernas uppfattningar om Nord Stream som ett hot 

och/eller en möjlighet inom miljösäkerhet. Kapitlet avslutas med slutsatser. 

6.1 Östersjön 
Östersjön är ett av de största bräckvattenhaven i världen (Stockholms Marina 

Forskningscentrum, 2007, Fakta om Östersjön). Det är även ett hav som är hårt drabbat av 

miljöproblem. Anledningen till att vattnet i Östersjön är bräckt är för att havet bara har en 

smal öppning ut till Västerhavet och Atlanten. Detta innebär att mycket lite saltvatten kommer 

in i Östersjön - enbart när strömmarna är rätt - samtidigt som stora mängder sötvatten från 

floder och älvar rinner ut i Östersjön. I och med att öppningen till de andra haven är liten 

innebär det att det dröjer 25 - 30 år innan vattnet i Östersjön helt har bytts ut. Följden av detta 

blir att de föroreningar och utsläpp som finns i havet stannar mycket länge. 

 I bräckt vatten är det få arter som kan leva och de som klarar av att leva där är oftast 

mycket känsligare för förändringar i ekosystemet än vad andra arter som lever i riktiga salt- 

eller sötvattensområden är (Stockholm Marina Forskningscentrum, 2007, Fakta om 

Östersjön). Arterna lever också under något som kallas ”salthaltsstressen”, vilket innebär att 

de är ytterst känsliga för ändringar i salthalten, då det kan ta upp till tusen år för dem att 

anpassa sig till den nivå som är i Östersjön (Stockholm Marina Forskningscentrum, 2007, 

Fakta om Östersjön: Livet i Östersjön). 
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Vapen på botten av Östersjön  

På botten av Östersjön lades det ut cirka 150 000 minor under första och andra världskriget. 

Även om många av dessa har blivit detonerade finns det ett stort antal kvar på botten, varav 

de flesta finns på botten av Finska viken. Utöver minorna finns det ammunition från de båda 

världskrigen och från olika militärövningar. Det finns även senapsgas på botten. Bland annat 

uppskattar svenska försvarsmakten att det sydost om Gotland finns ca 1 000 ton senapsgas 

(Försvarsmaktens högkvarter, 2007, s. 3-4). Här nedan visar en bild på de områden var det 

finns minor och ammunition på botten av Östersjön samt den planerade sträckningen av Nord 

Stream. 

 
Grafik över Östersjön med inritade områden med minor och ammunition (Försvarsmakten högkvarteret, 07-02-

09, Försvarsmaktens svar på anmodan att lämna upplysningar m.a.a. den föreslagna rysk-tyska gasledningen 

NordStream- bilaga 1, p.2 ) 

6.2 Danmark 
I Energistyrelsens beslut (2009, s. 22) i ärendet Nord Stream konstateras att By- og 

Landskapsstyrelsen, enligt de genomförda undersökningarna, inte bedömer att Nord Stream, 

vid nedläggningen av rören, kommer att skada Östersjöns miljö med hänsyn till den 

ammunition som finns längs Östersjöns havsbotten i den danska delen. Vidare konstaterar 

Energistyrelsen att By- og Landskapsstyrelsen inte ser att gasledningen kommer påverka 

genomströmningen av vatten till Östersjön. Utöver dessa synpunkter kommenterar man att 

främmande arter riskerar att föras in i Östersjön via den sten som kommer att tas från Sverige 

och Finland vid den stabiliseringen av havsbotten som behöver göra för att gasledningarna 

ska ligga säkert. Dock ser By- og Landskapsstyrelsen inga problem så länge Nord Stream AG 

följer villkoret som satts upp nämligen att det material som tillförs för stabiliseringen inte får 

skada floran och faunan i Östersjön. 
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Danmark uppfattar inte ett bygge Nord Streams genom danskt område som något hot mot 

miljön i Östersjön, trots att Östersjön har en så känslig miljö. Med utgångspunkt från Buzan 

m.fl. (1998) huvudfråga inom miljösäkerhet: rubbning av ekosystem, kan konstateras att 

Danmark inte uppfattar att Nord Stream kommer att störa det ekosystem som finns i Östersjön 

så länge Nord Stream AG håller sig till de föreskrifter som danska energistyrelsen har 

föreskrivit och MKB:n är korrekt. De bedömer att varken ekosystemet, genomströmningen av 

vattnet till Östersjön eller att den biologiska mångfalden kommer att påverkas. De bedömer 

heller inte att föroreningar kommer att vara ett hot mot Östersjönsmiljö, då de skriver att den 

ammunitionen som finns på botten av Östersjön som behöver tas omhand om för att inte 

gasledningarna ska skadas under dess drifttid inte kommer att skada miljön. 

