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Abstract 
Paper in political science, C-level, by Lars A Roos, spring semester 2007. 

Tutor: Susan Marton. “Policy networks and Nord Stream.”  

 
The purpose of this paper is to examine how the government and interest groups have been 

working together to commonly prevent the building of a gas pipeline in the Baltic Sea. To do 

this, a comprehensive question how does the government and the involved interest groups 

work together in policy networks? has been broken down to three more specific questions: (1) 

Can the cooperation between the government and the interest groups be placed within the 

frame of a issue network or a policy community? (2) Has the cooperation between the 

government and the interest groups contributed to new tools for the government to prevent the 

gas pipeline? (3) If the answer is yes to the second question then, which are these new tools?  

 

My examination is a case study of the policy network that exists around the Swedish actors in 

the case of the Baltic Sea gas pipeline. The paper is also a contribution to the research about 

policy networks and the relationship between government and interest groups.  

 

The paper is mainly based on the answers to the referral that the National Environment 

Protection Board sent out, concerning the case of the gas pipeline. To explain the situation 

before the policy network I have used the memorandum that the government received 

concerning the effects caused by the gas pipeline. For the theory much of the information is 

based on the authors David Marsh and Martin J. Smith. Other authors have also been used for 

the theory and to explain the case.  

 

The answer to my research question is that the government and the interest groups worked in 

a issue network which gave the interest groups a consulting role. Questions that have 

developed during the work with the paper are, if the network has developed and how? 
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1. INLEDNING 
 

1.1 Ämnesval och problembild 

Sedan det rysk-tyska företaget Nord Stream, registrerat i Schweiz,1 fick sitt 

gasledningsprojekt godkänt och stämplat som ett av den Europeiska Unionens prioriterade 

infrastrukturprojekt, så har debatten i Sverige orsakat förvåning i våra grannländer. Det gamla 

och negativa uttrycket rysskräck var tillbaka i svensk media. På båda sidor av den politiska 

blockgränsen i Sverige så var de överens, den planerade gasledningen genom svensk 

ekonomisk zon var ett hot mot Sverige och svenska intressen. Detta kunde både Ulrica 

Messing (s) och Mikael Odenberg (m) intyga för det svenska folket.2

 
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… 

 
Detta kunde man läsa i Dagens Nyheter den 14 november 2006 i artikeln ”Gasledningen är ett 

militärt hot mot Sverige”. Författaren till artikeln var Ulrika Messing, som då var ordförande i 

riksdagens försvarsutskott.3 ”Vi får en gasledning som motiverar rysk marin närvaro i vår 

ekonomiska zon och som ryssarna om de vill kan utnyttja för underrättelseverksamhet. Det är 

klart att det är ett problem” uttalade försvarsminister Mikael Odenberg till stöd för Messing.4

 

Förutom politikerna så kunde läsarna också ta del av ”experternas” varningar och alarmerande 

rapporter och debattinlägg om hur farligt och vilka stora hot projektet medförde för svenska 

intressen. Robert Larsson från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) var bara en av rösterna 

som uttryckte oro för projektet och för att det skulle ge ”direkta säkerhetsproblem med 

dragningen nära Gotland”. Ryssarna skulle få ett motiv för att ha militär närvaro i området 

runt gasledningen. Ett annat orosmoment var att avlyssningssystem och radarsystem skulle 

kunna monteras på det kompressortorn som skulle byggas i anslutning till gasledningen 

utanför Gotland.5

 

                                                 
1 Svenska Dagbladet,(2007), Schweiziskt(!) gasprojekt kan stoppas, (Nätupplagan 17-04-07)  
2 Dagens Nyheter,(2007), Rysskräck bakom oro för gasledning, (Nätupplagan 16-04-07) 
3 Dagens Nyheter,(2007), Gasledningen ett militärt hot för Sverige, (Nätupplagan 16-04-07) 
4 Dagens Nyheter,(2007), Rysk gasledning säkerhetspolislikt problem, (Nätupplagan 16-04-07) 
5 Svenska Dagbladet,(2007), Sverige ställer in möte om gasledning, (Nätupplagan17-04-07)  
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Men i en tid då EU vill se att Ryssland närmar sig väst, både av politiska och ekonomiska skäl 

så passar den svenska rysskräcken inte in. När statsminister Fredrik Reinfeldt kommenterade 

projektet efter ett möte om detsamma med Tysklands förbundskansler Angela Merkel så var 

den svenska kritiken behärskad. ”vi måste förhålla oss till lagar och regler” ska statsministern 

ha sagt till TT (Tidningarnas Telegrambyrå) och ”medgav att möjligheten att påverka beslutet 

