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Nord Stream; En säkerhetspolitisk miljödebatt 

Sammanfattning 
Den planerade gasledningen Nord Stream, eller ”den ryska gasledningen”, har varit föremål för en 
intensiv debatt sedan hösten 2006 i såväl pressen som i riksdagen. Debatten har spänt över ett brett 
fält där miljöhänsyn och säkerhetspolitiska aspekter har avlösts av inlägg rörande Sveriges 
handlingsfrihet inom ramen för internationella havsrättsliga avtal och hur Nord Stream ska 
handläggas för att denna handlingsfrihet inte ska begränsas inom ramen för svensk 
förvaltningslagstiftning.  
 
Föreliggande arbete analyserar debatten runt Nord Stream från det att projektet presenterades på 
våren 2005 och fram till den särskilda debatt som hölls i riksdagen samma dag som Nord Stream 
AG inlämnade sig ansökan om miljöprövning till regeringen. Källmaterialet har hämtats från 
debattsidorna i Sveriges två största morgontidningar samt från riksdagens kammare och därefter 
analyserats med en argumentationsanalytisk modell enligt Arne Næss. 
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Nord Stream; Security policy debate in an environmental environment 
 
Abstract 
The planed gas pipeline Nord Stream, or “the Russian gas pipeline”, has been subject of an intense 
debate since the fall off 2006 in both media and in the Swedish parliament. The debate have 
covered a wide area of subjects where environmental issues and security policy have been 
followed by arguments concerning Swedish freedom of action within the framework of the UN 
Law of the sea and with Swedish administrative law.  
 
The purpose of this work is to analyse the debate concerning Nord Stream from the time when the 
project was first presented and up until the Special debate in the Swedish parliament on the same 
day as the request from Nord Stream AG to go on with the project was received by the Swedish 
government. The source materials are debate articles in the two leading Swedish newspapers and 
from the Swedish parliament, the riksdag. The material has then been analysed from an argument 
analysis model according to Arne Næss. 
 
Key words: Nord Stream, gas pipeline, argumentation analysis, parliamentary debate, media 
debate 
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1 Inledning 
Den planerade gasledningen Nord Stream, eller ”den ryska gasledningen”, har varit föremål 
för en intensiv debatt sedan hösten 2006 även om planerna offentliggjordes redan i april 2005. 
Argumentationen har spänt över ett brett fält där miljöhänsyn och säkerhetspolitiska aspekter 
har avlöst varandra. Det har också varit debatt rörande Sveriges handlingsfrihet inom ramen 
för internationella havsrättsliga avtal och hur Nord Stream ska handläggas för att denna 
handlingsfrihet inte ska begränsas.  
Föreliggande arbete analyserar debatten runt Nord Stream på dels debattsidorna i Dagens 
Nyheter och Svenska Dagbladet och dels i riksdagens kammare då man där diskuterat Nord 
Stream som huvudfråga.  

1.1 Problemformulering 
En utförligare beskrivning av Nord Stream finns i empirin men då Nord Stream i föreliggande 
arbete är en del av problemet följer inledningsvis en kort sammanställning. 
 
Det som i dagligt tal kallas Nord Stream är egentligen två olika saker. Det är dels en 
gasledning som ska möjliggöra direktexport av rysk naturgas till Europa via Tyskland. Det är 
också Nord Stream AG vilket är det företag som ska bygga och driva gasledningen. Projektet 
att bygga Nord Stream offentliggjordes på en handelsmässa i Tyskland den elfte april 2005 
och kallades initialt NEGP (North European Gas Pipeline ).1  
 
Gasledningen är planerad att dras från Viborg i Finska viken till Greifswald i Tyskland. 

 
Bild 1 

Nord Streams planerade dragning2 
 
Ledningen kommer att gå inne på först finländsk och sedan svensk ekonomisk zon innan den 
passerar danskt territorialvatten i Bornholmsgattet och vidare ner till Greifswald. Nordost om 
Gotland är planen att bygga en serviceplattform i havet inne på svensk ekonomisk zon.  
 
Nord Stream AG har till uppgift att planera, bygga och sköta driften av gasledningen Nord 
Stream. Företaget har i dagsläget fyra ägare. Dessa är det ryska Gazprom, tyska Wintershall 
AG/ BASF AG och likaledes tyska E.ON Ruhrgas AG/ E.ON samt det nederländska 
                                                 
1 Larsson, Robert L. (2007), Nord Stream, Sweden and Baltic Sea Security, FOI, sid 21. 
2 Nord Stream AGs hemsida, http://www.nord-stream.com/route.html?&L=3 . 
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helstatliga bolaget Gasunie.3 Den tyska regeringen har ställt sig bakom de kreditgarantier som 
givits till de båda tyska företagen.4  
 
En stor del av debatten om Nord Stream har förts på tidningarnas debattsidor men frågan har 
också varit uppe i riksdagen ett antal gånger. Sammanfattningsvis rör den sig debatten inom 
fyra tematiska områden vilka delvis påverkar varandra; miljö, säkerhetspolitik, internationell 
rätt samt handläggning inom ramen för svensk lagstiftning. Frågan hanteras också delvis i två 
tidsperspektiv. Det ena och mest dominerande handlar om hur Sverige kan agera för att 
stoppa ledningen, ensamt eller i samverkan med andra stater runt Östersjön. Detta görs främst 
genom att sätta miljökonsekvenserna i fokus. Det andra tidsperspektivet handlar om hur 
ledningen ska hanteras när den väl ligger på plats och har en mer säkerhetspolitiskt prägel. 
 
Oron för miljöaspekterna av projektet innefattar att byggandet ska påverka Östersjön i för hög 
grad, särskilt som ledningen går genom känsliga områden. Det finns också en oro för att 
kemiska stridsmedel och ammunition som dumpats efter andra världskriget ska få en större 
påverkan på miljön när man börjar röja i det än vad det har när det ligger orört. Från svensk 
sida finns heller inget intresse att ansluta sig till Nord Stream, tvärtom ses en ökad 
användning av naturgas som ett steg tillbaka i de gemensamma ansträngningarna mot den 
globala uppvärmningen. 
 
De säkerhetspolitiska aspekterna är exempelvis den ökade marina närvaron i Östersjön som 
kan bli en konsekvens av Nord Stream. Under byggandet syftar denna närvaro till att 
genomföra bottenundersökningar samt att bistå med ammunitions- och minröjning och under 
driften skulle den syfta till att skydda gasledningen. Många debattörer utgår från att ledningen 
utgör ett ryskt strategiskt intresse. Det finns också en koppling till en mer global 
säkerhetspolitisk aspekt eftersom Nord Stream kan förskjuta den Ryska utrikespolitiken 
gentemot dess centralasiatiska och östeuropeiska grannar. Kopplad till den säkerhetspolitiska 
debatten runt Nord Stream finns även inlägg om den svenska rysskräcken. Det är påtagligt hur 
lite det faktum att den tyska statens inblandning i form av garant för projektet debatteras även 
om det nämns vid enstaka tillfällen och då i termer av att stormakter gör upp med varandra 
över huvudet på de mindre staterna runt Östersjön. Den Nederländska statens inblandning via 
sitt ägande av Gasunie passerar helt obemärkt förbi, vilket delvis sannolikt kan förklaras med 
Gasunies sena inträde i projektet (den sjätte november 2007)5. 
 
Det finns också frågor som spänner över flera områden. En sådan är röjandet av minor och 
ammunition eftersom den kan genomföras av militära styrkor, röjningsmetoden kan vara 
skadlig för miljön och det finns alltid risker för olyckor. Om man å andra sidan inte röjer 
minan eller laddningen finns det risk för olyckor vid arbetet med ledningen eller om den rör 
sig efter det att den driftsatts. En detonation skulle då dels kunna förorsaka skador på 
människor och fartyg men också få miljökonsekvenser eftersom gas då skulle komma ut i 
Östersjön. 

1.2 Syfte med uppsatsen 
Föreliggande arbete analyserar delar av debatten rörande Nord Stream. Argumentationen 
analyseras för att se vilka teser som drivs samt vilka argument som nyttjas för att bygga upp 
dessa. Byggandet av en stor gasledning som Nord Stream i Sveriges närhet och på svensk 
                                                 
3 Nord Stream AG, FACTS issue 0, 04-2007, Nord Stream AG. 
4”Reinfeldt tonar ner gasledningsoro”, Svenska Dagbladet, 2006-11-14. 
5 Nord Stream AG hemsida, Gasunie och Gazprom godkänner Nord Streams avtalsvillkor, Pressmeddelande 
2007-11-06. 
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ekonomisk zon har sannolikt säkerhetspolitiska aspekter. Att gasledningen ska förse EU med 
rysk gas kopplat till dels EU:s gemensamma målsättningar inom såväl det energipolitiska som 
det säkerhetspolitiska området och också hur Ryssland tenderar till att använda sina 
energiresurser som ett maktpolitiskt instrument komplicerar bilden ytterligare. I 
Försvarsberedningens rapport Säkerhet i samverkan menar man också att såväl energi- och 
råvaruförsörjning som miljöpåverkan och klimatförändringar är en del av de globala hot som 
Sverige har att hantera.6 Denna ”säkerhetisering” av andra sektorer än de som traditionellt 
omfattas av säkerhetspolitiken syftar till att säkerställa statens funktioner vid påfrestningar 
och hot i ett bredare perspektiv än från en traditionell invasionsarmé. I detta sammanhang 
ansluter sig Försvarsberedningen till Köpenhamnsskolans syn på ett breddat 
säkerhetsbegrepp7, men sammankopplingen av de olika områdena står även att finna i EUs 
säkerhetsstrategi.8 Sammanfattningsvis handlar säkerhetsaspekten idag i stor utsträckning om 
att säkerställa statens funktioner och försörjning snarare än att skydda byggnader, 
anläggningar eller gränser. Debattinläggen visar också hur de olika områdena länkar in i 
varandra. 
 
Nord Stream är en komplex fråga där säkerhetspolitik, miljöpolitik och svensk och 
internationell rätt går i varandra. Det grundläggande syftet med denna uppsats är att se hur 
debatten har förts runt Nord Stream inom dessa fyra tematiska områden samt hur dessa i sin 
tur länkats ihop.  

1.2.1 Frågeställning 
Sammanfattningsvis är arbetets frågeställningar: 
 

- Vilka teser drivs i debatten runt Nord Stream och vilka argument används för 
att stödja denna tes 

- Vilka premisser kan spåras i texterna och till vilka argument och teser kan de 
kopplas? 

- Hur ser kopplingen mellan de olika debattområdena ut? 

1.3 Disposition 
Kapitel ett inleds med en kortfattad beskrivning av Nord Stream och debatten runt denna . 
Därefter följer problemet som arbetet ska hantera, syftet med arbetet, dess frågeställningar 
och uppsatsens disposition. 
 
Kapitel två beskriver den metod som använts för att analysera debattinläggen samt diskuterar 
urvalet av materialet. Kopplat till denna diskussion finns också en källkritik och en 
genomgång av tidigare forskning. I kapitlet finns också ett exempel på hur en analys har 
gemomförts utifrån den beskrivna metoden. 
 
I kapitel tre beskrivs Nord Stream både som projekt och som företaget Nord Stream AG. I 
beskrivningen av projektet presenteras en kort bakgrund till projektet samt hur planen ser ut 
för dess genomförande och framtida drift. Nord Stream AG presenteras med en genomgång 
av dess ägarstruktur och en övergripande genomgång av de olika ägarna. Därefter följer en 
genomgång av de havsrättsliga aspekterna runt byggandet och driften av Nord Stream. Det 

                                                 
6 Säkerhet i samverkan, Försvarsberedningens omvärldsanalys, Riksdagen, Ds 2007:46, sid 15 – 18. 
7 Smith, Steve (2006), “The concept of security in a globalizing world”, Globalization and conflict, Patman, 
Robert G (red), sid 42 – 43. 
8 Ett säkert Europa i en bättre värld. En Europeisk säkerhetsstrategi, EU. sid 2 - 5 
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som tas upp i kapitlet är inte en heltäckande genomgång av alla Nord Streams halvrättsliga 
eller företagsekonomiska aspekter utan är avgränsat till sådant som är nödvändigt för att 
kunna förstå och värdera argumentationen i de i debattinlägg uppsatsen analyserar. 
 
Kapitel fyra innehåller en genomgång av själva debatten runt Nord Stream. I kapitlet 
presenteras vilka teser och argument som framförts i pressen och i riksdagens kammare 
utifrån den analysmetod som presenteras nedan. Genomgången inleds med debatten i 
dagspressen följd av riksdagsdebatterna. Den inledande genomgången av respektive arena 
presenterar inläggen i kronologisk ordning där också deras teser framgår. Därefter följer en 
analys som är tematiskt upplagd, dvs den sammanställer debattinläggen utifrån vilket område 
de berör av de fyra identifierade tematiska områden som debatten rör sig inom. Här ställs 
också inläggen mot varandra med en del av de argument som identifierats. 
 
I kapitel fem analyseras slutligen resultaten av argumentationsanalysen. I kapitlet finns också 
en diskussion runt vad vidare forskning runt Nord Stream kan omfatta. Avslutningsvis finns 
några av författarens egna reflektioner runt resultatet av analysen och debatten i stort. 

1.4 Avgränsningar 
I syfte att få ett hanterbart omfång görs vissa avgränsningar. Dessa kan också sägas utgöra 
grunden för ytterligare forskning då de ingalunda är ointressanta eller deras omfång irrelevant.  
 
Sedan 1990-talet har det förekommit flera olika planer på hur Ryssland ska kunna exportera 
gas till Västeuropa. Uppsatsen kommer enbart att se till debatten runt det projekt som 
offentliggjordes i april 2005 och som sedermera döptes till Nord Stream med dess tillhörande 
företag Nord Stream AG. 
 
Uppsatsen kommer att analysera debatten på de två största morgontidningarnas debattsidor; 
Dagens Nyheters debattsida DN debatt och Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt samt 
till den debatt som förts i riksdagens kammare. Urvalet begränsar sig till riksdagens protokoll 
och de gånger Nord Stream nämns där under debatterna. I riksdagen förekommer även Nord 
Stream i andra sammanhang exempelvis i EU-nämndens sammanträden och i olika motioner. 
En del av debatten runt Nord Stream men även den större säkerhetspolitiska kontext där Nord 
Stream ingår handlar om Rysslands sätt att använda sina energiresurser som ett strategiskt 
maktmedel. Denna aspekt berörs i arbetet i den mån argument eller tes innefattar såväl Nord 
Stream som rysk energistrategi men lämnas i övrigt därhän. Nord Stream förekommer även 
som argument i debatter med andra teser. Dessa inlägg analyseras inte men kommenteras 
under respektive kapitel i genomgången av debatten (avsnitt 4.1.1 och 4.2.1). 
 
Underökningen omfattar tiden från det att projektet offentliggjordes den 11 april 2005 intill 
dess att Nord Stream skickade in ansökan om miljöprövning av projektet vilken inkom till 
riksdagen den 21 december 2007. Av en ren slump genomfördes också en särskild debatt i 
kammaren den 21 december rörande Nord Stream9 varför datumet utgör en milstolpe och 
därmed också blir en logisk slutpunkt för föreliggande arbete. 

                                                 
9 För slumpmässigheten ref: samtal med Karin Enström, Ordf Försvarsutskottet 2008-01-09. 
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1.5 Tidigare forskning 
Forskning runt Nord Stream har genomförts på FOI där ett antal rapporter finns publicerade.10 
Rapporterna hänför sig dels till Nord Stream specifikt men även till Rysslands utnyttjande av 
sina energitillgångar i utrikespolitiken. Även CSRC (Conflicts Studies Research Centre) 
under Storbritanniens Försvarsakademi (Defence Academy of the United Kingdom) har 
publicerat rapporter på det senare temat.11 Forskning runt Rysslands användande av sina 
energiresurser som ett maktmedel finns publicerad i exempelvis FOIs rapport Russia’s Energy 
Policy12 och CSRCs The Russian Energy Strategy & Energy Policy13. 
 
Författaren har inte funnit några arbeten som specifikt inriktar sig på debatten runt Nord 
Stream på det sätt som föreliggande arbete gör. Författaren har dock funnit två uppsatser som 
knyter an till Nord Stream och debatten runt denna på andra sätt. Den ena är publicerad vid 
Lunds Universitet och analyserar synen på Ryssland i svensk och finländsk press utifrån 
rapporteringen om Nord Stream och det ryska parlamentsvalet.14 Det finns också en uppsats 
publicerad vid Karlstads universitet som inriktar sig på hur intressegrupper samverkar med 
regeringen för att gemensamt stoppa byggandet av Nord Stream.15 Självklart finns också ett 
flertal uppsatser rörande argumentationsanalys och riksdagsdebatter men inga av dessa har 
Nord Stream som studieobjekt. Författaren har inte gjort en heltäckande genomsökning av 
publicerade uppsatser utan det kan finnas flera som hanterar olika aspekter av Nord Stream, 
de ovan angivna utgör endast exempel. 