6.3 Finland 
Nylands miljöcentral (2009), kontaktmyndigheten för den finska MKB:n, har gjort en 

sammanställning av de utlåtanden som de olika myndigheterna i Finland lämnat in. De har 

sammanlagt fått in 44 utlåtanden, varav 14 kommer från nationella ministerier eller 

myndigheter.  

De flesta av de 14 nationella remissinstanserna, exempelvis arbets- och 

näringsministeriet och försvarsministeriet anser att MKB:n som Nord Stream AG lämnat in är 

tillräckligt omfattande, dock så har vissa ministerier och myndigheter lämnat in ytterligare 

synpunkter. 

Jord-, och skogsbruksministeriet (Nylands miljöcentral, 2009, s. 6) menar att om de 

beräkningar som gjorts stämmer kommer inte fiskebestånden att påverkas nämnvärt, men om 

det är så att mer av bottenmaterialet kommer upp i de högre vattenområdena kommer 

fiskebestånden att påverkas. De anser också att undersökningarna saknar analyser på hur 

fisken kommer att påverkas av farliga ämnen.  

Geologiska forskningscentralen (Nylands miljöcentral, 2009, s. 7-8) menar att Nord 

Stream kommer att ha en stor påverkan på havsmiljön. De menar att bottenströmmar till viss 

del kommer att förändras på grund av rören och att detta leder till ändrade lokala 

sedimentförhållanden, vilket innebär bestående konsekvenser för miljön. Något annat 

Geologiska forskningscentralen påpekar är att Nord Stream kommer att påverka de djupare 

sedimentlagren och att skadliga ämnen som lagrats i dessa områden kommer att frigöras. De 

menar också att det finns en risk att det under byggnadsskedet kommer att transporteras 

tungmetaller från Östersjön in i Finska viken. 
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 Meteorologiska institutet (Nylands miljöcentral 2009, s. 9-10) menar att sedimentet 

kommer att sprida sig längre än vad som anges i undersökningarna. De menar också att rören 

kommer att påverka vattentemperaturen, vilket kommer att ha effekter på vattnets rörelser. 

Det kan även innebära att sediment sprids till större ytor och att syrenivån försämras i den 

östra delen av Finska viken. Livsmedelsverket EVIRA (Nylands miljöcentral 2009, s. 13) 

menar att det finns risk att Nord Stream ökar Östersjöns redan dåliga miljö. Ämnen från rören 

kan spridas i vattnet. De menar att vid röjning av ammunition och vapen kommer en ökning 

att ske vad gäller giftiga ämnen. Sjöfartsverket (Nylands miljöcentral 2009, s. 13) menar att 

fartyg som behöver väja för anläggningsfartygen i byggnadsfasen riskerar bottenkänningar 

vilket påverkar miljön. Forststyrelsen (Nylands miljöcentral 2009, s. 14) anser att det är 

allvarligt om Nord Stream påverkar sedimentet då transport av skadliga ämnen ut i vattnet kan 

förekomma.  

 

Även om vissa av de finska remissinstanserna anser att MKB:n är tillräckligt omfattande 

bedömer ett flertal att Nord Stream är ett hot mot miljön. Som beskrivits ovan (se 6.1 

Östersjön) är Östersjön känsligt och förändringar av ekosystemet kan få allvarliga följder då 

de arter som lever i Östersjön är känsligare än andra arter som lever i riktiga salt- eller 

sötvatten. De finska remissinstanserna anser att Nord Stream kommer att påverka Östersjön 

genom ändrade strömriktningar, förändring av syrehaltnivåer, spridning av giftiga ämnen och 

sedimentsförändringar, vilka kan innebära rubbningar av Östersjöns ekosystem. Med 

utgångspunkt från Buzan m.fl.(1998) kan konstateras att Finland till viss del bedömer Nord 

Stream som ett hot mot miljösäkerheten. Dock instämmer inte alla finska remissinstanser i 

detta utan anser att den inkomna MKB:n är tillräckligt omfattande.  