är begränsade”. Detta var ett bevis för att regeringen inte tänkte fortsätta den debatt som 

fördes på hemmaplan om gasledningens vara eller inte vara.6

 

De argument som lyftes fram i debatten hemma i Sverige av forskare, politiker och militärer, 

alla från högtuppsatta positioner inom sina respektive områden motiverade regeringen att 

agera för att stoppa planerna på gasledningen. Men statsminister Reinfeldt tog alltså inte med 

sig dessa när han möte sina kollegor ute i Europa. Men vad var det Ulrika Messing hade varit 

inne på i sin artikel? Vilka möjligheter fanns det för Sverige egentligen att påverka projektet 

och den för svenska intressen så negativa dragningen av gasledningen? I en promemoria från 

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, ett dokument som läckt ut i media fanns bevis för 

att det från svenskt håll arbetades med att ta fram strategier för att stoppa projektet.7 Denna 

promemoria var aldrig tänkt att komma ut till allmänheten och kallades därför för det hemliga 

dokumentet av media.8  

 

1.2 Syfte och perspektiv 

Uppsatsens syfte är att med ett perspektiv där utgångspunkten ligger på politiska nätverk 

(policy networks)9, undersöka hur intressegrupper och staten arbetar i nätverk när politiska 

beslut skall fattas. För att uppnå det övergripande syftet har jag valt att göra en fallstudie av 

Östersjöledningen. Uppsatsens analysram kommer att utgöras av den politiska nätverksteorin, 

skandinavisk korporatism. Detta ger uppsatsen ett syfte, att undersöka hur staten och 

intressegrupper har arbetat tillsammans för att gemensamt hindra dragningen av 

gasledningen i Östersjön. Den skandinaviska korporatism kommer som teori att fungera som 

det verktyg som förklarar förutsättningarna för samarbete mellan intressegrupper och staten. 

Valet av skandinavisk korporatism istället för andra teorier som pluralism eller marxism ger 

sig självt eftersom de två andra teorierna på ett sätt utesluter sig själva i detta fall. 

                                                 
6 SVT Nyheter,(2007), Reinfeldt talade gasledning med Merkel, (Nätupplagan 17-04-07) 
7 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, Promemoria. www.svt.se, 2006-08-08   
8 SVT Nyheter,(2007), Hemligt dokument säger nej till gasledning, (Nätupplagan 17-04-07) 
9 Jag har valt att använda mig av den engelska terminologin för; policy network, policy community och issue 
network i min uppsats, de kommer att definieras i kapitlet 1.5 Definitioner.  
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Korporatism har tillskillnad mot de andra teorierna ett fönster öppet för statens roll i 

relationen mellan just staten och intressegrupperna. ”groups are seen as hierarchcial 

organisations which face limited competition and are at least legitimised by the state.”10 

Nätverksteoretiker menar att det finns något mer i hur interaktionen mellan grupper och staten 

sker, tyngdpunkten skall inte läggas på gruppen utan på vilken relation gruppen har till staten. 

Relationer mellan grupper och staten styrs mycket av de intressen som staten har. Staten 

kommer som aktör att vilja ha samarbete med grupper som har resurser som kan underlätta ett 

införande av den önskade politiken.11 De hävdar också att värdet på de resurser som staten 

och grupperna har ändras och att förhållandet mellan aktörerna därför också ändras.12 

Skillnaden som skandinavisk korporatism har till korporatism är att de som förespråkar den 

skandinaviska modellen anser att det är de intresseorganisationer som kan anses ha en 

dominerande ställning som får vara med och påverka politiken.13 Nätverken mellan staten och 

intressegrupperna har alltså stor betydelse för utkomsten av politiska beslut.  

 

Uppsatsens syfte är statsvetenskapligt intressant eftersom den hjälper oss att förstå policy 

networks. Undersökningen av hur politiska beslut kommer till, efter samarbete mellan staten 

och intressegrupper kan också hjälpa oss att förstå hur politik och politiska beslut arbetas fram 

och implementeras i våra liv.   

 

1.3 Forskningsfrågor 

Syftet kopplas samman med uppsatsens frågeställning med en övergripande forskningsfråga;  

 
Hur arbetar staten och de inblandade intressegrupperna 
tillsammans i policy networks?  
 