                                                 
10 Se till exempel Larson, Robert L (2006), Sweden and the NEGP, a pilot study of the North European Gas 
Pipeline and Sweden’s dependence on Russian energy , Stockholm, FOI och  
- (2008), Energikontroll: Kreml, Gazprom och rysk energipolitik, Stockholm, FOI. 
11 Se till exempel The russian energy strategy and energy policy: pipeline diplomacy or mutural dependence? 
och Monaghan, Andrew (2005), Russian oil and EU Energy Security, Watchfield, Defence academy of the 
United Kingdom - Conflict studies research centre. 
12 Larson, Robert L (2006), Russia’s Energy Policy: Security Dimensions and Russia’s Reliability as an Energy 
Supplier, Stockholm, FOI. 
13 Fredholm, Michael (2005), The Russian energy strategy and energy policy: pipeline diplomacy or mutual 
dependence?, Watchfield, Defence academy of the United Kingdom - Conflict studies research centre. 
14 Ekbladh, Daniel och Nyström, Jonas (2007), Rysskräck i Norden? En analys av synen på Ryssland i svensk 
och finsk media, Lunds universitet. 
15 Roos, Lars A (2007), Politiska nätverk och Nord Stream: En möjlighet att vara med och påverka, Karlstads 
universitet. 
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2 Metod och källkritik 

2.1 Metod 

2.1.1 Metoden enligt Arne Næss 
Den metod om använts för att dra slutsatserna runt debatten grundar sig på en 
argumentationsanalys enligt Arne Næss Pro- et Contra- metod. I korthet går denna metod ut 
på att strukturera upp argumentationer som en bas för att bestämma deras beviskraft. 16 En 
text analyseras genom att se på dess tes och vilka argument som stödjer respektive motsäger 
denna tes.  
 
Tesen är det som debattören argumenterar för eller emot. Den är ett påstående i texten som 
inte verkar för eller emot något annat i texten, utan är det som bärs upp av textens övriga 
argumentation. Tesen är således debattörens huvudpoäng. En tes kan vara normativ, 
preskriptiv eller faktuell. Den normativa tesen hävdar en värdering medan den preskriptiva 
uppmanar till en handling. En preskriptiv tes kan formuleras om som en normativ. Exempel 
på en normativ tes är: ”Gasledningen under Östersjön kan stoppas genom att man använder 
miljöargument” medan en preskriptiv är: ”Stoppa gasledningen under Östersjön genom att 
använda miljöargument”. I riksdagsdebatten anförs båda dessa typer och då gärna i 
kombination med en retorisk fråga. Ett exempel på det kan vara: ”Gasledningen kan stoppas, 
menar ni att miljöargumenten inte räcker?”. En faktuell tes är ickevärderande utan utgår från 
mätbara värden, exempelvis ”Det har pågått en debatt om Nord Stream under hela 2006”. 
Tesen behöver inte vara tydligt utskriven i texten. Den utgörs i vissa fall av direkta citat men 
också av sammanslagningar och sammanfattningar av flera påståenden. 17 Värt att notera är 
att rubriken på en debattartikel i en tidning ofta är lik dess tes eller en del av densamma men 
att den exakta ordalydelsen i rubriken sällan går att finna i texten.  
 
Ett argument är ett påstående som är med i texten för att underbygga eller motsäga tesen eller 
ett annat argument. På detta sätt kopplas argument av första ordningen ihop med argument av 
andra ordningen och så vidare i syfte att utröna vilka argument som understödjer varandra och 
därmed tillsammans eller självständigt bär upp tesen. Metoden är alltså ett sätt att logiskt, i 
det närmaste matematiskt, dela upp ett inlägg i delar för att analysera hur dessa hänger 
samman. Argument som direkt understödjer tesen kalls Pro-argument (P) och de som direkt 
motsäger tesen kalla Contra-argument (C) av första ordningen. Varje inlägg kan teoretiskt ha 
ett oändligt antal argument av första ordningen, men i de analyserade debattartiklarna uppgår 
de vanligen till mellan fyra och sex stycken. I kammarens debatter, där det i praktiken är det 
talade ordet som är sättet att framföra argumenten är de sällan fler än tre. Om ett argument 
istället understödjer eller motsäger ett argument av första ordningen kallas det ett pro- eller 
contra-argument av andra ordningen och så vidare. I princip kan det även finnas hur många 
ordningar som helst men de analyserade inläggen har sällen fler än fyra, oftast färre. I båda 
analyserade debattfora är det ovanligt med Contra-argument, dvs. att någon av debattörerna 
motsäger sin egen tes, men det förekommer i enstaka fall och då bemöts de med pro-argument 
av debattören i samma inlägg. 
 

                                                 
16 Göran Bergström och Kristina Boréus (2000), Textens mening och makt, Studentlitteratur, sid 95. 
17 ibid, sid 96 – 100. 
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Som en koppling mellan två argument eller mellan argument och tes finns en mer eller mindre 
tydlig länk. Denna sammanlänkning kallas premiss. Länken mellan de två påståendena 
uppfattas mer eller mindre intuitivt av läsaren i linje med hur vi människor generaliserar när 
vi läser en text. Om kopplingen inte upplevs som självklar av debattören, och om denne inte 
har något taktiskt syfte med den oklarheten kan premissen anges genom ett påstående som 
sammanlänkar de två argumenten. En premiss kan således vara uttalad eller outtalad. 
Premissen anges med den grekiska bokstaven φ  (fi).18 Om den är dold formuleras premissen 
av denna uppsats författare i textanalysen. 

2.1.2 Metodens tillämpning i uppsatsen 
Efter att ha genomfört urvalet enligt avsnittet Avgränsningar ovan har varje artikel analyserats 
enligt ett schema där tesen inledningsvis identifierats varpå argumenten av första ordningen 
för och emot denna tes identifierats. Därefter har argument för och emot första ordningens 
argument tagits fram följt av andra ordningens argument osv. intill dess att hela inlägget är 
analyserat. I riksdagsdebatter där samme debattör gjort flera inlägg i samma debatt har varje 
inlägg analyserats för sig. 
 
Utfallet av analysen har blivit ett schema enligt nedan. Som exempel har Ulrica Messings 
inlägg på DN debatt den 14 november 2006:19 Inlägget framgår av bilagan. 
 
Tesen samt första ordningens argument anges med fet stil. Som det framgår har första 
ordningens argument endast ett bigram bestående av en bokstav, i detta fall P eftersom det 
handlar om ett pro-argument, samt en siffra vilken sorterar argumentet i ordningen. 
Ordningen är endast till för sortering och har inget med argumentets tyngd att göra, P1 är 
således inte nödvändigtvis ett tyngre argument än P3. De argument som direkt understödjer 
första ordningens argument har två bigram. P1P1 ska således uttydas det första pro-
argumentet för det första pro-argumentet och P2P3 det andra pro-argumentet för det tredje 
pro-argumentet. 
 
Tes 
Gasledningen har en uppenbar försvars- och säkerhetspolitisk aspekt som den svenska 
regeringen inte får bagatellisera och den process som nu inleds innebär sista chansen för 
Sverige och de andra Östersjöländerna att komma med synpunkter innan beslut fattas. 
 
P1 Rysslands gas- och oljeledningar är så vitala strategiska intressen att man är beredd att 
skydda dem med militära medel. 
P1P1 Ett vitalt ryskt ekonomiskt och strategiskt intresse placeras mycket nära svenskt 
territorium 
P2P1 Gasledningen kan alltså komma att påverka förutsättningarna för hur vi kan agera i 
Östersjön 
 
P2 Gasledningen ger Ryssland en möjlighet att åter blir en central Östersjöaktör. 
P1P2 Den internationella marina närvaron i Östersjön kommer då att öka 
(φ P1P2 Det blir mer ryska fartyg nära Sverige )  
P1P1P2 Ryska soldater kommer alltså att placeras några kilometer från den svenska kusten 
P2P2 Redan i dag använder Ryssland liknande anläggningar för att skaffa sig underrättelser 
om andra länder 

                                                 
18 Textens mening och makt, sid 104. 
19 Messing, Ulrika, ”Gasledningen ett militärt hot mot Sverige”, Dagens Nyheter, 2006-11-14. 
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P1P2P2 med en gasledning i svensk ekonomisk zon kommer de att ha möjlighet att avslöja 
svenska försvarsangelägenheter 
P2P2P2 Ryssarna har antytt att den 400 meter breda säkerhetszonen som planeras runt 
gasledningen regelbundet ska patrulleras 
 
P3 Risken för en olycka gör att gasledningen påverkar Sveriges räddnings- och 
katastrofberedskap, särskilt då det gäller sjöräddningen 
P1P3 Gasledningen kommer att dras genom ett flertal minfält 
P2P3av dumpad ammunition och kemiska vapen som utgör ett annat hot 
 
P4 Det kanske mest uppenbara hotet - miljöhotet 
P1P4 Gasledningen kommer att dras genom ett flertal minfält. En mina som briserar riskerar 
att orsaka gasläckage i den redan så känsliga Östersjön 
 
(φ P5 Regeringen hanterar inte denna fråga på rätt sätt ) 
P1P5 Risken för en olycka gör att gasledningen påverkar Sveriges räddnings- och 
katastrofberedskap, särskilt då det gäller sjöräddningen. Även detta måste regeringen ta på 
större allvar. 
 
Det är värt att notera att såväl tes som argument på vissa ställen är direkta citat ur texten 
medan de på andra kan utgöras av olika delar av texten som slagits samman eller helt bygger 
på hur uppsatsförfattaren uppfattat texten. Det sistnämnda gäller framförallt tesen. 
 
Uppsatsen syftar till att finna vilka argument som används och hur de hänger ihop med 
debattörernas teser samt vilka premisser som sammankopplar de olika påståendena. 
Argumentens beviskraft kommer inte att värderas, dvs. debattörernas påståenden kommer inte 
att granskas eller värderas utifrån faktabakgrund eller hur övertygande de framförs. 

2.1.3 Metodkritik 
Kritiken som framförts mot denna typ av argumentationsanalys består i huvudsak av tre 
delar.20 För det första tar analysen endast upp texten utifrån en strikt logisk analys. Retoriken 
lär oss att ett inlägg består av tre delar; logos, ethos, och pathos. Logos är debattörens 
argumentation och det som metoden fokuserar på. Ethos handlar om debattörens förmåga att 
väcka mottagarnas förtroende och välvilja genom sin karaktär och personlighet och pathos 
slutligen handlar om debattörens förmåga att väcka bestämda känslor hos mottagarna.21 De 
två sistnämnda berörs inte i denna argumentationsanalys modell om de inte ingår i 
argumentationsstrukturen.22 
 
Den andra delen av kritiken består i hur uppsatsförfattaren tolkar argumenten. I arbetet med 
att analysera om ett påstående stödjer eller undergräver tesen måste författaren förlita sig på 
sin språkliga och logiska intuition i så hög grad att den kan ligga till grund för analysen. 23 
Föreliggande arbete har således den svagheten att även om metoden enligt Næss är korrekt 
och den tillämpas på ett korrekt sätt av författaren till uppsatsen bygger slutresultatet i 
slutändan på författarens förmåga att analysera och förstå språket och argumenten. I 

                                                 
20 Textens mening och makt, sid 140. 
21 Johannesson, Kurt, Retorik eller konsten att övertyga, sid 18. 
22 Textens mening och makt, sid 140. 
23 ibid, sid 100. 
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tolkningen används också en modell som utgår från att debattören byggt upp sin analys på ett 
visst sätt, ett sätt som debattören kanske aldrig haft i åtanke eller ens känner till.24 
 
Slutligen finns det inte någon tolkning som är helt ”rätt”. Två olika forskare kan komma fram 
till två olika tolkningar av samma text utifrån samma analysmetod.25 
 
Eftersom uppsatsen syftar till att använda argumentationsanalysen för att se till debatten under 
en viss period och inte till vilken individ eller organisation som framfört ett visst argument 
vid en viss tidpunkt blir ändå resultatet av analysen användbart då det ger en djupare insikt i 
vilka områden som debatten runt Nord Stream rört sig inom samt hur argument och teser 
kopplat samman dessa områden. 

2.2 Källkritik och urval av material 

2.2.1 Debattinlägg 
Arbetets källmaterial begränsas till debattsidorna i två tidningar; Svenska Dagbladet (SvD 
Brännpunkt) och Dagens Nyheter (DN Debatt). Dessa två tidningars debattsidor har stort 
genomslag på den övriga debatten i Sverige, varför de bedöms i stort täcka den argumentation 
som förekommer runt Nord Stream. Risken med att fokusera på dessa två är tendensen att 
urvalet får en slagsida mot ett Stockholmsperspektiv då båda tidningarna har sina redaktioner 
där. Ett sätt att hantera detta hade varit att se till lokala tidningar på exempelvis Gotland som 
kan sägas vara mer berört än andra delar av Sverige och där se om debatten ser annorlunda ut. 
Det är i sammanhanget dock värt att påpeka att debattörerna inte har någon naturlig koppling 
till orten som tidningen verkar på. Kritiken hade således varit mer befogad om arbetet sett 
även på tidningarnas ledarsidor eller insändarspalter där man kan anta att en mer lokal 
koppling kan finnas. En annan svaghet med valet av tidningar är att båda har en politisk 
högerprofil; Svenska Dagbladet är obunden moderat och Dagens Nyheter är obunden liberal.  
 
Den andra arenan vars debatt analyseras i arbetet är riksdagen där materialet som arbetet 
grundar sig på är kammarens protokoll. Urvalet har genomförts i tre steg. 
I första steget nyttjades sökordet ”gasledning” på riksdagens hemsida. Samtliga dokument 
daterade efter offentliggörandet av planerna på byggandet av en gasledning mellan Ryssland 
och Tyskland med detta ord (inklusive olika ändelser eller dess förekomst som del i ett 
sammansatt ord) listades då upp. Därmed genomfördes en första utsållning av de inlägg som 
uppenbarligen inte handlade om Nord Stream. 
 
I nästa steg söktes de kvarvarande dokumenten igenom med samma sökord. Därvid kunde 
dokument som avhandlade andra gasledningar eller protokoll vilka enbart nämner ordet 
gasledning i men inte innehåller någon debatt inom ramen för denna uppsats avgränsning 
väljas bort. Därefter genomfördes en analys av argumenten i de kvarvarande dokumenten 
enligt samma princip som för de skrivna debattartiklarna i tidningarna. 
 
Som en kontroll har även en sökning på fraserna ”nordstream” och ”Nord Stream” 
genomförts vilket medförde en komplettering till det ursprungliga sökordet. Metoden att ta 
datorstöd vid sållning av materialet kan likväl medföra att vissa inlägg missas. I 
sammanhanget spelar detta mindre roll då uppsatsen inte syftar till att genomföra en 
kvantitativ analys, varvid det varit viktigt i sig att samtliga inlägg i debatten varit inräknade, 

                                                 
24 Textens mening och makt, sid 140. 
25 ibid, sid 140. 



Mikael Carleson  FHS beteckning 1440/7:1 
ChP 06 – 08 

  11 

utan en kvalitativ analys av vilka argument som använts i debatten. Det sistnämnda 
underlättas i viss mån av den särskilda debatt som hölls i Riksdagens kammare den 21 
december 2007 och som väl täcker in de argument som anförts i kammaren tidigare. 

2.2.2 Skriftliga källor 
Litteratur rörande Nord Stream är i form av rapporter från olika forskningsinstitut och 
information från Nord Stream AG. De institut vars material legat till grund som faktamaterial 
är svenska FOI och det brittiska CSRC.  
 
Författare av de FOI-rapporter som använts i arbetet är Robert L Larsson. Rapporterna har en 
omfattande notapparat med hänvisningar till såväl tidigare FOI-raporter som publicerade 
böcker och internetkällor varav de sistnämnda är både artiklar och faktaunderlag. 
Sammantaget ger det breda underlaget en nyanserad bild och väl underbyggda slutsatser. Det 
är dock viktigt att ha klart för sig de krav som kan finnas sammankopplade med det faktum att 
FOI är en statlig myndighet. 
 
Information från Nord Stream AG är av naturliga skäl en partsinlaga i debatten. Inte desto 
mindre ingår fakta från Nord Stream som underlag. Dessa fakta handlar dels om företagets 
planer och dels om tekniska eller geografiska frågor vilka inte bedöms kunna vara föremål för 
tolkning. Även Nord Stream AGs delägares hemsidor har nyttjats på samma sätt och med 
medvetenheten om deras karaktär av partsinlaga. 
 