6.4 Sverige 
I Sverige har 63 remissyttranden kommit in till Näringsdepartementet. Av dessa 63 är 17 

stycken från nationella myndigheter. Sjöfartsverket (2009, s. 2) och Transportstyrelsen (2009, 

s. 2) anser båda att bedömningarna angående de risker som Nord Stream innebär för 

Östersjöns miljö inte motsvarar den situation som Östersjön befinner sig i. SMHI (2009, s. 2) 

skriver i sitt remissyttrande att man inte kan utesluta att gasledningen påverkar 

djupvattenflödet och att denna påverkan kan ge effekter på ekosystemet i Östersjön. 

Fiskeriverket (2009, s. 1-4) påpekar att fiskebestånden kommer att påverkas av Nord Stream, 

främst under anläggningsfasen genom föroreningar, spridning av sediment och buller. Risken 

är också stor, anser Fiskeriverket, att torskens lek kommer att påverkas på grund av bland 

annat buller och grumling. Det finns även risk för överexploatering av fiskebestånd om 
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rörledningen påverkar miljön på ett sådant sätt att fiskar samlas längs med ledningarna. De 

menar också att det finns en risk att den biologiska mångfalden påverkas i form av att arter 

sprider sig till nya områden.  

 Statens Geotekniska Institut, SGI, (2009, s. 4-6) menar att om ett jordskred skulle ske 

finns det en risk för att rörledningen kan gå sönder och därigenom leda till gasutsläpp som 

kan påverka miljön. Utöver denna miljöpåverkan menar SGI att vid anläggningen av Nord 

Stream kommer sedimentspridning att uppstå och om sedimentet innehåller föroreningar 

kommer även dessa att spridas. Naturvårdsverket (2009, s. 3) påpekar att gasledningen 

kommer att dras i närheten av Hoburgs bank och Norra och Södra Midsjöbankarna, där det 

finns mycket fågel som övervintrar. Dessa kan komma att störas av själva anläggningsarbetet. 

Naturvårdsverket påpekar också att detonering av minor och sprängningar på botten kan 

orsaka tryckvågor som påverkar det maritima djurlivet. Detoneringen kan även på längre 

avstånd skapa buller, vilket kan skada de marina däggdjuren i form av hörselskador. 

 De övriga 11 remissinstanserna har inte yttrat sig angående miljön, då detta inte ligger 

inom deras ansvarsområden. 

 

De svenska remissinstanserna som har yttrat sig i frågan om Östersjöns miljö anser alla att 

Nord Stream kommer att påverka miljön i Östersjön. Som ovan nämnts är arterna i Östersjön 

mycket känsliga och föroreningar, spridning av sediment, buller och ändring av 

djupvattenströmmar kan komma att påverka ekosystemet i Östersjön. Med utgångs punkt från 

detta kan konstateras att Sverige uppfattar att Nord Stream innebär en rubbning av 

ekosystemet i Östersjön på ett negativt sätt, vilket innebär att Sverige uppfattar Nord Stream 

som ett hot mot miljösäkerheten enligt Buzan m.fl.(1998) och Barrnetts (2007) definition. 

6.5 Tyskland 
Även i Tyskland har ett stort antal remissyttrande inkommit. De flesta anser att miljöfrågan 

inte faller inom deras ansvarsområde och har därför inte yttrat sig. Johann Heinrich von 

Thünen-Institut (2009, s. 1-2) har dock yttrat sig i ärendet och menar att vårsillen kan komma 

att påverkas av byggnadsfasen av Nord Stream. Institutet påpekar också att gräv- och 

spolarbeten kan sprida sediment, vilket kan ha en negativ effekt på undervattensvegetationen 

och därigenom också på vårsillens lek. Bundesamt für Naturschutz (Ämbetsverket för 

naturskydd) (2009, s. 5, 9) tar upp att vid byggandet av Nord Stream finns det risk att 

sediment sprids vid ankring. Ytterligare tar de upp att däggdjur kan komma att ändra beteende 