Utifrån den övergripande forskningsfrågan så kan tre mindre frågor formuleras för att 

precisera uppsatsens mål: Kan samarbetet mellan staten och intresseorganisationerna 

placeras inom ramen för ett issue network eller en policy community?14 Har samarbetet 

mellan staten och intressegrupperna bidragit till att staten fått nya verktyg för att påverka 

dragningen av gasledningen i Östersjön? Om svaret är ja på fråga två, vilka är de nya 

verktygen för staten att påverka Östersjöledningen? Dessa tre frågor kommer alltså att hjälpa 

till att nå målet med uppsatsen.  
                                                 
10 Smith, Martin, J. (1993).s. 31 
11 Smith, Martin, J. (1993).s. 48f 
12 Smith, Martin, J. (1993).s. 51 
13 Uhrwing, Marie. (2001).s. 27 
14 För definition av issue networks och policy community se kapitlet 1.5 Definitioner  
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1.4 Bakgrund 

Den 31 juli 2006 höjer en gammal UD-tjänsteman sin röst igen, enligt honom själv så har 

tystanden varit alltför stor på det område han nu vill belysa för allmänheten. Mannen var 

Krister Wahlbäck, den tidigare svenske ambassadören och säkerhetspolitiske experten15 gick 

ut i Dagens Nyheter och skrev en lång debattartikel om den rysk-tyska gasledningens hot mot 

Östersjöns miljö och svenska intressen inom diverse områden som fiske, turism och säkerhet. 

Wahlbäcks artikel var öppet kritisk till att den svenska regeringen, då under ledning av förre 

statsministern Göran Persson (s), inte agerade;  

 
Regeringen uppmanas att inte lägga sig platt för stormakternas anspråk på 

gasledningen över svensk kontinentalsockel. Den rysk-tyska gasledningen 

strax öster om Gotland blir ett akut miljöhot mot Östersjön. Ett 70 meter 

högt gastorn ska byggas öster om Fårö. Stormaktsintressena har talat och 

svenska regeringen säger inte ett knäpp.16

 
Wahlbäck var oroad över att han inte kunde läsa någonstans i media om de risker och 

konsekvenser som gasledningen skulle få för Sverige och Östersjöns miljö, varken i den 

svenska pressen eller i den utomlands förda debatten.17 Samma kväll kunde svenska folket se 

Krister Wahlbäck i SVT tillsammans med näringsminister Leif Pagrotsky som kommenterade 

gasledningen. Efter att Wahlbäck öppnat debatten så spred den sig snabbt och flera stora 

nyhetstidningar som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet började skriva om utvecklingen 

och tog in debattartiklar. Andra medier som SVT och SR började också undersöka fallet men 

även utomlands ledde Wahlbäcks yttrande indirekt till att journalister och andra personer fick 

upp ögonen. 

 

 I The Economist kunde läsarna se en artikel om hur den ryska frammarschen på den 

europeiska energimarknaden hade flera negativa konsekvenser för Europa. Artikeln 

redogjorde för hur den ryska staten, genom sitt ägande i Gazprom var direkt inblandade i 

affärer och andra händelser på den europeiska energimarknaden. Bland annat så hänvisade 

artikeln till en studie av FOI som lyfte fram en del skrämmande fakta, av femtifem incidenter 

av ryska energileveranser så hade enbart elva inga politiska kopplingar. Artikeln visade också 

                                                 
15 SVT Nyheter,(2006), Rysk gasledning hotar Östersjön, (Nätupplagan 18-04-07) 
16 Dagens Nyheter,(2006), Stoppa ryska gasledningen som hotar Östersjöns hälsa, (Nätupplagan 18-04-07) 
17 Ibid 
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att Europas energiberoende till Ryssland var större än vad många trodde, hälften av unionens 

gas kom från Ryssland och en del länder var helt beroende av ryssarnas leveranser18  

 

Orsaken till debatten, själva gasledningen, är tänkt att gå från Ryska Viborg genom Östersjön 

ner till Tyska Greifswald och skall byggas av företaget Nord Stream AG. De ägs till 51 % av 

ryska Gazprom,19 Tyska BASF och E.ON äger vardera 24,5 %.20 Gazprom i sin tur ägs till 51 

% av den ryska staten, detta är bakgrunden till att ordet ”rysskräck” kommit tillbaka. 