CSRCs rapporter fokuserar på Rysslands användande av energi som maktmedel. Författare är 
i det ena fallet svensken Michael Fredholm26, även verksam på Stockholms universitet, och 
den andre Andrew Monaghan27. Att se på rysk energipolitik i allmänhet och Nord Stream i 
synnerhet utifrån ett annat perspektiv än det svenska är viktig då det breddar perspektivet. 
Även för CSRC gäller att det är en statlig institution. 

                                                 
26 The Russian energy strategy and energy policy: pipeline diplomacy or mutual dependence?. 
27 Russian oil and EU energy security. 
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3 Bakgrund 
Bakgrundskapitlet syftar till att ge läsaren en förståelse för dels projektet Nord Stream och 
dels företaget Nord Stream AG men också runt de havsrättsliga aspekter som förekommer i 
debatten. Avgränsningen är således gjord på så sätt att informationen kan utgöra 
faktaunderlag för läsaren vid en genomgång av det källmaterial som ligger till grund för 
föreliggande arbete. 

3.1 Nord Stream 
Det planerade byggandet av en gasledning på Östersjöns botten mellan Ryssland och 
Tyskland offentliggjordes på en handelsmässa i Tyskland den elfte april 2005.28 Syftet med 
projektet är att exportera rysk naturgas till den europeiska marknaden och då i första hand till 
Tyskland. Tankarna på att exportera rysk gas direkt till västra Europa via en gasledning är 
ingalunda nya utan har funnits sedan det tidiga nittiotalet. Det har genom åren även dock 
funnits skiftande idéer på hur ledningen ska dras, där bland annat en dragning över Finland 
varit på tapeten.29 Rysslands vilja att exportera naturgas till Västeuropa är lättförståelig, det 
handlar om att få säkra intäkter. I Ryssland finns idag de största kända naturgasförekomsterna 
i världen.30 Samtidigt är Västeuropa en säker kund som betalar gasräkningen när den kommer. 
Det är viktigt att ha detta klart för sig när man ser på rysslands vilja att använda sina 
gaskranar som maktpolitiska instrument gentemot Västeuropa. Gasledningen kan ses som ett 
lysande exempel på interdependens: Ryssland behöver inkomsterna och Västeuropa behöver 
energin.31 
 
Till skillnad från olja är naturgas svår att lagra i stora kvantiteter och måste förbrukas i 
samband med leverans. Det blir därför nödvändigt att bygga ledningar i vilka gasen skickas 
direkt från produktionsområdet till slutanvändaren. De gasledningar som idag ansluter de 
ryska gasfälten med konsumenterna i Europa går genom Ukraina, Vitryssland och Polen 
innan de når gasnätet i Västeuropa. Ryssland betalar en transitavgift till de länder som gasen 
går igenom vilket medför att ju fler länder gasen passerar genom desto dyrare blir det. 
Rysslands handlingsfrihet med sin gas minskar också eftersom man inte kan välja att sluta 
exportera gas till exempelvis Ukraina utan att då också strypa tillförseln till Tyskland. 
Ukraina och andra fd Sovjetstater är i inte bara beroende av rysk gas, de är beroende av billig 
rysk gas vilket ska vägas in när man ser på de konflikter som omgett de ryska 
gasleveranserna.32 Bland annat mot den bakgrunden, samt att man ser ett ökat behov av gas i 
Europa framöver, framstår det som logiskt att det finns ett ryskt intresse att exportera sin gas i 
en ledning på Östersjöns botten direkt till Tyskland. I och med Gasunies inträde i Nord 
Stream blir också den ryska gasen tillgänglig för andra länder än Tyskland, tex Storbritannien 
och Nederländerna.33 Från tysk sida finns ett intresse att öka tillgången av rysk gas eftersom 
efterfrågan beräknas öka. Samma sak gäller för många andra länder i Västeuropa som valt att 

                                                 
28 Nord Stream, Sweden and Baltic Sea Security, sid 21. 
29 Sven Hirdman, anförande på Folk och Försvar 2007-01-16. 
30 Larsson, Robert L. Russia’s Energy Policy: Security Dimensions and Russia’s Reliability as an Energy 
Supplier, FOI, sid 33. 
31 The Russian energy strategy and energy policy, sid 6. 
32 Russian oil and EU energy security, sid 5. 
33 Nord Stream AG, Pressmeddelande: Gasunie och Gazprom godkänner Nord Streams avtalsvillkor, 2007-11-
06. 
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satsa på naturgas som energikälla. Nord Stream ska kunna tillgodose 25 procent av EU-
ländernas beräknade gasbehov 2015.34  
 
Gasledningen Nord Stream kommer att byggas mellan Viborg längst in i Finska viken och 
Greifswald i Tyskland. Ledningen kommer att gå via finsk, svensk och dansk ekonomisk zon 
samt på danskt territorialvatten i Bornholmsgattet. Nordost om Gotland kommer det att 
byggas en serviceplattform. Plattformen var i ursprungsplanerna en pumpstation men har på 
senare tid modifierats till att enbart vara till för service och underhåll. Den kommer att stå i 
havet 48 km ost om Gotska sandön och 68 km nordost om Gotland35 och kommer inte att vara 
ständigt bemannad.36 Den del av Nord Stream som går på havsbotten är 120 mil lång och det 
första röret ska kunna transportera 27,5 mdr kubikmeter naturgas per år från 2011. I en andra 
fas ska ytterligare ett rör läggas vilket kommer att ge en sammanlagd kapacitet på 55 mdr 
kubikmeter naturgas från 2012. Gasledningen läggs på botten av Östersjön från ett 
rörläggningsfartyg där tolv meter långa sektioner svetsas samman. Det sammansvetsade röret 
sänks sedan ner och täcks med ett lager betong för att ligga stadigt på botten. Vissa sektioner 
av ledningen ska plöjas ner i botten eller underbyggas av fyllnadsmassor för att säkra 
ledningens stabilitet. 37 
 
Projektet med att bygga Nord Stream har av EU givits status av TEN-E vilket ska uttydas som 
Trans-European Energy Networks. Det omfattas av ett beslut från Europaparlamentet 2006 
där riktlinjer för utbyggnad och anpassning av EU:s energinät framgår.38 I dokumentet finns 
även prioriterade projekt listade, både sådana som förbinder EU-länder med varandra men 
även förbindelser som för in energi till EU utifrån, däribland en gasledning som sträcker sig 
från Ryssland via Östersjön till Tyskland.39  
 
Nord Stream AG grundades i december 2005 med syfte att planera, konstruera och driva 
gasledningen Nord Stream.40 Företaget har sitt huvudkontor i Zug i Schweiz och är därmed 
formellt Schweiziskt, men bolaget har även ett lokalkontor i Moskva. Bolagets VD Mattias 
Warnig kommer från tyskland och styrelsens ordförande är Tysklands förre förbundskansler 
Gerard Schröder. Ägandet är uppdelat mellan de fyra företag som är delägare i Nord Stream 
projektet där Gazprom är i majoritet med 51% av andelarna, Wintershall AG/ BASF AG och 
E.ON Ruhrgas AG/ E.ON AG har 20% vardera och Gasunie med 9%. Gasunies andelar har 
tagits från de båda tyska företagens andelar vilka ursprungligen uppgick till 24,5% vardera. 
 
Gazprom är enligt sina egna beräkningar världens största gasproducent med ca 20 % av 
världens årliga gasproduktion. 2004 producerade bolaget 545,1 mdr m3 naturgas varav 140,5 
mdr m3 exporterades, 2015 beräknas företaget producera 740 mdr m3 . Vissa analytiker menar 
att Gazprom kommer att stå för 70 % av Europas gasimport 2020.41. Bolaget sysselsätter 
direkt eller indirekt via sina dotterbolag nära 300 000 personer (2005).42  Det är ett av de 
statliga företag i Ryssland som inte privatiserades under 1990-talet. Bolaget är ett aktiebolag, 
men det ägs till 51 % av den ryska staten. Det finns också legala begränsningar avseendet 
                                                 
34 Nord Stream AG informationsblad, FACTS issue 0, 04-2007, april 2007. 
35 Nord Stream AG informationsblad, FACTS issue 3, 09-2007, September 2007. 
36 von Ameln, Dirk, ”Nord Stream har inget att dölja”, Svenska Dagbladet, 2007-07-04. 
37 Nord Stream AGs ansökan till regeringen. Utläggande av rörledningar på kontinentalsockeln. Ansökan om 
tillstånd enligt 15 a § lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, 2007-12-19. 
38 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1364/2006/EG, EU, 2006-09-06. 
39 ibid, bilaga II pkt 9. 
40 Nord Stream AG, FACTS issue 0, 04-2007. 
41 ibid, sid 18. 
42 The Russian energy strategy and energy policy: pipeline diplomacy or mutual dependence?, sid 18. 
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ägande som säger att max 20 % av aktierna får ha utländskt ägande.43 Den störste utländske 
ägaren är E.ON Ruhrgas med 5,7 % av aktierna (2005).44 Gazprom har i stort sett total 
kontroll av inrikes rysk gasdistribution och det mesta av den ryska gasproduktionen.45  
 
BASF är en tysk koncern med ett brett spektra av verksamheter men med fokus mot kemisk 
energi. Ett av koncernens helägda dotterbolag är BASF Wintershall AG i Kassel. Wintershall 
AG inriktar sig på råolja och naturgas och är tysklands största producent av dessa produkter, 
2005 producerade man 7,46 mdr m3. Tillsammans med Gazprom äger man bolaget WINGAS 
(50 % Wintershall, och 50 % minus en aktie Gazprom) som förser bland annat Tyskland, 
Belgien, Danmark och Storbritannien men naturgas via pipelines. Wintershall är också 
delägare i ryska gasfält. Det är till WINGAS pipelinesystem Nord Stream är tänkt att ansluta i 
Greifswald.46  
 
E.ON är världens största privata energibolag med 81 000 anställda. Bolaget fokuserar på 
marknader i centrala och norra Europa, i Storbritannien och i Mellanvästern i USA. E-ON är 
såväl producent och distributör av gas som kundleverantör. 2006 sålde bolaget gas 
motsvarande 949 mdr kWh (uppgift i m3 saknas).47 
 
Gasunie är ett nederländskt bolag som fokuserar på infrastruktur för gasdistribution och 
lagring. Nederländska staten äger 100 % av aktierna i Gasunie.48  

3.2 Havsrätt 
Begreppet ekonomisk zon, eller EEZ (Exclusive Economic zone) som den benämns i de 
internationella överenskommelserna, skapades under 1970-talet främst för att hantera u-
länders vilja att ha större kontroll över naturtillgångarna som låg utanför deras kust men inte 
innanför deras territorialvattengräns. Förslaget kom ursprungligen från Kenya i 
diskussionerna runt UNCLOS III (United Nations Conference of the Law Of the Sea, den 
tredje konferensen och överenskommelsen). 49 
 
En kuststats ekonomiska zon kan sträcka sig ut till 200 nautiska mil (nm) ut från baslinjen. 
Vattnet innanför baslinjen benämns inre vatten och det utanför ut till 12 nm benämns 
territorialhav. Baslinjen bestäms av fastland med uddar och halvöar samt av öar enligt 
kuststatens beslut och med stöd av havsrättskonventionen.50 En ö, till exempel Gotland, kan 
medge en ekonomisk zon om det går att bo på den och den kan ha en egen ekonomisk 
försörjning (”economic life”).51  
 
Sverige hävdar idag, liksom de flesta andra länderna i världen, ett territorialhav på 12 nm. 
Den svenska ekonomiska zonen sträcker sig ut till och med Sveriges kontinentalsockel eller 
då den möter en avtalad gräns mot en annan stats ekonomiska zon.52 Av realgeografiska skäl 

                                                 
43 The Russian energy strategy and energy policy: pipeline diplomacy or mutual dependence?, sid 9. 
44 ibid, sid 18. 
45 ibid, sid 7. 
46 BASF Wintershalls hemsida, http://www.wintershall.com/firmenprofil.html. 
47 E.ONs hemsida, http://www.eon.com.  
48 Gasunies hemsida, http://nvnederlandsegasunie.nl/en/aboutgasunie.htm 
49 Churchill, R.R & Lowe, A.V, The law of the sea, third edition, Manchester, Manchester University Press, sid 
160. 
50 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), art 7 - 14. 
51 UNCLOS art 121 (3). 
52 The law of the sea, third edition, sid 470. 
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är inte denna utsträckning möjlig överallt. På vissa håll gränsar Sverige till andra länder på 
kortare avstånd än 12 nm. Där delas sundet enligt avtal med den andra kuststaten.53 
 
Syftet med inrättandet av en ekonomisk zon är just ekonomsikt. Det betyder att kuststaten, i 
detta fall Sverige, har suverän rätt att utvinna icke levande naturresurser ur havet och 
havsbotten. I praktiken handlar detta om utvinnande av mineraler från havsbotten och havet 
samt att utvinna energi ur havet eller uppföra installationer för utvinnande av energi, till 
exempel vindkraftverk. Vidare har kuststaten rätt att utvinna levande resurser ur havet och 
havsbotten dvs. fiska men också en miljöskyldighet att reglera detta samt ett övergripande 
miljöansvar inom sin ekonomiska zon. Kuststaten har också jurisdiktion över frågor rörande 
byggande av artificiella öar och installationer. 54 Runt en sådan installation kan kuststaten 
bestämma om en säkerhetszon på maximalt 500 meters radie men den generar ingen egen 
ekonomisk zon eller påverkar de yttre gränserna på den zon den befinner sig inom.55 På 
installationen gäller kuststatens lagar, dvs. kuststaten har jurisdiktion.  
 
Slutligen kan kuststaten reglera vetenskaplig forskning som bedrivs i den ekonomiska zonen. 
Vetenskaplig forskning kan i havsrättsliga sammanhang bedrivas med två olika syften. I det 
första fallet handlar det om grundforskning vilken syftar till att ”öka det vetenskapliga 
kunnandet om den marina miljön till nytta för hela mänskligheten” (förf översättning). 
Grundforskningens syfte är alltså att öka kunskapen om havet, det går inte att bedriva 
vrakletning, fånga större mängder levande varelser eller bottenkartera och kalla det 
grundforskning. Avseende grundforskning anger konventionen också att kuststaten ska ge sitt 
samtycke.56 I det andra fallet handlar det om tillämpad forskning vars syfte är att använda 
havsbotten i kommersiellt syfte, varvid kuststaten har större möjligheter att neka till att denna 
forskning genomförs.57 I båda fallen ska den som vill genomföra vetenskaplig forskning 
föranmäla detta till kuststaten där bland annat just syftet med forskningen ska framgå. 
Kuststaten har också rätt att ta delta i forskningen ombord på fartygen samt att ta del av 
resultaten.58 
 
Den svenska kontinentalsockeln omfattar havsbotten inom den ekonomiska zonen enligt 
ovan. Reglerna rörande kontinentalsockeln är av äldre datum än de för den ekonomiska zonen 
och är tillkomna för att reglera kuststatens rätt att exploatera det som finns på och i 
havsbotten, såväl mineraler som levande resurser vilka inte själva kan förflytta sig. Exempel 
på det sistnämnda är musslor och svampar.59 I praktiken blir det för Sveriges del ingen 
skillnad på begreppen ekonomisk zon och kontinentalsockel eftersom havsbotten i den 
svenska ekonomiska zonen är detsamma som den svenska kontinentalsockeln utifrån de 
havsrättsliga definitionerna. 
 