vid ljudvågor som uppstår vid byggandet och vid kontroll- och reparationsarbeten av 

gasledningen. 
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De tyska remissinstanserna anser att Nord Stream kommer att påverka miljön i Östersjön på 

ett antal sätt. Förändrat beteende hos däggdjuren genom ljudvågor, sedimentsspridning och 

förändring av vårsillens lek är effekter som Tyskland anser att Nord Stream kan komma att 

medföra. I och med den känsliga naturen i Östersjön kan denna påverkan få konsekvenser för 

ekosystemet i havet. Med utgångspunkt från Buzan m.fl. (1998) och Barrnett (2007) går det 

att konstatera att Tyskland uppfattar Nord Stream som ett hot mot miljösäkerheten eftersom 

gasledningarna riskerar att medföra rubbningar av ekosystemet i Östersjön. 

6.6 Slutsatser 
Finland, Sverige och Tyskland uppfattar alla Nord Stream som ett hot mot miljösäkerheten i 

Östersjön. De uppfattar att gasledningarna kommer att innebära rubbningar på ekosystemet i 

och med att Östersjön är så känsligt för förändringar. Det är både djurlivet och vattenkvalitén 

som kommer att påverkas menar länderna. Enligt de studerade dokumenten bedömer dock 

inte Danmark Nord Stream som ett hot mot miljösäkerheten i Östersjön. De uppfattar inte att 

någon påverkan kommer att ske på miljön så länge MKB:n stämmer och Nord Stream AG 

håller sig till de villkor som danska energistyrelsen har ställt. 

Ǻterigen kan frågan ställas vad det är som skiljer de olika länderna åt med tanke på att 

de alla fyra gränsar till samma hav. Dock ska det poängteras att de olika ländernas 

havsområde skiljer sig åt, både i fråga om vilken typ av ammunition och minor som finns på 

botten och i fråga om miljön. Remissyttrandena gäller bara det egna territoriella området och 

inte de andra ländernas område vilket kan vara orsaken till skillnaden. I tabell 6.6 nedan 

redovisas resultatet för miljösäkerhet och de fyra länderna.  

 

Tabell 6.6 Delresultat: miljösäkerhet 

 Miljösäkerhet 

Danmark Inget hot 

Finland Bedömer ett hot i form av rubbning av 

ekosystem 

Sverige Bedömer ett hot i form av rubbning av 

ekosystem  

Tyskland Bedömer ett hot i form av rubbning av 

ekosystem  
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7 Energisäkerhet 
Europa är beroende av energi. Skulle energileveranserna till Europa stoppas 

skulle miljontals människor drabbas. Detta kapitel inleds med en kort 

framställning av energimarknaden inom EU och de mål som medlemsländerna 

satt upp. Detta följs av en redovisning av de olika ländernas bedömning av Nord 

Stream som ett hot och/eller en möjlighet inom energisäkerhet. Kapitlet avslutas 

med slutsatser. 

 

7.1 Energiläget i Europa 
Europeiska unionen (Europa, EU:s webbportal, 2009) är beroende av energi. Cirka hälften av 

all energiförsörjning inom EU måste importeras från länder utanför EU, bland annat kommer 

en stor del från Ryssland. De senaste årens konflikter mellan Ryssland och transitländer har 

inneburit störningar i energileveranserna. På grund av detta har samarbetet inom EU ökat för 

att lättare kunna skydda sig för sådana avbrott samtidigt som medlemsländerna jobbar för att 

hitta nya lösningar. EU (Europa, EU:s webbportal, 2009) jobbar också för att utveckla 

förnybara källor för att minska beroendet av fossila bränslen såsom olja. 

7.2 Danmark 
I ett ”Svar på ett Spørgsmål” (2009) angående Nord Stream förklarar det danska 

utrikesministeriet  

”… att säkra EU:s medborgare och verksamheter stabil försörjning av energi till 

rimliga priser är att ha så många försörjningskällor och så många 

försörjningslinjer som möjligt, att ha en välfungerande inre marknad för energi.”6 

 Den danska regeringen menar att Nord Stream kommer att säkra energileveransen till Europa 

och skapa en fungerande energimarknad.  På grund av detta har den danska regeringen stöttat 

att Nord Stream ska ligga på listan över prioriterade energiprojekt inom EU. 