Gazprom har sedan den ryska staten tog makten i bolaget använts inrikespolitiskt för att ge 

staten kontroll över regeringskritiska medier som tv-bolaget NTV och tidningen Izvestija, 

något som har bidragit till att minska yttrandefriheten i Ryssland.21 Rysslands 

försvarsminister Sergej Ivanov har också medget att den ryska flottan kommer att användas 

till stöd för Nord Streams gasledning.22 Det ökade militära närvaron av den ryska 

Östersjöflottan inom den svenska ekonomiska zonen är det främsta argumentet mot projektet 

tillsammans med rädslan för att ryssarna skall använda kompressortornet utanför Gotland för 

avlyssning. FOI har också stöttat dessa argument med att avslöja att Ryssland sedan år 2003 

har ökat anslagen till Östersjöflottan.23  

 

Hur Östersjöns miljö skulle komma att påverkas av arbetet med gasledningen var också ett 

orosmoln i Sverige. Det är sedan länge känt att Östersjön som i form av ett innanhav med det 

enda utloppet, igenom Öresund är en känslig miljö för växter och djur. Kvarliggande 

ammunition och minor tillsammans med giftigt bottensediment med tungmetaller är de stora 

riskerna. Detta kan ge betydande konsekvenser för Östersjönsmiljö, bland annat så kan fosfor 

ge ökad algblomning. Detta är problemen vid bygget av gasledningen, när den sedan är på 

plats så kommer en säkerhetszon på 200 meter på vardera sidan om ledningarna att begränsa 

svenska fiskare från att fiska på dessa områden.24  

 

I den Promemoria (som kommer att kallas den hemliga promemorian i kapitel tre) som Miljö- 

och samhällsbyggnadsdepartementet samanställde till regeringen i slutet av år 2006, så går det 

inte att ta fel på hur Sveriges ställning till gasledningen var eller borde vara.  

                                                 
18 The Economist, (2007), A bear at the throat, 14-04-07  
19 Nord Stream, (2006), Säker gasförsörjning för Europa, www.nord-stream.ru/swe/ 17-04-07 
20 Svenska Dagbladet,(2007), Schweiziskt(!) gasprojekt kan stoppas, (Nätupplagan 17-04-07) 
21 Sveriges radio–Ekot,(2006), Gazprom – en växande rysk maktfaktor, (Nätupplagan 24-04-07) 
22 SVT Nyheter,(2006), Ryssland lovar öppenhet om gasledningen, (Nätupplagan 24-04-07) 
23 Dagens Nyheter,(2007), Befogad rysskräck, (Nätupplagan 24-04-07) 
24 Dagens Nyheter,(2006), Förnyad svensk kritik mot ryska gasledningen, (Nätupplagan 24-04-07) 
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Projektet ligger inte i Sveriges intresse. Sverige har ingen fördel av det men 

många nackdelar och flera av dessa innebär en betydande negativ påverkan 

för Sveriges del. Risken för Östersjöns miljö, försvars- och säkerhetsskäl, 

påverkan på fisket och förlusten av handlingsfriheten i den ekonomiska 

zonen är de främsta skälen mot projektet.25

 
Den nytillträdda regeringen Reinfeldt fick alltså en välkomst gåva av den avgående 

socialdemokratiska regeringen, de visste nu vad projektet innebar för svensk del, hur svårt det 

skulle bli att stoppa det, men att något måste göras.  

 

1.5 Definitioner  

Smith skriver i sin bok, Pressure, power and policy, att policy networks är ett sätt att 

kategorisera relationer mellan grupper och staten. En sådan relation innebär att ett utbyte av 

information mellan grupper och staten eller delar av staten t.ex. ett departement, äger rum och 

att utbytet av information leder till att staten erkänner att gruppen har ett intresse på 

området.26 Begreppet resurs får i uppsatsen förstås som att någon har tillgång till något av 

värde eller möjligheten att handla på ett specifikt sätt, t.ex. att en miljöorganisation har 

resurser då de kan få sina medlemmar att gå med i demonstrationer eller skriva på namnlistor 

i protest mot något eller att ett företag har pengar som i sin tur kan omvandlas till andra 

resurser. Staten som i denna uppsats är en part eller aktör i nätverksteorin kan definieras som 

de departement, verk och andra myndigheter som representeras av tjänstemän, dessa agerar i 

statens namn och företräder densamma i olika situationer. Även de grenar av staten som 

representeras av politiker får sägas vara en del av definitionen av staten i detta 

sammanhang.27  

 