Att hävda en ekonomisk zon innebär vissa ekonomiska rättigheter för kuststaten men den ger 
också andra stater och organisationer rättigheter som går utöver vad som är tillåtet på svenskt 
territorium. Enkelt uttryckt har andra stater rätt att navigera i svensk ekonomisk zon, de får 
flyga över den och de får lägga ut undervattenskablar och pipelines på botten. Havsrättslikt 
gör detta den ekonomiska zonen mer likt fritt hav än ett vattenområde under en stats 

                                                 
53UNCLOS art 15. 
54 ibid, art 56. 
55 ibid, art 60. 
56 ibid, art 246 (3). 
57 ibid, art 246 (5). 
58 ibid, art 249. 
59 ibid, art 77. 
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jurisdiktion. När det gäller utläggande av kablar och pipelines har andra rätt att lägga ut dessa  
så länge det inte stör sjötrafiken. Rätten till navigation innebär att alla stater får framföra 
fartyg i Sveriges ekonomiska zon. De utländska fartygen är dock underkastade svenska 
bestämmelser avseende miljöskydd samt givetvis den internationella rätten som gäller för det 
fria havet. Rätten att navigera gäller för såväl civila som militära fartyg. Detsamma gäller för 
att framföra flygplan över vattnet. I båda fallen ska den som utövar rätten att vistas i den 
ekonomiska zonen visa hänsyn gentemot kuststatens rättig- och skyldigheter.60  
 
Militära övningar på ett annat lands ekonomiska zon har varit omdiskuterat i 
havsrättssammanhang. Å ena sidan kan övningarna sägas hänföras till friheten att navigera 
medan man å andra sidan kan ifrågasätta deras rätt kopplat havsrättkonventionens 
bestämmelse om det fredliga användandet av havet.61  
 
Delar av debatten runt Nord Stream handlar om havsrättsliga aspekter och då dels vad Sverige 
har för rättigheter och skyldigheter men också hur dessa bäst kan tillvaratas. Det sistnämnda 
blir i mångt och mycket, vilket framgår inte minst i riksdagsdebatten, en debatt rörande 
formalia i hanteringen av ärendet.62  

                                                 
60 UNCLOS, art 58. 
61 The law of the sea, third edition, sid 171. 
62 Se till exempel Kammarens protokoll 2007-12-21 2007/08:50, Riksdagen, 2007-12-21. 
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4 Debatten runt Nord Stream 

4.1 Dagspressen 

4.1.1 Inledning 
I dagspressen har debatten om Nord Stream förts på såväl ledarsidorna som debattsidorna. 
Uppsatsen ser endast till debattinlägg på debattsidorna. Fokus i debattinläggen är på miljö och 
säkerhetspolitik. Det finns också inlägg som söker klarlägga folkrättsliga aspekter av Nord 
Stream och det är gränsfall om dessa ska kallas debattinlägg eller expertutlåtande men de 
finns med i urvalet och analyseras nedan. Till skillnad från riksdagsdebatten är det sparsamt 
med inlägg som handlar om ärendets handläggning. Det går också att i pressdebatten finna 
enstaka inlägg som är positiva till gasledningen vilket inte förekommer i riksdagsdebatten. 
Nord Stream förekommer även i andra debatter som argument. Det är inom områdena 
säkerhetspolitik, med sina underområden utrikespolitik och försvarspolitik, det är inom 
energipolitiken och det är liksom i riksdagsdebatten i inlägg rörande Carl Bildts aktieinnehav 
i Vostok Nafta.  
 
Nedan följer en kort sammanfattning av de artiklar som analyserats. De presenteras här med 
tesen de driver samt och i kronologisk ordning efter publiceringsdatum till skillnad från den 
djupare presentation därefter där de tematiskt ställs mot varandra. 
 
Sommaren 2006 är Krister Wahlbäck (fd svensk ambassadör i Helsingfors, säkerhetspolitisk 
expert och professor emeritus) först ut med en artikel som kräver att gasledningen ska stoppas 
för att rädda Östersjöns hälsa. Tesen som Wahlbäck driver är: ”Gasledningen är en bilateral 
överenskommelse mellan stormakterna som hotar Östersjöns miljö och som Sverige inte har 
något intresse av”.63 
 
Den första tyngre politikern som uttalar sig i dagstidningarnas debatt är Ulrica Messing 
(socialdemokraternas försvarspolitiske talesman och ledamot av försvarsutskottet). Hon 
skriver med anledning av att Naturvårdsverket får in ett prospekt om Nord Stream och driver 
tesen ” Gasledningen har en uppenbar försvars- och säkerhetspolitisk aspekt som den svenska 
regeringen inte får bagatellisera och den process som nu inleds innebär sista chansen för 
Sverige och de andra Östersjöländerna att komma med synpunkter innan beslut fattas”.64  
 
Samma dag som Ulrica Messing skriver på DN Debatt skriver socialdemokraternas 
utrikespolitiske talesman Urban Ahlin (socialdemokratisk vice ordförande i utrikesutskottet) 
tillsammans med Stefan Edman (fd generalsekretare i Oljekommisionen) i Svenska dagbladet 
en artikel med där de driver tesen ”Argumenten mot gasledningen är till en del 
säkerhetspolitiska men framför allt är det miljökonsekvenserna som oroar oss”. Artikeln har 
som framgår större fokus på miljön än Messings. 65 
 
Två veckor efter de två föregående artiklarna kommer ett inlägg från Ove Bring (professor i 
folkrätt vid FHS), Bo Huldt (professor i säkerhetspolitik med strategi vid FHS) och Claes 
Tornberg (fd chef för FHS). I artikeln pekar de inte bara på de säkerhetspolitiska och 
                                                 
63Wahlbäck, Krister, ”Stoppa gasledningen som hotar Östersjöns hälsa”, Dagens Nyheter, 2006-07-31. 
64 ”Gasledningen ett militärt hot mot Sverige”. 
65 Ahlin, Urban och Edman, Stefan, ”Putins gasledning skapar oro”, Svenska Dagbladet, 2006-11-14. 
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folkrättsliga problemen utan har också ett förslag på lösning vilket framgår av tesen: 
”Projektet bör multilateraliseras med en övervakningsregim som inkluderar samtliga 
Östersjöstater, regimen skulle härmed bli regional”. Denna lösning refererar Peter Eriksson 
till i en riksdagsdebatt två dagar senare (se nedan).66  
 
Debatten under hösten 2006 rörde sig om att man ville stoppa ledningen och i viss mån hur 
säkerheten runt den skulle lösas. Tillsammans med ledare i tidningarna och rapporterande 
artiklar framkom parallellt med sakfrågan om Nord Stream en diskussion där frågan om 
rysskräcken och hur farligt det moderna Ryssland egentligen är luftades. Först ut att tala mot 
detta med tesen ”Den enda rätta politiken vad gäller Ryssland är att integrera och djupare 
binda samman Ryssland med övriga Europa.”, och på detta sätt vara positiv till Nord Stream 
var Sven Hirdman (fd svensk ambassadör i Moskva och styrelseordförande i Varyag 
Resources vars mål är främja handelsförbindelser med Ryssland) den nionde december 
2006.67  
 
I riksdagen skiljde sig debatten från den i pressen en del, eftersom den till större del handlade 
om formalia runt handläggningen, hur mycket regeringen kunde uttala sig innan Nord Stream 
AG inkommit med en formell ansökan samt hur det juridiska läget var. En ansats att reda ut 
detta gjorde professor Said Mahmoudi (professor i internationell rätt vid Stockholms 
universitet) den sjätte februari 2007 där titeln antyder att andra debattörer kanske måste 
anlägga ett bredare perspektiv än att se det hela som ”den ryska gasledningen”. Mahmoudi 
driver tesen ”Det är fel att framställa gasledningsprojektet som ett ryskt (eller ryskt - tyskt) 
projekt och lägga så mycket vikt vid Sveriges skyldigheter mot Ryssland och Tyskland enligt 
havsrättskonventionen. Utgångspunkten bör istället vara de rättsliga möjligheter som Sverige 
har gentemot ett utländskt företag som vill lägga ut undervattensrörledningar i svensk 
ekonomisk zon”.68  
 
Samma linje som Sven Hirdman anförde i sin artikel kommer också förre försvarsministern 
Thage G Pettersson (fd socialdemokratisk försvarsminister) in på i sin artikel den 24 maj 2007 
med tesen ”Alla former av ekonomiskt samarbete, i Nord Streams fall gasleveranser, binder 
samman länder och folk främjar fred och välstånd”. Pettersson kommenterar även han den 
rysskräck han menar förekommit i debatten samt förespråkar samarbete med Ryssland. Han är 
positiv till gasledningen och menar att interdependens skapar fred. 69  
 
Tre dagar efter Thage G Petterssons artikel argumenterar Rolf K Nilsson (moderat 
riksdagsledamot från Gotland, ledamot av försvarsutskottet) mot den. I motsats till Pettersson 
menar Nilsson att gasledningen medför oacceptabla säkerhetspolitiska konsekvenser för 
Sverige och hävdar tesen ”Gasledningen med dess kringarrangemang och militära 
uppvaktning är inte acceptabelt från svensk sida, vi måste säga nej till gasledningen”. Thage 
G Petterson bereddes möjlighet att replikera på detta i spalten på inlägget varvid han 
påpekade att han inte såg några säkerhetspolitiska skäl till att säga nej till gasledningen men 
att han lämnade upp till andra att bedöma de miljömässiga. 70  
 

                                                 
66 Bring, Ove, Huldt, Bo och Tornberg, Claes, ”Ryska gasledningen strider mot FN-stadgan”, Dagen Nyheter, 
2006-11-28. 
67 Hirdman, Sven, ”Var inte rädd för Ryssland”, Svenska Dagbladet, 2006-12-09. 
68 Mahmoudi, Said, ”Schweiziskt(!) gasprojekt kan stoppas”, Svenska Dagbladet, 2007-02-06. 
69 Pettersson, Thage G, ”Våga samarbete med Ryssland”, Svenska Dagbladet, 2007-05-24. 
70 Nilsson, Rolf K, ”Rysk militär intar Östersjön”, Svenska Dagbladet, 2007-05-27. 
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Som tidigare nämnts förekommer parallellt med debattartiklarna även rapportering från 
intervjuer med synpunkter på Nord Stream. En av synpunkterna är att ledningen och 
plattformen kan användas för underrättelseinhämtning vilket tillbakavisas av Nord Stream 
AG, dels i intervjuer men också i ett debattinlägg med tesen ”Nord Streams planerade 
naturgasledning i Östersjön är ett europeiskt projekt som syftar till att möta den ökade 
efterfrågan på naturgas i Europa” signerad dess tekniske direktör Dirk von Ameln den fjärde 
juni 2007.71  
 
Den 25 juli säger chefen för den ryska marinen, amiral Vladimir Masorin, i en intervju för det 
ryska försvarsdepartementets tidning Röda Stjärnan att flottan på begäran av Gazprom hjälpt 
till med förberedelserna för Nord Stream. Detta fick Carl B Hamilton (folkpartistisk suppleant 
i närings- och utrikesutskottet) att skriva ett inlägg den 18 augusti med tesen ”Det är inte 
acceptabelt när ett fartyg ur Rysslands flotta med ryska försvarsministeriets medverkan utför 
vidsträckta och ingående undersökningar av förhållandena i vår ekonomiska zon. Även om 
det är juridiskt tillåtet, är det politiskt oacceptabelt”. Artikeln består till stora dela består av 
sammanfogade citat där argumentation och tes snarare framgår av valet av citat än av vad 
Hamilton själv framför.72 
 
Den 26 november skriver partiledarna för de tre oppositionspartierna Mona Sahlin (s), Peter 
Eriksson (mp) och Lars Ohly (v)en gemensam debattartikel där de trycker på att Nord Stream 
är en politisk fråga. Mycket av den argumentation som finns i denna artikel återkommer i den 
särskilda riksdagsdebatten den 21 december. Tesen som de tre driver är: ”Regeringen ska ta 
tydlig ställning mot planerna att lägga en gasledning i Östersjön eftersom ledningen inte 
ligger i Sveriges intresse och samordna politiken med de andra Östersjöstaterna som 
motsätter sig att ledningen läggs på havsbotten samt tydligt ta avstånd från planerna på att 
bygga en grenledning till Sverige”. Oppositionen är tydlig med ett man är emot ledningen 
men är framförallt kritisk till hur regeringen handlagt ärendet.73 
 
Oppositionens kritik mot regeringen kan naturligtvis inte få stå oemotsagd. Fem dagar senare 
rycker gruppledarna för allianspartierna, Lars Lindblad (m) Roger Tiefensee (c), Johan 
Pehrson (fp) och Stefan Attefall (kd) ut till regeringens försvar. Man menar bland annat att 
Mona Sahlin är fullt insatt i handläggningen eftersom hon själv tog beslut om den när hon var 
minister. Detta argumenteras det för med tesen ”Den förra regeringen hanterade frågan 
precis som nuvarande regering varför Sahlin inte är trovärdig i sin kritik och står inte för 
sina tidigare handlingar”.74 
 
Efter de senaste inläggen om formalia och inför riksdagsdebatten den 21 december skriver 
Rutger Palmstierna (fd diplomat och bankman, medlem i FOIs förvarningsgrupp 1994 – 
2003) dagen före debatten en debattartikel som tydligt tar ställning för en säkerhetspolitisk 
syn på Nord Stream med tesen ”Nord Stream är ett projekt som uppenbart har nära 
kopplingar till den ryska regimen och därmed måste ses som ett sätt att via energiexporten 
stärka dess internationella inflytande vilket försätter Sverige i ett nytt säkerhetspolitiskt 
läge”.75 
 

                                                 
71” Nord Stream har inget att dölja”. 
72 Hamilton, Carl B, ”Rysk flotta rotar i svensk zon”, Svenska Dagbladet, 2007-08-18. 
73 Sahlin, Mona , Eriksson, Peter , Ohly, Lars, ”Nej till gasledning i Östersjön”, Dagens Nyheter, 2007-11-26. 
74 Lindblad, Lars , Tiefensee, Roger , Pehrson, Johan , Attefall, Stefan, ”Magplask och dubbelmoral av 
oppositionen”, Svenska Dagbladet, 2007-12-01. 
75 Palmstierna, Rutger, ”Gasledningen kräver upprustning”, Svenska Dagbladet, 2007-12-20. 
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Samma dag som den särskilda debatten i riksdagen skriver Hans Corell (fd Rättschef på UD 
och i FN) ett inlägg om de folkrättsliga och havsrättsliga aspekterna runt Nord Stream och 
med kopplingar till svenska lagar. Han driver tesen ”En prövning måste grundas främst på 
FN:s havsrättskonvention. Enligt grundlagen får riksdagen inte bestämma hur regeringen 
eller någon annan förvaltningsmyndighet ska besluta i ett sådant ärende och det behöver 
knappast påpekas att den respekt för gällande regler som Sverige visar öppnar vägen för 
allsköns godtyckliga invändningar”. 76 
 
Nedan presenteras debattinläggen utifrån de fyra tematiska områdena miljöpolitik, 
säkerhetspolitik, internationell rätt med havsrätt och svensk handläggning vilket i sin tur 
hänger ihop med svenska lagar om författning och förvaltning. 

4.1.2 Miljöpolitik 
Utifrån ett miljöperspektiv är de debattörer som berör miljötemat eniga om att Nord Stream 
inte ska byggas över huvud taget sånär som på Nord Streams tekniske chef Dirk von Ameln. 
Teserna är dock skiftande. Krister Wahlbäck, vars inlägg i juli 2006 är det första om Nord 
Stream, menar att projektet ska stoppas eftersom det dels är en bilateral överenskommelse 
mellan stormakterna Ryssland och Tyskland och dels hotar Östersjöns miljö. Dessutom har 
Sverige inget intresse i gasledningen eftersom det föreligger ett beslut att naturgas inte ska 
ersätta andra fossila bränslen. En premiss (φ ) i Wahlbäcks inlägg på miljöområdet är att han 
anser att miljöpartiet borde reagera i egenskap av stödparti till den socialdemokratiska 
regeringen. Hans inlägg spänner över många områden och det återkommer även i det 
säkerhetspolitiska avsnittet.77 Även Ulrica Messing har miljöargument mot gasledningen även 
om hennes tes är säkerhetspolitisk.78 Samma synpunkter har de tre partiledarna Mona Sahlin 
(s), Peter Eriksson (mp) och Lars Ohly (v) i november 2007 när de motsätter sig byggandet av 
Nord Stream. Deras inlägg har dock en lite annan vinkel då de kräver att regeringen ska ta 
ställning mot en grenledning till Sverige och i samarbete med de andra Östersjöländerna 
motarbeta gasledningen.79  
 
Det finns en stor oro för vad som kommer att hända med Östersjön när byggandet av Nord 
Stream river upp bottenslammet. ”En ledning på havsbotten riskerar att rubba den biologiska 
balansen…” menar Sahlin, Eriksson och Ohly.80 Krister Wahlbäck menar också att miljön vid 
Gotlands ostkust hotas av planerna på ett kompressortorn som kommer att ”… väsnas i 
sommarnatten…”.81 Gemensamt för inläggen runt miljötemat är oron för vad som händer när 
man börjar ta hand om de minor, ammunitionseffekter och kemiska stridsmedel som dumpats 
i Östersjön.82 Om man å andra sidan inte tar hand om minorna kan de vid ett senare skede 
detonera om gasledningen rör sig och då dels göra samma skada som tidigare nämnts med 
också medföra att gas kommer ut i vattnet med miljöpåverkan som följd. Detta påpekar 
Messing medför också konsekvenser för ”Sveriges räddnings – och katastrofberedskap, 
särskilt då det gäller sjöräddningen”.83 
 