 

Danmark ser Nord Stream som en möjlighet för energisäkerheten inom EU, då det är en väg 

som kommer att komplettera de redan nu existerande energivägarna som leder till EU. 

Kompletteringen kommer att innebära att EU inte är lika sårbara som de är nu om ett avbrott i 

leveransen på grund av bråk mellan ett transitland och Ryssland skulle uppstå. Enligt Orttung 

och Perovics (2010) definition bedömer Danmark Nord Stream som en möjlighet till 

                                                
6 Fri översättning från ”…sikre EU’s borgere og virksomheder stabil forsyning af energi til rimeligepriser er at 
have så mange forsyningskilder og så mange forsyningslinjer som muligtsamt at have et velfungerende indre 
marked for energi.”  
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energisäkerhet, då en del av Orttung och Perovics definition är att det finns diversifierade 

energivägar, vilket Danmark anser att Nord Stream är genom att de kommer att utgöra 

ytterligare en leveranskälla till det redan existerande gasnätet i Europa. 

7.3 Finland 
Finska utrikesministeriet konstaterar i sitt remissyttrande (Arbets- och näringsministeriet, 

2009, s. 7) att Nord Stream innebär ”… en betydande tilläggskapacitet för den europeiska 

energimarknaden…” vad gäller energitransporter till EU. De anser att detta är en 

nödvändighet då Europas egna gas-källor håller på att sina. Arbets- och näringsministeriet (s. 

30) anser att Nord Stream är i linje med EU:s mål om att dels få flera energivägar, dels få 

energiformer som är mer hållbara ur klimatsynpunkt. De konstaterar även att gasledningen 

inte tryggar Finlands energiförsörjning, men att de fördelar den ger EU också spelar en roll 

för Finland. 

 

Finland, precis som Danmark, är av den åsikten att Nord Stream kommer att innebära en 

diversifiering av energivägarna till Europa. De menar också att Nord Stream kommer att säkra 

EU:s energitillgångar; Nord Stream ger nya leveransvägar för naturgas till EU utan att de 

passerar genom transitländer som kan hamna i strid med Ryssland. Även då det inte säkrar 

Finlands egen energisäkerhet, vilket utrikesministeriet konstaterar att det inte gör, försäkrar 

gasledningen EU:s energisäkerhet och ligger därigenom också i Finlands intresse. Genom att 

naturgas är en hållbar energikälla ur klimatsynpunkt uppfylls också det krav från 

konsumenterna som Orttung och Perovic (2010) tar upp. Utifrån deras definition kan 

konstateras att Finland bedömer Nord Stream som en möjlighet om försäkran av 

energisäkerhet. Finland både anser att gasledningarna kommer att diversifiera 

leveransvägarna samtidigt som de kommer att försäkra energitillgången och vara mer 

intressant för konsumenterna då naturgas är hållbarare ur klimatsynpunkt. 
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7.4 Sverige 
Svenska försvarsberedningen (Ds 2007:46, s. 4) fick 2007 i uppdrag av försvarsministern ”… 

att analysera de strategiska trenderna i vår omvärld.” I sitt svar på detta skriver den att Nord 

Stream-ledningen är ett sätt att trygga energiförsörjningen till Europa. Samtidigt som de ser 

denna möjlighet bedömer de även att för EU kommer Nord Stream innebära ett fortsatt 

beroende av fossil energi (Försvarsberedningen, Ds 2007:46, s. 42). Även Boverket (2009, s. 

6-8) bedömer att Nord Stream kommer att bidra till energiförsörjningen inom Europa, om än 

inte till Sveriges energiförsörjning. Däremot anser Boverket inte att Nord Stream främjar en 

utbyggnad av energinätet i Östersjöområdet utan att det finns en risk att det fördröjs. 

Dessutom menar de att Nord Stream inte är inom ramen för EU:s nya energipolitik då man är 

i begrepp att omformulera denna. Ytterligare skriver de:  

”Boverkets bedömning är att den struktur som Nord Streams projekt bidrar till kan 

öka sårbarheten och stärka en infrastruktur som ger ytterligare låsningar i 

framtiden” (Boverket, 2009, s. 7). 