De organisationer som existerar för att uppnå eller bevaka ett specifikt intresse får i denna 

uppsats definiera begreppet intressegrupp. För att en intressegrupp sedan skall ses som en 

dominerande intressegrupp, vilket är ett centralt begrepp i skandinavisk korporatism så väljer 

jag att följa Uhrwings definition; ”en samlad riksorganisation för ett omfattande 

intresseområde.”28 Samarbete mellan staten och intressegrupper betyder att flera parter har en 

idémässig grund och väljer att arbeta tillsammans för att nå ett gemensamt mål. Issue Network 

är ett öppet, fragmenterat nätverk som har flera aktörer både vad gäller representanter för 

                                                 
25 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, Promemoria 2006-08-08, (www.svt.se 17-04-07) 
26 Smith, Martin, J. (1993).s. 56 
27 Uhrwing, Marie. (2001).s. 55 
28 Uhrwing, Marie. (2001).s. 27 
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staten och det privata, det finns ingen central auktoritet. Värderingar delas inte alltid av 

medlemmarna och fördelningen av resurser mellan medlemmarna varierar. Policy Community 

är att se som motsatsen eller motpolen, ett stabilt och stängt nätverk där det är få aktörer och 

en tydlig ledarroll finns bland en av statsaktörerna eller den enda statsaktören. Värderingarna 

delas av medlemmarna i nätverket och alla medlemmar har resurser. 29 Verktyg kan tillsist 

definieras i uppsatsen som nya möjligheter eller frågor som den svenska staten kan använda 

för att nå sina mål.30 Zero-sum betyder att en ökning för en part innebär en lika stor 

minskning för andra parter. Positive-sum Är motsatsen till zero-sum, flera parter kan få en 

ökning samtidigt och ökning för en part innebär inte automatiskt en minskning för andra. 

Detta kan tillexempel användas vid begreppet makt där en part ibland kan vinna makt på en 

annan parts bekostnad.  

 

1.6 Tidigare forskning 

Eftersom denna uppsats är en fallstudie så vill jag med hjälp av detta kapitel placera mitt 

arbete i ett större perspektiv vad gäller NIMBY fall (Not In My Back Yard) och policy 

networks. Jag kommer att presentera material från Åsa Boholm för att sätta in läsaren i hur 

NIMBY fall fungerar och vilka synsätt som finns på dessa. David Marsh ger sedan 

tillsammans med Richards och Smith exempel på hur en stat och intressegruppers samarbete 

kan se ut och ger förklaringar till varför policy networks finns.  

 

Fall där placeringen av verksamheter eller byggnader omgärdas av konflikter så kallade 

”sitting cases” definieras av Åsa Boholm som; byggandet av något som i framtiden kommer 

att ge samhället och enskilda individer både negativa och positiva effekter och där bygget 

motiveras av dem som är i majoritet och är placerade i ett specifikt geografiskt område. Dessa 

fall brukar väcka stor debatt och diskussion om risker och negativa konsekvenser och skapar 

också dialog mellan olika grupper i samhället. Sakområdesexperter, politiker, akademiker från 

olika discipliner, intressegrupper och inte minst olika aktörer som representerar staten är alla 

involverade. Till denna grupp kan också media och vanliga människor tillkomma när debatten 

öppnas upp för allmänheten. Grunden till detta är att olika gruppers intressen ställs mot 

varandra och de inte allt för ofta har ganska stor effekt på människors liv. Ofta kan grupper 

och deras intressen delas in i för och emot, de som är för projektet, så kallade ”risk imposers” 

motiverar byggen utifrån vad som är bäst för samhället som helhet. De emot byggandet, ”risk 

                                                 
29 Marton, Susan, (2000).s. 38f 
30 Se kapitel 2  för en förtydligande modell av issue network och policy community.  
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receivers” får ofta rollen som offer, där minoriteten ser sig orättfärdigt behandlade och menar 

att de positiva effekter som projektet ger samhället inte väger upp de negativa effekter som 

det planerade bygget tillexempel ett nytt kärnkraftverk eller en ny flygplats ger dem. De 

sistnämnda finns oftast representerade i det lokala samhället nära platsen för projektet.31  

 

Problem kan uppstå av olika orsaker, jag kommer kort att presentera tre orsaker som Boholm 

talar om för att påvisa svårigheten i NIMBY fall och ge läsaren en bättre förståelse av 

problematiken runt Östersjöledningen. Planeringsstadiet av ett projekt präglas ofta av top-

down förfarande. Beslut i frågan har redan fattats och de så kallade ”risk receivers” har lite 

eller ingen möjlighet att påverka. Detta är ett inbyggt fel i vad som kan kallas planerings och 

beslutsfattande proceduren. Hur projektet kommer att påverka ortsbefolkningens kultur, 

tradition och miljö är en andra utgångspunkt. Ofta påverkar ett projekt dessa tre områden och 

på olika sätt påverka folks uppfattning och inställning till projektet. Integrationen av projektet 

kommer att ligga mellan intervallen att det integreras eller ses som något främmande. Vissa 

områden kommer människor att vara mer villiga att kompromissa på än andra.  