                                                 
76 Corell, Hans, ”Kuststaten Sverige har exklusiv rätt”, Svenska Dagbladet, 2007-12-21. 
77 ”Stoppa gasledningen som hotar Östersjöns hälsa”. 
78 ”Gasledningen ett militärt hot mot Sverige”. 
79 ”Nej till gasledning i Östersjön”. 
80 ibid. 
81 ”Stoppa gasledningen som hotar Östersjöns hälsa”. 
82 Se till exempel: ”Putins gasledning skapar oro”. 
83”Gasledningen ett militärt hot mot Sverige”. 
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Miljöargumentet återkommer också i en större kontext och det är i oron för 
klimatförändringarna och det faktum att Sverige vill få ner utsläppen av växthusgaser. Att då 
bygga ut naturgasen är inte en framkomlig väg utan ”… ett svek…(där) varje fastlåsning i 
miljardinvesteringar i naturgas försenar investeringarna i förnybar alternativ energi” enligt 
Sahlin, Eriksson och Ohly.84 Samma linje argumenterar Urban Ahlin och Stefan Edman för 
ett år tidigare där de påpekar att den socialdemokratiska regeringen valde bort naturgas som 
ett framtida energislag för Sverige.85 
 
Mot dessa argument ställs Dirk von Amelns inlägg i juni 2007 där han menar att det ”Inom 
Nord Stream finns ett starkt engagemang och en övertygelse om att ledningen måste byggas 
på ett sådant sätt att den inte medför negativa konsekvenser för Östersjöns havsmiljö”. Von 
Ameln påpekar också att naturgas är väsentligt bättre än olja när det gäller utsläpp av 
växthusgaser.86  
 

4.1.3 Säkerhetspolitik 
Av uppsatsens syfte framgår att det breddade säkerhetsbegreppet omfattar även bland annat 
miljö. Dessa två sammanförs dock inte i debattinläggen fullt ut men det är vanligt att det i ett 
och samma inlägg förekommer både miljöargument och säkerhetspolitiska argument även om 
dess tes endast riktar in sig på det ena av de två tematiska områdena. Även på det 
säkerhetspolitiska området inriktar sig debattörerna på två perspektiv vilka är geografiskt 
uppdelade; vilka blir de säkerhetspolitiska konsekvenserna lokalt i Östersjön och vilka blir de 
regionalt i Europa och globalt? Inom säkerhetstemat finns det också en större nyansering om 
Nord Stream ska byggas eller ej i jämförelse med inom miljötemat. I teser och argument inom 
det säkerhetspolitiska temat är det vanligast med premisser vilka inte alltid sägs rätt ut och de 
kopplar uteslutande till en rädsla för ”ryssen” och hur denne agerar eller kan tänkas agera. 
 
Två debattörer anser att Nord Stream ska byggas och det är den förre Moskva-ambassadören 
Sven Hirdman och före detta försvarsministern Thage G Pettersson. Deras gemensamma 
utgångspunkt är att både Europa och Ryssland tjänar på ett fördjupat samarbete. Hirdman 
menar att Sverige har allt att tjäna på en demokratisk utveckling i Ryssland och att närmare 
kontakter mellan EU och Ryssland kan ge Sverige en viktig roll. Motståndet mot 
gasledningen menar Hirdman är ett uttryck för svensk rysskräck. Hirdman menar också i en 
premiss (φ) att Sverige kan spela en stor roll i den internationella politiken genom att hjälpa 
Ryssland i kontakterna med till exempel EU.87 Även Thage G Pettersson knyter an till 
rysskräcken och varnar för att riva upp stämningar från det kalla kriget. Han förordar ”alla 
former av ekonomiskt samarbete…” som han menar ”… binder samman länder och folk 
främjar fred och välstånd”. Han menar också att det inte är något konstigt med att ryssarna 
vill exportera sina energitillgångar för att få intäkter till att höja levnadsstandarden i sitt land 
och i en premiss (φ) att rysskräcken är obefogad. Dessutom menar Pettersson att Sveriges och 
Europas energibehov får en långsiktig lösning. Ett argument som motsägs kraftfullt av hans 
partikamrater under miljötemat ovan. 88 
 
Hirdman och Pettersson argumenterar för en ökad interdependens som säkerhetsskapande i 
Östersjöregionen. Mot detta talar Rolf K Nilsson (m) och Ulrika Messing (s)vilka menar att 
                                                 
84 ”Nej till gasledning i Östersjön”. 
85 ”Putins gasledning skapar oro”. 
86 ”Nord Stream har inget att dölja”. 
87 ”Var inte rädd för Ryssland”. 
88 ”Våga samarbete med Ryssland”. 
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gasledningen kommer att medföra en ökad rysk militär närvaro och därmed ett försämrat 
säkerhetsläge för Sverige. Som grund för en sådan bedömning är Rolf K Nilsson tydligast i 
sin hänvisning till president Putins uttalande hösten 2006 att den ryska marinen ska skydda 
gasledningen. Nilsson påpekar också att en del av säkerhetshotet även är risken för 
terroristattentat mot plattformen, vilket direkt berör Sverige.89 Även Messing är tydlig på 
denna punkt då hon påpekar att den ökade militära närvaron medför att ”… ryska soldater 
kommer alltså att placeras några kilometer från den svenska kusten.” samt att Ryssland redan 
idag använder liknande installationer för underrättelseinhämtning.90 
 
Rutger Palmstierna delar dessa bådas bedömningar när han i slutet av sitt inlägg hävdar att: 
”Gasledningen i Östersjön kokar alltså ned till vilka alternativ Sverige har om gasledningen 
byggs:  

- Upprustning av flottan och kustbevakningen för att effektivt kunna upprätthålla svensk 
lag och ordning i zonen.  

- I stället ansluta Sverige till Nato för att stärka denna förmåga.  
- Att bli utsatt för ryska krav på att inleda samarbete med ryska myndigheter för att 

upprätthålla lag och ordning i en skyddszon omkring gasledningen.”91 
 
Så långt som till att föreslå en Nato-anslutning går inte Mona Sahlin, Peter Eriksson och Lars 
Ohly men de menar att Sverige ska samarbeta med Polen och de baltiska staterna för att 
stoppa Nord Stream, en åsikt som återkommer under nedanstående avsnitt rörande debatten i 
riksdagen.92 Som en lösning på det lokala säkerhetsproblemet föreslår Försvarshögskolans 
Ove Bring, Bo Huldt och före detta chef Claes Tornberg ett samarbete med de andra 
Östersjöländerna i det fall det inte går att stoppa ledningen. De föreslår en ”Östersjöisering” 
av bevakningen runt Nord Stream där alla Östersjöstater efter förmåga ska bidra med resurser. 
Även dessa tre varnar liksom Ulrica Messing, Rolf K Nilsson och Krister Wahlbäck för att 
plattformen kan utnyttjas för underrättelseverksamhet. 93 Också Carl B Hamilton varnar för de 
ryska ambitionerna med sin närvaro i Medelhavet och den inblandning han menar att den 
ryska marinen har redan i förberedelseskedet i Nord Stream, där han hänvisar till en intervju 
med den ryske marinchefen amiral Masurin.94 
 
Dirk von Ameln bemötte även underrätttelseargumentet i sitt inlägg där han påpekade att 
Nord Stream ”… aldrig (skulle) äventyra vår affärsidé – att leverera gas – genom att använda 
vår infrastruktur på sätt som skulle riskera våra tillstånd att leverera.” samt att man ”… har 
ingenting att dölja och har erbjudit Försvarsmakten full insyn under såväl konstruktionsfasen 
som när ledningen tas i bruk.”.95 
 
Som ett motargument i den säkerhetspolitiska diskussionen kan också Hans Corells inlägg 
tjäna där han påpekar att ryska fartyg enligt havsrättskonventionen redan idag har rätt att 
navigera i svensk ekonomisk zon och att gasledningen därför inte innebär någon skillnad.96 
 
Ur det regionala och globala perspektivet påpekar såväl Bring, Huldt och Tornberg som 
Wahlbäck och Ahlin och Edman att gasledningen är ett bilateralt avtal mellan Ryssland och 
                                                 
89 ”Rysk militär intar Östersjön”. 
90 ”Gasledningen ett militärt hot mot Sverige”. 
91 ”Gasledningen kräver upprustning”. 
92 ”Nej till gasledning i Östersjön”. 
93 ”Ryska gasledningen strider mot FN-stadgan”. 
94 ”Rysk flotta rotar i svensk zon”. 
95 ”Nord Stream har inget att dölja”. 
96 ”Kuststaten Sverige har exklusiv rätt”. 
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Tyskland med den problematik som kan följa när stormakter gör upp med varandra. Ahlin och 
Edberg menar också att processen runt Nord Stream ”… brustit i öppenhet, vilket inte står i 
samklang med det nya integrerade Europa”97 och Bring, Huldt och Tornberg anser att 
projektet strider mot FN-stadgans samarbetsplikt. De menar också att Ryssland använder sina 
energitillgångar för att vinna inflytande såväl regionalt som globalt. Palmstierna påpekar att 
”gasledningen … utgör ett instrument för ryska utrikespolitiska ambitioner.” samt hänvisar till 
president Putins doktorsavhandling där han skissar ”hur Ryssland kan utnyttja råvaruexporten 
för att stärka sin internationella ställning”.98  

4.1.4 Internationell rätt 
Inom temat internationell rätt finns det tre artiklar vilka är skrivna av experter med stor 
kunskap på området. Dessa tre är i stort eniga om att gasledningen går att stoppa med 
utnyttjande av Sveriges rättigheter enligt havsrättskonventionen.99  
 
Som tidigare nämnts påpekar Bring, Huldt och Tornberg att gasledningen strider mot FN-
stadgan. De menar också med hänvisning till havsrättskonventionen att Sverige inte kan 
stoppa gasledningen men väl plattformen vilket de också anser att Sverige ska göra.100 
 
I detta avseende går professorn i internationell rätt Said Mahmoudi ett steg längre då han 
menar att gasledningen inte är en sak mellan Sverige å den ena sidan och Ryssland – 
Tyskland å den andra utan ett ärende mellan Sverige och ett schweiziskt företag. Mahmoudi 
menar att Sverige har stora möjligheter att stoppa projektet utifrån kuststatens rättigheter i 
havsrättskonventionen samt de stora krav som ställs på Nord Streams 
miljökonsekvensbeskrivning. Han avslutar sitt inlägg med att säga: ”Sverige kan också nästan 
omöjliggöra projektet genom att säga blankt nej till kompressorstationen. Men i slutändan är 
det ett politiskt, och inte juridiskt, beslut där ett svenskt nej till projektet ska vägas mot de 
politiska och kanske ekonomiska konsekvenser som Rysslands och Tysklands missnöje 
medför.”. Denna koppling till den politiska dimensionen återkommer i riksdagsdebatten 
nedan. Mahmoudi tar inte ställning till hur Sverige bör agera, bara att det går att agera mot 
Nord Stream om man vill.101 
 
Samma linje som Mahmoudi ansluter sig Hans Corell till när han pekar på att kuststaten 
Sverige har exklusiv rätt att bestämma avseende tornets uppförande och även Corell pekar på 
möjligheterna med miljökonsekvensbeskrivningen. Han är dock tydlig med att han inte anser 
Nord Stream vara en säkerhetspolitisk fråga. Tvärtom menar han att ett sådant synsätt är 
kontraproduktivt och att prövningen ska genomföras enligt internationell rätt och med svensk 
förvaltningslagstiftning som grund. Corell menar att Sverige ska föregå med gott exempel och 
inte politisera frågan utan följa internationella avtal.102 
 
Inom temat internationell rätt hamnar också delar av Carl B Hamiltons inlägg där han 
kritiserar Ryssland för att man genomför undersökningar på svensk ekonomisk zon med 
militära enheter. Hamilton hänvisar också till Mahmoudis uttalande avseende Rysslands 

                                                 
97 ”Putins gasledning skapar oro”. 
98 ”Ryska gasledningen strider mot FN-stadgan”. 
99 ”Ryska gasledningen strider mot FN-stadgan”, ”Kuststaten Sverige har exklusiv rätt” och ”Schweiziskt (!) 
gasprojekt kan stoppas”. 
100 ”Ryska gasledningen strider mot FN-stadgan”. 
101 ”Schweiziskt (!) gasprojekt kan stoppas”. 
102 ”Kuststaten Sverige har exklusiv rätt”. 
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undersökningar på andra länders ekonomiska zoner att ”Det ryssarna gör är inte rimligt, men 
tillåtet”.103 
 

4.1.5 Handläggning och svensk förvaltning 
Said Mahmoudi menar att gasledningen är en politisk fråga, inte en juridisk. Detta påstående 
återkommer i Mona Sahlins, Peter Erikssons och Lars Ohlys inlägg. De hävdar att frågan är 
politisk och att den ska avgöras av riksdagen. Det motiverar de med att frågan om 
gasledningen spänner påverkar många sektorer och de kräver att regeringen ska ta ställning 
med de baltiska staterna och Polen mot gasledningen. De vänder sig mot att ”… Fredrik 
Reinfeldt har hittills beskrivit frågan som en tillståndsfråga där regeringen i princip inte har 
något att säga till om.” De tre partiledarna säger också indirekt (φ) att regeringen inte tar sitt 
ansvar.104  
 
Hans Corell hävdar i sin artikel att frågan inte är politisk utan kritiserar de som försöker göra 
säkerhetspolitik av denna fråga eftersom den ska prövas enligt svensk 
förvaltningslagstiftning. 
 
De tre oppositionspartiledarnas inlägg bemöttes av allianspartiernas gruppledare Lars 
Lindblad, Roger Tiefensee, Johan Pehrson och Stefan Attefall där de menar att framförallt 
Mona Sahlin har ett ansvar eftersom alliansregeringen inte hanterat ärendet annorlunda än den 
förra socialdemokratiska regeringen gjorde. Tvärtom påpekar gruppledarna att regeringen 
förtydligat kraven på Nord Stream och att Sahlin varit föga intresserad av frågan tidigare. Det 
finns en premiss (φ) i deras artikel att Mona Sahlins intresse för gasledningen inte är äkta.105 

4.2 Riksdagen 

4.2.1 Inledning 
Debatten i riksdagen skiljer sig från den i pressen främst avseende tyngdpunkten vid val av 
tema. Medan pressdebatten har sin tyngdpunkt på miljö och säkerhetspolitik med vissa 
havsrättsliga inslag ligger riksdagsdebatternas tyngdpunkt i huvudsak på hur ärendet ska 
handläggas och på miljöfrågan. Efter regeringsskiftet hösten 2006 finns ytterligare ett inslag i 
debatten som inte förekommit tidigare och det är att oppositionen ifrågasätter 
alliansregeringens förmåga att regera och bevaka Sveriges intressen. Ytterligare en skillnad 
från pressdebatten är att det i riksdagen inte finns några inlägg som är positiva till Nord 
Stream. 
 
I riksdagens kammare har Nord Stream debatterats sedan vintern 2006 under två regeringar 
med skifte mellan regeringsställning och opposition. Utöver debatter med Nord Stream som 
huvudämne, alltså en direkt eller indirekt del av tesen, har gasledningen också förekommit 
som argument under andra debatter. Ett tydligt exempel på detta är den under vintern – våren 
2007 pågående granskningen av utrikesminister Carl Bildts aktieinnehav i bolaget Vostok 
Nafta som i sin tur hade ett stort aktieinnehav i Gazprom.106 Vidare har gasledningen 
förekommit under den socialdemokratiska regeringens tid i debatter rörande svensk 

                                                 
103 ”Rysk flotta rotar i svensk zon”. 
104 ”Nej till gasledning i Östersjön”. 
105 ”Magplask och dubbelmoral av oppositionen”. 
106 Se till exempel, Kammarens protokoll 2007-01-30 2006/07:56, och  
Kammarens protokoll 2007-06-19 2006/07:129, Riksdagen. 
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energipolitik. Det har funnits en oro från främst miljöpartiet att ledningen skulle vara ett led i 
utbyggnaden av ett svenskt naturgasnät.107 
 
Innan genomgången av riksdagsdebatten är det värt att notera att inläggen är mindre 
komplexa än de som gjorts i pressen. Oftast omfattar de enbart ett eller möjligen två av de 
tematiska områden som nämnts tidigare och ett färre antal första ordningens argument 
framförs. Skälen till detta kan vara många, men möjliga förklaringar är att debattören har 
mindre tid på sig att utveckla sina tankar både innan inlägget ska framföras och på plats i 
talarstolen. Ett annat skäl är sannolikt att det talade ordet för åhörarens förståelses skull inte 
kan vara lika komplext som en skriftlig debattartikel. Riksdagens arbetsgång medför också att 
frågorna tas upp med en specifik minister varvid det faller sig naturligt att ta upp enbart 
miljöperspektivet med miljöministern och säkerhetsperspektivet med utrikes- eller 
försvarsministern. Något som dock komplicerar bilden är att tesen kan vara både normativ 
och preskriptiv. I riksdagsdebatter yttrar sig detta genom att debattören dels anger vad han 
eller hon anser samt hur debattören menar att motståndaren ska ställa sig till detta eller agera.  
 