 

Precis som Finland anser Sverige att Nord Stream kommer att trygga energitillgångarna till 

Europa, dock ej till Sverige. De ser en risk att det beroende av fossilt bränsle som finns i dag 

kommer att fortsätta i och med att gasledningen byggs. Till skillnad från Danmark och 

Finland menar Sverige att Nord Stream inte kommer att innebära en diversifiering av 

leveransvägarna utan snarare att en sådan kommer att försenas. Enligt Orttung och Perovics 

(2010) definition kan det konstateras att Sverige å ena sidan ser Nord Stream som en 

möjlighet till energisäkerhet i och med att den kommer att trygga EU:s energitillgångar. Å 

andra sidan ser de också ett hot mot energisäkerheten då Nord Stream riskerar att låsa 

utbyggnaden av energinätet och därigenom diversifieringen av energivägar. Nord Stream 

innebär heller inte någon möjlighet vad gäller utökandet av ickefossila bränslen, menar 

Sverige, men heller inte något hot mot utbyggandet av ickefossila bränslen. 
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7.5 Tyskland 
Tyska regeringen (2009) skriver i ett svar angående gasstriden mellan Ryssland och Ukraina 

att de anser att denna strid visar att Nord Stream kommer att vara ytterligare en transportväg 

för naturgas från Ryssland och ett sätt att främja säkrade leveranser och en täckning av det 

framtida gasbehovet inom EU. Angela Merkel, Tysklands förbundskansler, sa på en 

presskonferens i Moskva med president Putin (Die Bundesregierung, 2008) att Tyskland anser 

att Nord Stream är ett viktigt projekt för energisäkerheten. 

 

Precis som Danmark och Finland anser Tyskland att Nord Stream innebär en diversifiering av 

energivägarna till Europa och en försäkran att inte energileveranserna avbryts. Med 

utgångspunkt i Orttung och Perovics (2010) definition uppfattar Tyskland de planerade 

gasledningarna som en möjlighet till energisäkerhet, då de uppfyller kravet om fler 

energivägar. Tyskland anser också att Nord Stream kommer att täcka det framtida gasbehovet, 

vilket också är ett kriterium för energisäkerhet enligt Orttung och Perovics definition. 

7.6 Slutsatser 
Alla de fyra länderna uppfattar Nord Stream som en möjlighet till försäkran av 

energisäkerheten i Europa, även om det för Finlands och Sveriges del inte gäller det egna 

landet. Sverige är det enda land som även uppfattar Nord Stream som ett hot mot 

energisäkerheten då de menar att gasledningen med stor sannolikhet kommer att låsa 

möjligheten till att diversifiera energivägarna. I tabell 7.6 nedan redovisas resultatet för 

Energisäkerhet och de fyra länderna. 

 

Tabell 7.6. Delresultat: energisäkerhet 

 Energisäkerhet 

Danmark Möjlighet till försäkran om EU:s energisäkerhet i form av 

diversifierade energivägar 

Finland Möjlighet till försäkran om EU:s energisäkerhet i form av 

diversifiering av energivägar och en försäkrad försörjning 

Sverige Möjlighet till försäkran om EU:s energisäkerhet i form av 

försäkrad energiförsörjning och hot mot EU:s energisäkerhet i 

form av att diversifieringen av energivägarna hindras 

Tyskland Möjlighet till försäkran om EU:s energisäkerhet i form av 

diversifiering av energivägar och en försäkrad försörjning 



31 

8 Slutdiskussion 
I början av uppsatsen presenterades syftet och frågeställningarna för denna 

uppsats. Målet var att undersöka om någon av Danmark, Finland, Sverige och 

Tyskland bedömde att Nord Stream innebar ett hot och/eller möjlighet inom 

militär-, miljö- och energisäkerhet och, om de bedömde några, vilka dessa var. 

Här nedan kommer en presentation av de resultat som presenterats i analysen 

med utgångs punkt från syftet och de frågeställningarna. 

Traditionellt sett inom området för internationella relationer har forskningen inom säkerhets 

studier framförallt fokuserat på militär säkerhet . Dock har perspektivet vidgats under senare 

år och inkluderar numera även andra områden såsom miljö och energi. I fallet Nord Stream 

tycks miljösäkerhet och energisäkerhet vara minst lika viktiga frågor som den traditionella 

militära säkerheten, om inte viktigare, då det är färre länder som yttrat sig om den militära 

säkerheten än om miljö- eller energisäkerhet.  