Nedan följer en kort sammanfattning av de artiklar som analyserats. De presenteras här 
liksom i presskapitlet ovan i kronologisk ordning till skillnad från den djupare presentationen 
där de tematiskt ställs mot varandra: 
 
Innan några detaljer runt projektet som skulle komma att bli Nord Stream presenterats kom 
det upp i riksdagen den 16 februari 2006. Avstampet var då, som många gånger senare, i 
miljöpolitiken varpå svaret från det ansvariga statsrådet övergick till handläggningen av 
ärendet. Debatten stod mellan Ingegerd Saarinen (mp) och miljöminister Lena Sommestad (s). 
Saarinen hade som tes ” Vad tänker miljöministern göra för att säkerställa att en kommande 
gasledning under Östersjön inte ska röra upp gifter som dumpats i havet och inte ska störa 
skyddsvärda marina områden och Anser miljöministern att det är förenligt med svensk 
klimatpolitik att vi bygger en gren till Sverige från den kommande gasledningen mellan 
Ryssland och Tyskland?” och Sommestad svarade med ” Det finns skäl att se över de 
prövningsrutiner som vi har här och vi har inte från regeringens sida bestämt eller förbjudit 
att man får använda gas”.108 
 
Miljödiskussionen rörande Nord Stream återkom den fjärde april när oppositionen reste 
frågan om varför regeringen inte uttryckt någon oro för miljökonsekvenserna. I debatten 
deltog Sverker Thorén (fp) som undrade över att det ”Från svenskt håll har ingen oro 
uttryckts för eventuella miljökonsekvenser. Är det så, miljöminister Lena Sommestad?” och 
miljöminister Lena Sommestad (s) svarade ”Det här följer vi självfallet mycket noga (och jag 
är) helt enig med Sverker Thorén om att det är viktigt att vi får en diskussion om den här 
frågan”.109 
 
Hösten 2006 blev det regeringsskifte i Sverige. Allians för Sverige bestående av de fyra 
borgerliga partierna kom till makten varför rollerna blev de omvända mot tidigare i riksdagen. 
Den nya regeringens första kammardebatt angående Nord Stream inträffade den 16 november 
2006 mellan Allan Widman (fp) och statsminister Fredrik Reinfeldt (m) och kan sägas ta vid 
där den senaste debatten slutade. Widmans tes var ” Finns det en övergripande strategi i 
regeringen för hur den här frågan ska hanteras och ser statsministern möjligheter att också 
inkludera de baltiska staterna i den prövning av bland annat miljön som nu förestår?” och 
                                                 
107 Se till exempel, Kammarens protokoll 2006-04-03 2005/06:100, Riksdagen, anförande 1 – 7. 
108 Kammarens protokoll 2006-02-16 2005/06:74, Riksdagen, anförande 51 – 54. 
109 Kammarens protokoll 2006-04-06 2005/06:103, Riksdagen, anförande 62 – 65. 
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statsministerns svar var ” Jag är lite noggrann med att säga att innan vi har fått detta konkret 
utformat i ett förslag är det svårt att förhålla sig till det.  Det är enligt Havsrätts-
kommissionen möjligt att dra gasledningar, men det är möjligt att det med vår miljöprövning 
och med vår nationella lagstiftning går att resa invändningar. Om, så i så fall ska vi göra 
det”.110 
 
Den 30 november togs en annan aspekt av gasledningen upp i kammaren och det var den 
säkerhetspolitiska. Debattörer denna gång var Peter Eriksson (mp) som menade att ”Detta är 
en säkerhetspolitisk fråga. Varför försöker utrikesministern tona ned det faktum att 
gasledningen kan skapa en delvis ny säkerhetspolitisk situation? Är det verkligen att ta till 
vara svenska intressen?” och utrikesminister Carl Bildt (m) svarade ”Vi har att inom ramen 
för folkrätten ta ställning till det som vi kan ta ställning till. Det sker enligt lagar och 
förordningar. Regeringen kan inte, innan myndigheter har uttalat sig om det, uttala någon 
mening”.111 
 
Regeringens motvilja att uttala sig i gasledningsfrågan föranleder nästa debatt som hölls den 
sjunde december. I grunden handlar den om hur frågan ska hanteras och vilken 
handlingsfrihet regeringen har innan en formell ansökan inkommit. Den gången var 
debattörerna Peter Eriksson (mp) och statsminister Fredrik Reinfeldt (m). Peter Eriksson 
inledde med att undra ” Hur kommer det sig att Sverige är det enda landet i Östersjöområdet 
där regeringen inte tar offentlig ställning till det stora gasledningsprojektet?” och 
statsministern svarade med ”Vi kan båda tycka saker om detta men har ändå att förhålla oss 
som en fungerande rättsstat till internationella konventioner”.112 
 
De tidigare debatterna har rört miljön, svensk utrikespolitik och hur ärendet ska handläggas. 
Den 18 januari 2007 är det så försvarsministerns tur att debattera gasledningen och dess 
konsekvenser för Östersjöområdet. Deltagare i debatten var Mats Johannson (m) med en 
kortfattad tes:” Det säkerhetspolitiska läget kring Östersjön har ändrat karaktär med en ny 
rysk linje” och Försvarsminister Mikael Odenberg (m) svarade med att delvis hålla med men 
med tesen ” Än så länge är detta inget ärende på regeringens bord”.113 
 
Under 2007 klarnar planerna runt Nord Stream samtidigt som debatten i pressen tar fart, 
vilket redan framgått. Den första november kommer Nord Stream upp i kammaren igen, 
denna gång med Ulf Holm (mp) och statsminister Fredrik Reinfeldt (m) i talarstolen. Ulf 
Holm för tesen ”Regeringarna i Estland, Lettland, Litauen och Polen kräver att det även ska 
tas fram en beredning för att dra gasledningen över land, vilket Sverige bör ansluta sig till” 
och statsministern svarar enligt den tidigare linjen ”Andra får svara för sig och därmed på 
olika sätt framställa sina respektive nationella hänsyn. Sedan får ordningen prövas när 
förslaget väl ligger på vårt bord, vilket det alltså ännu inte gör”.114 
 
Den särskilda debatten rörande Nord Stream den 21 december 2007 kan sägas utgöra en första 
avstämning av riksdagsdebatterna. Den genomfördes på begäran av oppositionen då man 
menat att regeringen övergivit den tidigare regeringens linje angående Nord Stream. Debatten 
sammanfattar vad som tidigare tagits upp i kammaren och ger en bild av såväl de enskilda 
partiernas och riksdagsledamöternas ståndpunkter som regeringens. Regeringen företräddes 
                                                 
110 Kammarens protokoll 2006-11-16 2006/07:22, Riksdagen, anförande 18 – 21. 
111, Kammarens protokoll 2006-11-30 2006/07:30, Riksdagen anförande 39 – 42. 
112 Kammarens protokoll 2006-12-07 2006/07:35, Riksdagen, anförande 94 – 97. 
113 Kammarens protokoll 2007-01-18 2006/07:50, Riksdagen, anförande 48 - 51 
114, Kammarens protokoll 2007-11-01 2007/08:20, Riksdagen anförande 30 - 31 
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av miljöminister Andreas Carlgren (c) och de olika partierna företräddes av Anders Ygeman 
(s), Ola Sundell (m), Carl B Hamilton (fp), Sven Gunnar Persson (kd), Lars Ohly (v) samt Per 
Bolund (mp). Analysen av denna debatt är en utmaning eftersom den till skillnad från tidigare 
analyserade texter består av en debatt mellan sju aktörer vilka vardera har gjort tre inlägg. 
Varje debattörs inlägg har analyserats var för sig varför det i vissa fall blir tre teser per 
debattör. I andra fall har debattören samma eller en mycket snarlik tes men olika argument i 
sina inlägg.  
 
Miljöministern drev teser kopplade till handläggningen runt ärendet, såsom 
”Socialdemokraterna vill att regeringen ska ta ställning före miljöprövningen. Det är inte 
bara olämpligt utan också omöjligt, Socialdemokraterna vill att riksdagen ska agera i strid 
med grundlagen och att regeringen ska agera så att vi riskerar att frågan om gasledningens 
tillstånd inte längre kan avgöras av regeringen eller ens i Sverige” och ”Socialdemokraterna 
sprider myten att den svenska regeringen nu har ett annat förhållningssätt än den tidigare! 
Om vi skulle agera som du förespråkar här, skulle vi förlora möjligheten att avgöra frågan i 
regeringen i värsta fall, i ännu värre fall att avgöra frågan i Sverige”.115  
 
Anders Ygeman drev teserna att ” En gasledning ligger inte i Sveriges intresse, Östersjön 
måste skyddas och regeringens handläggning är ifrågasatt” samt att ”Regeringen ska vara 
handlingskraftig begära av konsortiet att de gör en landsbaserad dragning och dessutom 
uttala att en fossilgasledning inte ligger i Sveriges intresse”. Sveriges intresse återkom även i 
hans sista inlägg: ”Regeringen ska våga ställa krav på konsortiet när en miljöprövning 
kommer in att också redovisa ett landbaserat alternativ så att vi kan säkerställa att den bästa 
miljöprövningen görs så att vi kan undvika en gasledning som inte ligger i Sveriges 
intresse”.116 
 
Regeringens linje försvarades av Ola Sundell som drev olika variationer på tesen ”Det är 
svensk lag och gällande havsrättskonventioner som gäller hanterandet av gasledningen i 
Östersjön. Det uttalande som gjordes av den förra regeringen skiljer sig inte nämnvärt från 
den nuvarande regeringens”.117 
 
Även Carl B Hamilton försvarade regeringens linje, men han lade också ett bredare 
säkerhetspolitiskt perspektiv på frågan. Hans teser var bland annat ”Den planerade 
gasledningen medför två nackdelar för Sverige och ingen fördel. Därför är ledningen 
oönskad. För Sverige vore det bäst om den inte kom på plats” och ”Jag har fullt förtroende 
för att Andreas Carlgren har den nödvändiga pedantiska noggrannheten i denna fråga, Jag 
skulle varmt välkomna att utrikesminister Bildt utnyttjar sina goda kontakter och sitt stora 
förtroende i skilda läger för att konstruktiva förtroendeskapande diskussioner”.118 
 
Även Sven Gunnar Pehrsson stödjer regeringen med teser som ”Regeringen har varit starkt 
pådrivande i arbetet för att värna miljön i Östersjön. Det är absurt att ens antyda att 
alliansregeringen skulle tveka i försvaret av Östersjöns miljö” och ”Östersjöns känsliga miljö 
kräver att vi använder varje kommatecken i vår svenska mycket vassa miljölagstiftning – 
miljöbalken, kontinentalsockellagen och andra lagar – som träder fram till skydd för 
Östersjöns miljö”.119 

                                                 
115 Kammarens protokoll 2007-12-21 2007/08:50, Riksdagen, anförande 1 och 8. 
116 ibid, anförande 2, 9 och 16. 
117 ibid, anförande 3. 
118 ibid, anförande 4 och 11. 
119 ibid, anförande 5 och 12. 
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Oppositionen skjuter in sig på regeringens förmåga att regera där Lars Ohly är tydligast i sina 
teser: ”Frågan om gasledningen inte i huvudsak en juridisk fråga utan en politisk. Det 
handlar om en av de viktigaste miljöfrågorna i vår närhet och att våga utmana starka 
ekonomiska intressen för att värna miljön” , ”Regeringen är feg gentemot Ryssland och 
Tyskland. Detta handlar om politik” och ”Ta tydlig ställning mot planerna att lägga en 
gasledning i Östersjön! Säg att det inte är i Sveriges intresse! Samordna politiken med de 
andra Östersjöstaterna”.120  
 
Per Bohlund ansluter sig till den övriga oppositionen, men anlägger även ett säkerhetspolitiskt 
tema på sina teser: ”Gasledningen har mer än bara energipolitiska konsekvenser för Sverige 
och Östersjöregionen, den kan få mycket långtgående säkerhetspolitiska effekter.  När 
kommer ni att ställa krav på Ryssland och Tyskland att ta fram ett landbaserat 
jämförelsealternativ?  Det är också så att gasledningen ger väldigt stora miljöeffekter på 
Östersjön”.121 
 
Den 21 december, samma dag som den särskilda debatten, inlämnade Nord Stream AG sin 
begäran om att få lägga ut gasledningen samt att få bygga en serviceplattform utanför 
Gotland. Till denna begäran bifogades också en miljökonsekvensbeskrivning. Därmed är en 
del av frågorna från de gångna riksdagsdebatterna utagerade, närmare bestämt de som rör 
handläggningen där regeringens ståndpunkt varit att inte uttala sig innan det finns en begäran 
att ta ställning till.  
 
Nedan presenteras inläggen i riksdagen utifrån de fyra tematiska områdena miljöpolitik, 
säkerhetspolitik, internationell rätt med havsrätt och svensk handläggning på samma sätt som 
i pressdebatten ovan. 
 

4.2.2 Miljöpolitik 
Inom miljötemat var oron initialt att utläggningen av gasledningen skulle påverka de 
ammunitionseffekter och kemiska stridsmedel som lagts ut eller dumpats på havsbotten. Detta 
ger Ingegerd Saarinen (mp) uttryck för i februari 2006 när hon frågar miljöminister Lena 
Sommestad (s) hur man tänker hantera ärendet. I samma anförande framför hon också en oro 
att en grenledning ska byggas till Sverige vilket skulle strida mot svenska miljömål. Som svar 
på detta påpekade miljöministern att det inom ramen för de svenska miljömålen inte finns 
särskilt stort utrymme men att det är marknadsaktörerna som beslutar om de vill dra 
gasledningar. I samma svar påpekar också miljöministern att det finns anledning att se över 
prövningsrutinerna inför en väntad ansökan från gaskonsortiet.122 
 
I april samma år undrar Sverker Thorén (fp) om regeringen sagt ja till projektet i sin helhet 
och varför det inte hörs något om en oro för projektets miljökonsekvenser från den svenska 
regeringen. Som svar på detta anför miljöministern att man endast gett tillstånd till 
bottenundersökningar samt noterar att det finns en stor irritation i Baltikum över att Ryssland 
och Tyskland gör som man gör. Hon försäkrar att regeringen följer ärendet noga samt att 
projektet ”… inte bara har miljöaspekter utan medför även en hel del andra problem”.123 
 
                                                 
120 Kammarens protokoll 2007-12-21 2007/08:50, anförande 6, 13 och 20 
121 ibid, anförande 7 
122 Kammarens protokoll 2006-02-16 2005/06:74, anförande 51 – 54. 
123 Kammarens protokoll 2006-04-06 2005/06:103, anförande 62 – 65. 
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Därmed vilar miljöfrågan i riksdagen fram till den första november 2007 när Ulf Holm (mp) 
frågar statsminister Fredrik Reinfeldt (m) om regeringen inom ramen för 
miljökonsekvensbeskrivningen kommer att ansluta sig till de baltiska staternas krav på att 
Nord Stream AG även ska utreda en landdragning av gasledningen. Som svar på detta anger 
statsministern att andra stater får svara för sig samt att man menar att det är ett kommersiellt 
projekt där man kommer att ta ställning när en ansökan inkommer. En linje som regeringen 
konsekvent följer i debatterna även på de andra tematiska områdena.124 
 
I den Särskilda debatten den 21 december 2007 framhålls Östersjöns känsliga miljö från 
samtliga talare utom miljöministern vars inlägg istället i sin helhet inriktar sig på 
handläggningen av ärendet och motiv till varför man valt just denna väg. Övriga talare är 
överens om att Östersjöns miljö är känslig och måste skyddas samt att gasledningen inte 
gagnar detta. Mer eller mindre tydligt uttalar sig samtliga mot gasledningen utifrån ett 
miljöperspektiv. Oppositionspartierna avkräver också regeringen ett besked om Sverige 
planerar att ansluta sig till Nord Stream, vilket man är kritiska till utifrån ett klimatperspektiv, 
och anlägger därmed en bredare miljöaspekt på Nord Stream än lokalt i Östersjön. Som svar 
på detta anger miljöministern att någon anslutning till Sverige inte är aktuell. Även oron för 
konsekvenserna för det svenska fisket i närheten av gasledningen anförs som ett skäl till att 
säga nej till Nord Stream.125 

4.2.3 Säkerhetspolitik 
Under alliansregeringen som tillträdde hösten 2006 togs Nord Stream upp ur ett 
säkerhetspolitiskt perspektiv två gånger. Under föregående regering togs projektet inte upp ur 
detta perspektiv över huvud taget. 
Den första gången är det Peter Eriksson (mp) som menar att Nord Stream är en 
säkerhetspolitisk fråga. Han anklagar utrikesministern för att denne försöker tona ner det 
säkerhetspolitiska faktumet och ifrågasätter om det är det bästa sättet att tillvarata svenska 
intressen. Eriksson hänvisar till såväl experter som försvarsledningen och 
Försvarsdepartementet. Han hänvisar också till Bring, Huldt och Tornbergs förslag om en 
gemensam säkerhetsorganisation runt gasledningen. Som svar anger utrikesminister Carl Bildt 
(m) att regeringen inte kan ta ställning till projektet utan att det ska handläggas enligt gällande 
lagar och förordningar. Han menar också att han inte ser några tendenser till ökad militär 
närvaro, men väl en ökad kommersiell rysk närvaro i Östersjön”. Bildt pekar på att Östersjön 
som transportled är ”… betydelsefull både för Ryssland och för den europeiska ekonomin”. 
Han avslutar med att man kommer att ta ställning när det finns ett ärende att ta ställning till.126 
 
I januari 2007 menar Mats Johansson (m) att ”… det säkerhetspolitiska läget runt Östersjön 
ändrat karaktär med en ny rysk linje”. Han oroar sig för att den ryska Östersjöflottan har till 
uppgift att skydda ryska ekonomiska intressen och att gasledningen är ett sådant. Svaret från 
försvarsminister Mikael Odenberg (m) var att detta än så länge inte var ett ärende på 
regeringens bord men att han uppfattat liknande signaler i ett möte med den ryske 
försvarsministern. Odenberg påpekar också att han ”… har heller inte gjort någon hemlighet 
av att det här projektet har mer än energipolitiska implikationer, nämligen också miljömässiga 
och säkerhetspolitiska”. Han säger också att det kommer att genomföras en tillståndsprocess 
som framförallt kommer att vara relaterad till de miljömässiga frågorna. Försvarsministern 

                                                 
124 Kammarens protokoll 2007-11-01 2007/08:20, anförande 30 – 31. 
125 Kammarens protokoll 2007-12-21 2007/08:50 
126 Kammarens protokoll 2006-11-30 2006/07:30, anförande 39 – 42. 
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avslutar med att konstatera att en plattform på svensk ekonomisk zon snarare är ett svenskt än 
en ryskt ansvar.127 
 
I debatten den 21 december inleddes de säkerhetspolitiska inläggen med att Ola Sundell (m) 
påpekar att Försvarsberedningen inte nämnde någonting om gasledningen samt att ryska 
fartyg kan vara i det aktuella området med eller utan gasledning.128 Mot detta argumenterar 
Per Bolund (mp) som hänvisar till ryska uttalanden att den ryska krigsmakten kommer att 
övervaka ledningen när den är byggt. Bolund menar att detta självklart påverkar den militära 
balansen i området. Miljöpartiet befarar att detta kan leda till krav på en svensk militär 
upprustning vilket man är emot. Han går så långt att han menar att regeringen ”… vägrar att 
sätta Sveriges säkerhet före Rysslands maktpolitiska intressen”. 129 
 
Carl B Hamilton (fp) anlägger ett bredare säkerhetspolitiskt perspektiv när han menar att man 
måste se ledningen utifrån ryska maktpolitiska ambitioner. Han menar också att ledningen 
tillkommit på grund av rysslands dåliga relationer till sina grannar och är ett sätt att öka det 
ryska handlingsutrymmet gentemot dessa. Hamilton pekar också på den omfattande ryska 
oljeexporten som går på fartyg genom Östersjön, även detta på grund av Rysslands ansträngda 
grannrelationer med i synnerhet Polen. Sammantaget menar Hamilton att ”Östersjön och 
Sverige får alltså plikta för att minst två andra länder inte kan komma överens, inte kan 
samarbeta på kommersiella villkor och så till den milda grad saknar en förtroendefull relation 
att de inte kan ingå avtal för tiotals år framåt, trots att det rent ekonomiskt vore fördelaktigt 
för båda parter”. Han delar inte oppositionens uppfattning att Sverige bör ta en konflikt med 
Tyskland och Ryssland, utan förordar försiktighet men vill at utrikesminister Bildt ska 
utnyttja sitt kontaktnät för att hjälpa till att komma tillrätta med de Rysk - Polska relationerna. 
Det skulle gynna både Sverige och Östersjöregionen menar Hamilton. 130 

4.2.4 Internationell rätt 
Försvarsminister Mikael Odenbergs analys att plattformen snarare hamnar under svensk än 
rysk jurisdiktion har anknytning till det som gäller för installationer på en kuststats 
ekonomiska zon enligt havsrättskonventionen.131 Statsminister Fredrik Reinfeldt hänvisar 
också till internationell rätt när han påpekar att det är tillåtet enligt Havsrättskonventionen att 
dra gaseldningar men att det kan finnas en möjlighet inom ramen för svensk lagstiftning att 
resa hinder mot ledningen. Om så är fallet kommer regeringen att göra det.132 
 
I övrigt hänvisas det till Internationell rätt i debatten runt handläggningen, men då mer som 
bakgrund och inte i sakfrågor rörande havsrätt. 

4.2.5 Handläggning och svensk förvaltning 
Frågan om hur gasledningen ska handläggas går som en röd tråd genom hela 
riksdagsdebatten. Den socialdemokratiska regeringen stakar ut spåret i och med miljöminister 
Lena Sommestads uttalande den andra februari 2006 där hon säger att man ska se över 
prövningsrutinerna.133 Miljöministern betonar också i kammaren den sjätte april att 

                                                 
127 Kammarens protokoll 2007-01-18 2006/07:50, anförande 48 – 51. 
128 Kammarens protokoll 2007-12-21 2007/08:50, anförande 10. 
129 ibid, anförande 7. 
130 ibid, anförande 4, 11 och 18. 
131 Kammarens protokoll 2007-01-18 2006/07:50, anförande 51. 
132 Kammarens protokoll 2006-11-16 2006/07:22, anförande 19. 
133 Kammarens protokoll 2006-02-16; 2005/06: 74, anförande 52. 
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regeringen inte satt ner foten i gasledningsfrågan utan enbart gett tillstånd till 
bottenundersökningar.134 
 
Regeringen Reinfeldts inställning är densamma som dess företrädare när det kommer till 
handläggningen av ärendet. Statsministern säger ” … jag är lite noggrann med att säga att 
innan vi har fått detta konkret utformat i ett förslag är det svårt att förhålla sig till det”135 och 
den linjen fortsätter att gälla. Den upprepas av utrikesminister Bildt två veckor senare136 och 
den upprepas av försvarsminister Odenberg i januari 2007.137 Bildt berör motiven till den 
valda handlingsplanen, att regeringen inte kan uttala sig innan berörda myndigheter har det, 
men i övrigt ges ingen mer uttömmande förklaring till den valda linjen. I samband med 
regeringsskiftet kommer en mer eller mindre tydlig premiss fram och det är ifrågasättanden 
om regeringen kan eller vill svara upp för Sveriges intressen. 
 
En mer utåtblickande handläggningsfråga tas upp av Peter Eriksson den 7 december 2006 när 
han påpekar att de baltiska staterna och Polen driver en nej-linje och menar att Sverige ska 
ansluta sig till denna. Han menar att regeringen kan vara mer aktiv än vad den hittills varit 
och säger bland annat: ” Regeringen med Reinfeldt och utrikesminister Bildt i spetsen 
degraderar sig själv till någon slags tillståndsprövande miljömyndighet. Det måste väl ändå 
finnas någon egen åsikt och ställning i den här typen av frågor.” Eriksson menar också att han 
i första hand hänför denna samverkan med andra stater till säkerhetspolitik och energipolitik, 
inte miljö. Som svar på detta säger statsministern att linjen är densamma som den förra 
riksdagsmajoriteten inklusive miljöpartiet hade samt att man får invänta att det finns ett 
ärende. Statsministern trycker också på ett korrekt nyttjande av Havsrättskonventionen och 
svenska lagar och avslutar med att fråga ” Menar Peter Eriksson att det inte ska spela någon 
roll, utan att vi tycker frikopplat från hur internationell rätt och svensk lagstiftning ser ut?” 138 
I ett anförande den första november 2007 förtydligar också statsministern sin inställning när 
frågan om samverkan återigen kommer upp från miljöpartiet, den gången från Ulf Holm, 
genom att påpeka att ” Jag tycker att andra får svara för sig och därmed på olika sätt 
framställa sina respektive nationella hänsyn. Sedan får ordningen prövas när förslaget väl 
ligger på vårt bord, vilket det alltså ännu inte gör”.139 
 
I den särskilda debatten den 21 december 2007 försvarar miljöminister Andreas Carlgren (c) 
regeringens linje med att invänta en ansökan och motiverar detta med att ett felaktigt 
handläggande av ärendet kan leda till att Nord Stream AG överklagar beslutet. Beslutet skulle 
i och med ett överklagande därmed glida den svenska regeringen ut händerna: ”Om 
regeringen politiskt skulle uttala sig i förväg skulle det bli en utomordentlig grund för att 
överklaga regeringens hantering av ärendet, möjligen till Regeringsrätten, troligare till 
internationell instans. Då skulle frågan utan vidare kunna hamna antingen hos Internationella 
havsrättstribunalen i Hamburg eller hos Internationella domstolen i Haag. EU-kommissionen 
kan komma att ta upp frågan. EG-domstolen har fällt domar som kan påverka behandlingen” 
menar miljöministern.140 Han kritiserar också Mona Sahlin för att inte vara konsekvent i sin 
uppfattning eftersom hon i regeringsställning hade samma uppfattning om hanteringen av 
Nord Stream men att hon ändrat sig.141 
                                                 
134 Kammarens protokoll 2006-04-06; 2005/06: 103, anförande 65. 
135 Kammarens protokoll 2006-11-16; 2006/07: 22, anförande 19. 
136 Kammarens protokoll 2006-11-30, 2006/07: 30, anförande 40. 
137 Kammarens protokoll 2007-01-18, 2006/07: 50, anförande 51. 
138 Kammarens protokoll 2006-12-07, 2006/07:35, anförande 95 - 98. 
139 Kammarens protokoll 2007-11-01, 2007/08:20, anförande 31. 
140 Kammarens protokoll 2007-12-21, 2007/08:50, anförande 8. 
141 ibid, anförande 1. 
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Anders Ygeman (s) framhärdar att regeringen lämnat den förra regeringens hantering. Han 
påpekar vidare att ” Den tidigare socialdemokratiska regeringen lät en arbetsgrupp bestående 
av sex departement, ledda av sex statssekreterare, formulera Sveriges hållning i en 
policypromemoria… Regeringen saknar helt enkelt stöd i riksdagen för den politik som den 
bedriver”. Vidare påpekar Ygeman flera gången att gasledningen inte ligger i Sveriges 
intresse och att regeringen är dålig på att tillvarata dessa intressen. 142 Ygeman påpekade just 
frånvaron av Svenska intressen i gasledningen ett flertal gånger samt ifrågasatte stödet för den 
av regeringen valda linjen. Det finns en tydlig underliggande argumentation (φ) att Sverige 
har en dålig regering som inte tillvaratar landets intressen. Även Lars Ohly (v) anser att 
regeringen inte bevakar Sveriges intressen. Han anklagar miljöministern för att inte ta sitt 
ansvar utan agera som en oppositionspolitiker. Ohly hänvisar till Mahmoudis artikel ovan när 
han menar att detta är politik och inte juridik. Han anser att regeringen är för feg gentemot 
Ryssland och Tyskland: ” Ni är mjuka i ryggen. Ni vågar inte ta fajten. Därför upprepar jag: 
Detta handlar om politik. Det innebär inte att vi ska frånträda några konventioner. Det innebär 
inte att vi ska sätta oss över den internationella juridiken. Det innebär att vi ska använda de 
politiska verktyg vi har”.143 Per Bolund (mp) menar att regeringen ska samarbeta mer med de 
baltiska staterna och Polen istället för att vara så avvaktande, indirekt ”… lierar man sig 
faktiskt med gasintressen, framförallt i Tyskland och Ryssland”. Han påpekar också att man 
inte kan ”… hantera frågan om en 120 mils gasledning på Östersjöns botten på samma sätt 
som man skulle hantera ett överklagande av ett villabygge i Östersund”. Även Bolund 
ifrågasätter regeringens duglighet.144  
 
Miljöministern får stöd i sin uppfattning om handläggningen av Ola Sundell (m) som också 
menar att oppositionen inte bara ändrat uppfattning utan också är populistisk och strävar efter 
”… kortsiktiga politiska vinster… ”. Han ifrågasätter också varför debatten över huvud taget 
begärts av oppositionen, ”… är det någon som har bytt fot i denna fråga är det 
Socialdemokraterna” 145 Till regeringens försvar rycker också Sven Gunnar Persson (kd) ut 
som menar att ”… det är absurt att ens antyda att alliansregeringen skulle tveka i försvaret av 
Östersjöns miljö”. Han menar att regeringen inte övergett den tidigare svenska linjen samt att 
den har Kristdemokraternas stöd.146 Även Carl B Hamilton (fp) uttrycker sitt stöd för 
regeringen i dess handläggning, men hans inlägg har sin tyngdpunkt på de säkerhetspolitiska 
aspekterna. Hamilton delar dock Ygemans uppfattning att ledningen inte ligger i Sveriges 
intresse.147 
 
Därmed slutar analysen av debatten rörande Nord Stream i detta arbete. Däremot är debatten 
ingalunda slut i riksdagen eller i tidningarna, det finns redan en fortsättning. Eller som 
Churchill så väl formulerade det efter segern vid El Alamein: ”Now this is not the end. It is 
not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.”.148 

                                                 
142 Kammarens protokoll 2007-12-21, 2007/08:50, anförande 2. 
143 ibid, anförande 13. 
144 ibid, anförande 7 och 21. 
145 ibid, anförande 3. 
146 ibid, anförande 5. 
147 ibid, anförande 4, 11 och 18. 
148 http://www.winstonchurchill.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=388#not_the_end. 
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5 Analys och behov av ytterligare forskning 

5.1 Pressdebatten 
Det finns en oro genom hela debatten över hur Nord Stream påverkar miljön i Östersjön. Det 
första inlägget handlar mycket om Östersjöns miljö och miljöfrågan kommer upp på något 
sätt i nästan alla inlägg. Sammanfattningsvis rör miljötemat två områden: påverkan på 
Östersjön under byggandet och driften samt den globala effekten av en ökad användning av 
naturgas. 
 
Alla debattörer som nämner miljöfrågan är överens om att Östersjön är känslig och att åratal 
av övergödning och föroreningar som lagrats på botten riskerar att ytterligare förvärra 
situationen tillsammans med minor, ammunitionseffekter och kemiska stridsmedel. Att börja 
gräva i botten ger ökade mängder föroreningar i vattnet och att röja ammunition gör saken 
värre. Dessutom är de kemiska stridsmedlen giftiga i sig och bör inte röras. Miljön blir också 
en politisk fråga genom att oppositionen efter valet 2006 kräver att regeringen förtydligar att 
det inte är aktuellt med en svensk utbyggnad av naturgas. Ökad naturgasanvändning är man 
över huvud taget emot, men Sverige ska definitivt inte slå in på den vägen. I Sverige finns få 
förespråkare för de fördelar med naturgas som Nord Streams tekniske direktör framför där 
han påtalar att koldioxidutsläppen är mindre från naturgas än från olja.  
 
Säkerhetspolitiken upptar störst utrymme i pressdebatten. Bakgrunden till detta kan man 
spekulera runt. Förmodligen är det en gångbar argumentation i svensk press att utmåla projekt 
som Ryssland genomför som hotfulla. Den rysskräck som några debattörer påtalar finns 
exemplifierad i många inlägg. ”Svenskarna har alltid varit rädda för två saker, för ryssarna 
och för drag” sade Axel Munthe.149 Även den säkerhetspolitiska debatten ser frågan dels 
lokalt i Östersjön och dels regionalt och globalt. Lokalt i Östersjön finns en oro för vad som 
händer dels under byggandet av Nord Stream där den ryska marinen enligt vissa uppgifter ska 
vara inblandad. Det är dock lite oklart om denna inblandning är direkt eller som 
planeringsstöd. Den stora frågan gäller dock den ryska marinens framtida roll vid 
övervakningen av säkerheten kring gasledningen och plattformen om dessa skulle byggas. En 
ökad rysk marin närvaro är vad många ser framför sig och det medför naturligtvis en oro för 
stabiliteten och säkerheten i Östersjön. Ur ett mer regionalt/ globalt perspektiv finns det flera 
som varnar för att Ryssland har en ambition att använda sina energitillgångar som ett 
maktmedel. Nord Stream skulle då öka Rysslands handlingsfrihet i detta avseende eftersom 
den medger leveranser till de lukrativa marknaderna i EU men samtidigt ger möjligheten att 
strypa flödet till de forna Sovjetrepublikerna. I inläggen finns också argument som menar att 
det är olyckligt att Nord Stream är ett bilateralt avtal mellan Ryssland och Tyskland150 utanför 
de ordinarie kanalerna i Europa. 
 