Nord Stream är en omdiskuterad fråga där många har haft en åsikt. För vissa ses den 

som en möjlighet och för andra ses den som ett gigantiskt hot. Hur förhåller sig då våra fyra 

länder till dessa hot och möjligheter som Nord Stream förväntas innebära? Danmark, Finland, 

Sverige och Tyskland ser på Nord Stream utifrån olika synvinklar. I vissa fall är de överens 

och i vissa fall skiljer sig åsikterna väsentligt.  

Att Finland, enligt de dokument som legat till grund för denna studie, inte ser Nord 

Stream som ett hot mot den militära säkerheten är intressant. Finland har haft mer strider med 

Ryssland än vad Sverige haft under det senaste århundradet och ändå är det Sverige och inte 

Finland som bedömer ett hot mot den militära säkerheten. Finland och Rysslands historia 

tillsammans med det nära geografiska avståndet mellan dem borde innebära att Finland ser 

Nord Stream som ett hot mot den militära säkerheten, utifrån Buzan m.fl.(1998) definition. 

Tyskland, precis som Finland, bedömer inte något hot mot den militära säkerheten trots att 

även de har en stridig historia med Ryssland under det senaste århundradet. Danmark har inte 

alls uttalat sig i frågan om militär säkerhet. Sverige sticker i detta fall ut och bedömer att Nord 

Stream faktiskt innebär ett hot mot den militära säkerheten på grund av gasledningarnas 

viktiga ställning för Ryssland, dess placering och för risken att den ska utsättas för ett 

terroristattentat. Så en fråga som kan ställas är varför ser Sverige ett hot mot den militära 

säkerheten och inte något av de andra länderna, trots framförallt Tysklands och Finlands 

historia med Ryssland? I denna uppsats har inget svar på denna fråga funnits, det är kanske en 

uppgift för en framtida uppsats. 
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Vad gäller Nord Streams påverkan på miljösäkerheten ska först konstateras att 

Östersjön är ett ytterst känsligt hav där minsta förändring i ekosystemet kan utgöra ett hot mot 

miljön. Genom att bygga Nord Stream kan Östersjön komma att påverkas på ett negativt sätt 

så att Nord Stream blir ett hot mot miljön. Danmark bedömer inte att Nord Stream kommer att 

innebära något hot mot miljön med utgångspunkt från Buzan m.fl. (1998) och Barnetts (2007) 

definitioner till skillnad från de tre andra länderna. Finland, Sverige och Tyskland bedömer 

alla att det finns risk att Nord Stream kan ha negativ inverkan på Östersjön i form av buller, 

vattenförändringar etc. vilket kan rubba Östersjöns ekosystem vilket innebär, utifrån Buzan 

m.fl. och Barnetts definitioner, ett hot mot Östersjöns miljö. 

Energiförsörjning är viktigt. Med tanke på den vinter som varit i år 2009/2010 så är 

det viktigt att säkra energi leveranserna till Europa. Gazprom/Ryssland och Ukraina har haft 

sina gasfighter där Gazprom/Ryssland har stängt av naturgasförsörjningen till Ukraina. Detta 

har fått följder för länderna som kommer efter Ukraina på leverensvägen. Om en gasfight 

skulle uppstå när det är så kallt som det varit, skulle följderna av minskad energitillförsel bli 

katastrofala. Nord Stream kan alltså kunna bedömas som en möjlighet till försäkran av 

energisäkerheten, vilket alla fyra länder gör. De bedömer en möjlighet, även om Sverige och 

Finland bedömer att de själva inte direkt kommer att vara gagnade av gasledningarna, men att 

de gagnas i och med att EU gör det. Sverige till skillnad från de andra tre länderna bedömer 

inte bara att Nord Stream är en möjlighet för försäkran om energiförsörjning utan de ser även 

att Nord Stream är ett hot då de bedömer att Nord Stream kommer att försvåra 

diversifieringen av energivägar, vilket är en del av Orttung och Perovics (2010) definition av 

energisäkerhet för importländer. Här nedan i Tabell 8 redovisas den fullt ifyllda analysramen 

med resultatet för de tre säkerheterna och de fyra länderna. 