Det har varit två inlägg vars författare har ambitionen att reda ut de folkrättsliga aspekterna av 
Nord Stream. Resonemangen i dem är likartade men det intressanta är att de kommer fram till 
två diametralt motsatta slutsatser. Den ena menar att Nord Stream är en politisk fråga och den 
andra att det absolut inte är det. Båda dessa inlägg refereras det till i riksdagsdebatten. 
Ytterligare två inlägg har berört folkrätten där den ena menar att Nord Stream strider mot FN-

                                                 
149 Axel Munthe (1857 – 1949), Svensk författare och Drottning Victorias livmedikus. Källa: 
http://www.villasanmichele.eu/sv/axel_munthe . 
150 Inlägget skrevs innan Gasunie var en del av Nord Stream AG (förf anm). 
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stadgan och den andra att bolaget bryter mot Havsrättskonventionen med sina undersökningar 
samtidigt som han kommer fram till att de inte gör det (”Det ryssarna gör är inte rimligt, men 
tillåtet”)151. 
 
Debatten pressen har till mycket liten del fokuserat på temat runt handläggning och svensk 
förvaltning. Ämnet bedöms sannolikt som mindre publikfriande. Samtidigt nämns det i 
samma ordalag som i riksdagen men då tillsammans med andra argument. Med de 
folkrättsliga experternas inlägg om huruvida detta är en politisk fråga eller inte vävs dessa två 
teman in i varandra. 

5.2 Riksdagsdebatten 
Riksdagsdebatten liksom den i pressen inleddes med en oro för miljökonsekvenserna av Nord 
Stream. Redan i denna inledning kommer svaret från ansvarig minister att ärendet ska prövas 
när det kommer in. Så fortsätter sedan argumentationen under lång tid. I korta ordalag 
kommenteras eventuella säkerhetspolitiska konsekvenser men miljön är i fokus ända till 
hösten 2007 då diskussionen runt handläggningen tar fart på riktigt.  
 
Utifrån ett miljöperspektiv är samtliga riksdagspartier överens om att Östersjön är känslig och 
att gasledningen inte är önskvärd. Man är främst oroliga för påverkan från 
ammunitionseffekter och kemiska stridsmedel som ligger på botten. Det finns också en tydlig 
motvilja mot att Sverige ska ansluta sig till gasledningen och därmed bidra till utsläpp av 
växthusgaser. 
 
Den säkerhetspolitiska diskussionen kom upp först under alliansregeringens tillträde hösten 
2006. Oppositionen anklagar då regeringen för att den försöker tona ner Nord Stream som en 
säkerhetspolitisk fråga. Även en representant från allianspartierna påpekar detta under vintern 
2007. Det är påfallande få inlägg i riksdagsdebatten som hänför sig till det 
säkerhetspolitikiska temat. I den särskilda debatten hänvisar en representant från 
allianspartierna till att Försvarsberedningen inte nämnt något om gasledningen och att den 
därför inte är ett problem. Mot detta menar oppositionen att det finns en säkerhetspolitisk 
aspekt vilket påverkar Sverige och Östersjön utan att närmare precisera detta resonemang. 
Sammanfattningsvis blir situationen den att oppositionen, främst i form av miljöpartiet, anser 
att gasledningen har en säkerhetspolitisk dimension medan allianspartiet moderaterna inte 
anser det. Folkpartiets talesman i ärendet påpekar att man ska se gasledningen ur et bredare 
perspektiv och som en del av Rysslands maktambitioner. Detta motsägs inte av någon i 
debatten, men det är heller ingen som spinner vidare på den delen av det säkerhetspolitiska 
temat. 
 
Den stora debatten i riksdagen, om man med stor menar det temat som största delen av 
inläggen handlat om, är kopplat till svensk handläggning och i detta finns även temat runt 
havsrätten inbakat. Den socialdemokratiska regeringen som hade makten fram till hösten 
2006 stakade ut kursen för handläggningen och denna linje slog alliansregeringen in på efter 
sitt tillträde. Kritik riktades snart från oppositionen att alliansregeringen övergivit den tidigare 
regeringens linje vilket den förnekar. En styvnackad linje är att inte uttala sig, eller i alla fall 
uttala sig ytterst sparsamt, innan det finns en formell ansökan från Nord Stream. Som motiv 
för detta anger regeringen att det annars finns en risk att Nord Stream AG överklagar ett 
eventuellt avslag med hänvisning till att det inte hanterats korrekt. Mot detta argumenterar 

                                                 
151 ”Rysk flotta rotar i svensk zon”. 
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oppositionen som menar att detta är en politisk fråga som regeringen i likhet med andra stater 
runt Östersjön mycket väl kan ha en uppfattning om.  

5.3 Press – och riksdagsdebatt: En jämförelse och sammanfattning 
Huvuddelen av inläggen har förts på Svenska Dagbladet Brännpunkt och en mindre del på 
Dagens Nyheter Debatt. Debatten i pressen präglas av en annan fördelning mellan temana 
miljöpolitik, säkerhetspolitik, internationell rätt och handläggning och svensk förvaltning än 
vad som är fallet med riksdagsdebatten. I pressdebatten är det säkerhetspolitiska temat 
dominerande. Det är också i denna del av debatten som inläggen som förespråkar Nord 
Stream, med undantag av Nord Stream AG:s tekniske chef, finns. Även miljötemat är vanligt 
i pressdebatten medan inlägg rörande handläggning närmast saknas. I den mån de finns är de 
invävda i andra argument. Det finns också inlägg vilka söker reda ut de havsrättsliga 
aspekterna. De sistnämnda har mer karaktären av en föreläsning än ett debattinlägg och får då 
den inneboende faran att da alltför okritiskt tas till intäkt för att utgöra någon slags sanning. 
Det är dock värt att notera att de två inlägg vilka har som ambition att klarlägga det juridiska 
läget (Mahmoudi och Corell) kommer fram till två olika slutsatser. 
 
I riksdagen är fokus på hur ärendet ska handläggas och hur om regeringen kan uttala sig i 
ärendet. Här drivs just regeringens passivitet som en linje från oppositionspartierna och detta 
ska nog ses i en större kontext än enbart frågan om Nord Stream. I den mån det förekommer 
andra teman är miljötemat vanligt och det finns enstaka inlägg av säkerhetspolitisk karaktär, 
men inte på något av dessa områden finns det förespråkare för Nord Stream. 
 
Mot slutet av den undersökta perioden förekommer inlägg i såväl pressen som i 
riksdagsdebatten från samma aktörer. De som är med i båda debatterna och med liknande 
argument är Carl B Hamilton (fp), Peter Eriksson (mp) och inte minst Lars Ohly (v). I de fall 
där det inte är samma debattör i dagspressen som i riksdagen finns det ändå en tydlig koppling 
mellan debattörens argument och de partilinjer som man kan skönja.  
 
I samband med regeringsskiftet hösten 2006 uppkommer mer och mer en debatt runt 
alliansregeringens förmåga att hantera fråga, dvs. om dess regeringsduglighet. Någon sådan 
debatt förekom inte under den tidigare regeringens tid. I det sammanhanget kan man se Nord 
Stream som både ett debattämne inom de teman som tidigare analyserats fram och ett 
argument i ett bredare sammanhang. Regeringen tyngs också av turerna runt utrikesministerns 
aktieaffärer. Allianspartiernas motdrag mot detta är att fokusera på Mona Sahlin (s) och 
hennes hantering av frågan som minister i den tidigare regeringen. 

5.4 Behov av ytterligare forskning 
Utifrån de inlägg som analyserats ovan finns det behov av ytterligare forskning framförallt på 
faktaområdet kopplat till inläggen. Exempel på områden att fördjupa sig i är en komparativ 
studie av handläggningen av Nord Stream mellan den socialdemokratiska regeringen och 
alliansregeringen. Därmed skulle nytt ljus kunna kastas över den omfattande debatten rörande 
handläggningen av ärendet. Även att se till andra delar av riksdagens arbete än i kammarens 
protokoll, till exempel EU-nämndens arbete och hur olika motioner hanterat Nord Stream 
skulle öka förståelsen för den politiska processen runt gasledningen. Debatten runt Nord 
Stream skulle också kunna analyseras utifrån de olika partiernas ståndpunkter och 
argumentation. Det finns en tendens i materialet att vi har en situation där miljöpartiet 
använder säkerhetspolitiska argument medan moderaterna använder miljöargument och denna 
uppdelning är kanske inte den vanligaste i svensk politik.  
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Ett annat område är rysslands politik gentemot EU och då särskilt säkerhets- och 
energipolitiken. Forskning bedrivs redan idag på området men fokus på hur EU:s 
gemensamma rysslandpolitik ser ut och bedrivs skulle svara upp mot en dela av de frågor som 
lyfts i debatten rörande det säkerhetspolitiska temat. På det säkerhetspolitiska området finns 
också andra frågor som rests under debatten och som ytterligare behöver belysas. Detta gäller 
inte minst de argument som lyfts fram av Carl B Hamilton rörande konsekvenser av de olika 
alternativ som står till buds. Byggandet av Nord Stream är en del av en ökad rysk närvaro i 
Östersjön, men denna närvaro blir inte nödvändigtvis mindre bara för att man stoppar 
ledningen. En ökad rysk gasexport med fartyg kan mycket väl medföra ökad marin närvaro i 
samma eller till och med större utsträckning än vad som befaras i samband med Nord Stream. 
 
Urvalet av tidningar har svagheten att båda de tidningar som använts har en höger/ liberal 
profil. Argument i andra tidningar kan se annorlunda ut och även lägga till andra perspektiv, 
exempelvis genusperspektiv. En genomlysning av debatten utifrån ett sådant perspektiv skulle 
kunna ge andra slutsatser än de som denna uppsats kommit fram till. Vidare är det i 
föreliggande arbete av underordnad betydelse vem som framfört vissa argument utan fokus 
har varit på vilka argument som framförts. Ytterligare forskning skulle kunna se till 
kopplingen mellan argument och exempelvis parti, yrkeskategori eller kön. 
 
Slutligen är det ett faktum att diskussionen runt Nord Stream inte är slut. Debatten lär fortsätta 
så länge projektet pågår, vilket i fallet att gasledningen byggs betyder många år framöver mot 
bakgrund att NordStream har en planerad livscykel på 50 år. 

5.5 Författarens egna reflektioner 
Efter att ha analyserat debatten runt Nord Stream finner jag, inte helt överraskande, att frågan 
runt dess vara eller inte vara inte är helt enkel. Å ena sidan finns det tunga såväl miljömässiga 
som säkerhetspolitiska argument mot ett byggande av ledningen. Samtidigt finns det även 
argument för att bygga ledningen inom samma områden. Om ledningen stoppas tvivlar 
undertecknad på att Ryssland per automatik att upphöra med sin gasexport. Den kommer 
istället att söka sig andra vägar, antingen i andra sträckningar på gasledningar eller genom en 
ökad trafik av tankfartyg i Östersjön vilket också ger miljömässiga och säkerhetspolitiska 
implikationer på Sveriges situation. Liksom det finns en oro för en ökad rysk militär marin 
närvaro runt Nord Stream i händelse av ett det finns en hotbild mot gasledningen kommer 
samma sak sannolikt att inträffa om någon hotar de ryska gastransportfartygen. Bilden 
kompliceras från svensk sida av att Sverige inte har något intresse i gasledningen eftersom det 
inte är aktuellt att ansluta Sverige till den. Å andra sidan är Sverige konsument av elektricitet 
från Europa vilken importeras via undervattenskablar. En del av denna elektricitet kan vara 
producerad med gas och även om så inte är fallet är Sverige en del av ett gemensamt 
europeiskt energinät. Jag menat därför att även om Sverige inte importerar gas så importerar 
vi energi från det system som Nord Stream är tänkta att försörja. 
 
Det finns också ett stort intresse för naturgas i vissa europeiska länder, framförallt Tyskland. 
Dessa divergerande intressen inom EU skapar en splittring som naturligtvis kan användas och 
också fördjupas av en extern part om denne så önskar. Här krävs det en politisk balansgång; 
samtidigt som gasledningen inte ligger i Sveriges intresse gör inte heller en konflikt med 
Tyskland eller ett splittrat och försvagat EU det.  
 
Slutligen finns det en oro som kommer fram i senare rapporter och även i reportage i tidningar 
och tv nyligen och det är frågan runt den ryska kapaciteten att leverera gas till Europa. Man 
har hållit det för mindre troligt att Ryssland kommer att hota med att strypa tillförseln 
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gentemot Europa givet det ryska beroendet av inkomsterna från gasexporten. Samtidigt 
kommer det varningssignaler om att det kan bli stopp i gasleveranserna på grund av bristande 
tillförsel. Gazprom kan helt enkelt inte producera så mycket gas som marknaden efterfrågar. 
Orsaken till detta är inte brist i gasfälten utan brist på investeringar från Gazproms sida. 
Europa kan således hamna i en situation där man satsar såväl en säker energiförsörjning som 
en inre enighet på ett projekt som i slutändan inte kan leverera det som förväntades av det. 
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Uppdaterad 14 nov 2006 11:00 

"Gasledningen ett militärt hot mot Sverige" 
Ryska soldater kommer att placeras bara några kilometer från den svenska kusten, 
skriver socialdemokraternas försvarspolitiska talesman Ulrica Messing.  

 
I DAG TISDAG GÅR det ryska gasledningsprojektet in i en ny fas. Från att ha varit ett 
projekt på planeringsstadiet inleds nu godkännandeprocessen i och med att 
Naturvårdsverket, inför den formella ansökan, får prospektet på sitt bord. Den process 
som nu inleds innebär sista chansen för Sverige och de andra Östersjöländerna att 
komma med synpunkter innan beslut fattas. 
 
Det kanske mest uppenbara hotet - miljöhotet - har rönt en hel del berättigad 
uppmärksamhet, men en annan minst lika viktigt aspekt har hittills hamnat i 
skymundan. Gasledningen har en uppenbar försvars- och säkerhetspolitisk aspekt som 
den svenska regeringen inte får bagatellisera.  
 
Gasledningen och den underhållsplattform som ska placeras utanför Gotska Sandön är 
mycket problematisk för svenska försvarsintressen. Om projektet genomförs innebär 
det att ett vitalt ryskt ekonomiskt och strategiskt intresse placeras mycket nära svenskt 
territorium. Ryssarna har antytt att den 400 meter breda säkerhetszonen som planeras 
runt gasledningen regelbundet ska patrulleras. Den internationella marina närvaron i 
Östersjön kommer då att öka och exempelvis ryska soldater kommer alltså att 
placeras några kilometer från den svenska kusten.  
 
Rysslands gas- och oljeledningar är så vitala strategiska intressen att man är beredd 
att skydda dem med militära medel. Den säkerhetspolitiska situationen i Östersjön 
kommer att påverkas. Gasledningen ger Ryssland en möjlighet att åter blir en central 
Östersjöaktör. Redan i dag använder Ryssland liknande anläggningar för att skaffa sig 
underrättelser om andra länder och med en gasledning i svensk ekonomisk zon 
kommer de att ha möjlighet att avslöja svenska försvarsangelägenheter. Sverige har 
ingen möjlighet att förhindra att gasledningen används för underrättelseverksamhet. 
Gasledningen kan alltså komma att påverka förutsättningarna för hur vi kan agera i 
Östersjön.  
 
En annan mycket viktig säkerhetsfråga är det stora antalet minor som finns på 
Östersjöns botten. Gasledningen kommer att dras genom ett flertal minfält. En mina 
som briserar riskerar att orsaka gasläckage i den redan så känsliga Östersjön. 
Dessutom finns mängder av dumpad ammunition och kemiska vapen som utgör ett 
annat hot. Risken för en olycka gör att gasledningen påverkar Sveriges räddnings- och 
katastrofberedskap, särskilt då det gäller sjöräddningen. Även detta måste regeringen 
ta på större allvar. 
ULRICA MESSING 
Ordförande, s, riksdagens försvarsutskott 

 