 

Tabell 8. Resultat 

 Militär säkerhet Miljösäkerhet Energisäkerhet 

Danmark Ingen kommentar Uppfattar inget hot 

mot miljön 

Möjlighet till försäkran för 

EU:s energisäkerhet 

Finland Uppfattar inget hot Uppfattar delvis ett 

hot 

Möjlighet till försäkran för 

EU:s energisäkerhet 

Sverige Uppfattar ett hot Uppfattar ett hot Möjlighet till försäkran och 

hot för EU:s energisäkerhet 

Tyskland Uppfattar inget hot Uppfattar ett hot Möjlighet till försäkran för 

EU:s energisäkerhet 



33 

8.1 Framtida forskningsområden 
Vad gäller framtida forskningsområden finns det ett antal som skulle kunna bli aktuella. Ett 

område som skulle vara intressant att undersöka är vad som faktiskt blir utgången om 

gasledningarna byggs? Att med hjälp av Vedungs böcker om utvärdering undersöka om det 

förväntade utfallet som angivits i miljökonsekvensbeskrivningarna tillika i besluten var det 

korrekta eller om följderna av byggandet av gasledningarna blir ett annat. 

Utifrån säkerhetsstudier skulle det vara intressant att undersöka vilka säkerhetsaspekter 

som ligger närmast till hands för de olika staterna. Hur prioriterar ett land sina säkerhetsfrågor 

och utifrån vilka kriterier? Är militärsäkerhet viktigare än miljösäkerhet? Ekonomisk säkerhet 

viktigare än social säkerhet? 

Ett tredje förslag på framtida studier är att undersöka varför de olika länderna bedömer 

Nord Stream annorlunda. 
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8.2 Efter ord 
Att skriva en kandidatuppsats är inte lätt. Det är många krav som ställs och det är mycket man 

ska tänka på som författare, dock så är det lärorikt. Man lär sig inte bara att vara vetenskaplig 

utan man lär även känna sig själv, då höga krav ställs och disciplin krävs och man försätts i en 

situation i vilken man tidigare inte befunnit sig i. Under förloppet av uppsatsens tillkomst har 

jag gått från frustration till att vara nöjd och tillbaka. Humörsvängningar på grund av 

uppsatsen har inte varit ovanliga. Men jag har lärt mig mycket om vad det krävs att skriva en 

uppsats samtidigt som jag också har lärt känna mig själv bättre i och med upp och ner gångar. 

 Att leta bra och applicerbara teorier och material är inte lätt och det man hittar är inte 

alltid heltäckande. Något av det som jag tycker har varit det svåraste med att skriva uppsatsen 

är att hitta teorier som är bra, heltäckande och med klara och tydliga definitioner. Samtidigt 

har det även varit svårt att bearbeta den mängd material som funnits och besluta hur långt man 

ska sträcka sig i letandet efter material. Räcker det med de remissyttrande som varit lätt att 

komma åt eller ska hemsidor letas igenom och så vidare. Det är alltid en avvägning som 

behöver göras om vad är för lite, lagom och för mycket. 

 När jag började jobba med det material som jag funnit, trodde jag mig redan känna till 

vad utfallet skulle bli. Sverige skulle bedöma Nord Stream som ett hot inom alla tre 

säkerheterna. Detsamma gällde Finland trodde jag. Danmark och Tyskland skulle bedöma att 

Nord Stream var ett hot mot Östersjöns miljö medan gasledningarna skulle vara en möjlighet 

för energisäkerheten och militärsäkerhet skulle inte vara en aktuell fråga i de båda länderna. 

Efter att ha genomfört studien visade det sig att mina antagande inte riktigt stämde utifrån det 

material som använts. Danmark bedömde inte alls Nord Stream som något hot och Finland 

bedömde inte Nord Stream som ett så stort hot som jag trodde med utgångspunkt från de olika 

teorierna. Detta trots Östersjöns miljöläge och Rysslands inblandning i Nord Stream. Dock 

ska det sägas att bara för att landet inte uppfattar några hot/möjligheter behöver det inte 

betyda att befolkningen i landet är av samma mening. 
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