 

Den sista punkten handlar om att de som är för bygget ”risk imposers” ser sina motparter som 

trångsynta och att deras åsikter bygger på att de är fientliga till modernisering och utveckling, 

istället för att ta sig tid att ta reda på varför motståndet egentligen finns där.32 De tre kan sägas 

hänga samman och också ha ett perspektiv på nationell nivå där fokus vilar på att konflikten 

är regional eller lokal i ett enskilt land. Men tittar vi närmare på de tre nämnda orsakerna till 

att konfrontation uppstår så går det att se liknande förutsättningar och förhållande mellan 

nationella fall på nationell- och internationellnivå. Alla de tre orsakerna kan kopplas till fallet 

om Östersjöledningen och fallet kan alltså ses som ett NIMBY fall där stater på internationell 

nivå är med på olika sidor av problemet. I detta fall så står företaget Nord Stream och 

Ryssland på den ena sidan och lokalbefolkningen och Sverige på den andra.  

 

NIMBY fall präglas ofta av flera aktörer, inte minst intressegrupper är aktiva och vill vara 

med och påverka vad som sker, därför är nätverksteorin en relevant teori för att analysera 

dessa fall och ge arbeten en teoriram. David Marsh undersökte tillsammans med Richards och 

Smith hur regeringens arbete hade förändrats i Storbritannien, i boken Changing Patterns of 

                                                 
31 Boholm, Åsa,(2004) s 99f Journal of Risk Research 7,(March 2004), Editorial: what are the new perspectives 
on sitting controversy? 
32 Ibid 
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Government in the United Kingdom. Marsh och de andra menade att i Storbritannien fattades 

politiska beslut efter förhandlingar i relativt slutna nätverk mellan berörda departement och 

representanter för intressegrupper.33 Ett område där politiska beslut fattades i ett policy 

community var beslut om polisens handlande. Där fanns staten representerad av det berörda 

departementet Home Office, den mest framträdande intressegruppen var Association of Chief 

Police Officers (ACPO). Home Office hade störst makt i nätverket eftersom de var de som 

kontrollerade den lagstiftande makten, på så sätt styr de både arenan polisen arbetar i och hur 

polisen får arbeta. ACPO hade sin position i nätverket eftersom de resurser som ACPO 

kontrollerade var av stort värde för staten, de var experterna på det berörda området och det 

var också de som skulle implementera de beslut som togs på området.34 På ett annat område 

rådde samma situation; 

 
The basis of the relationship was an exchange; the industries needed the ear 

of government, while the department needed information and co-operation 

from the companies with which they were dealing.35

 
Relationen mellan staten och intressegrupperna varierar från fall till fall och kan förändras 

beroende på vilket politiskt område det handlar om och vilken aktör som representerar staten. 

För att som intressegrupp ha så stor makt som möjligt så gällde det att ha resurser som var 

viktiga för staten, de nätverk där intressegrupperna hade det präglades av täta förbindelser 

mellan aktörerna. ”policy networks are based upon exchange relationships.”36 Detta betyder 

alltså att det är de aktörer som sitter på de viktigaste resurserna som har mest makt i ett policy 

network.  

 

Marsh menade att det var staten och som en förlängning av denna, alltså departementen som 

satt på de viktigaste resurserna, så som den lagstiftande makten. I och med att staten oftast 

innehar denna position i ett nätverk, så får staten därigenom ytterligare resurser gentemot 

andra aktörer. Som nämnts tidigare så handlar nätverk om att utbyta resurser och även om 

staten ofta har en betydande position eller den ledande, så kan det finnas grupper som 

kommer att ha andra viktiga och kanske till och med nyckelresurser och därigenom bjuds in 

för att delta i beslutsfattandet.37  

                                                 
33 Marsh, David, (2001), s. 182  
34 Marsh, David, (2001). s. 185f  
35 Marsh. David, (2001). s. 187 
36 Marsh. David, (2001). s. 235 
37 Marsh. David, (2001). s. 236 
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Ett annat fall är den brittiska jordbrukssektorn sedan år 1945. Även här handlar det om en 

policy community där aktörerna använde nätverket för att utestängde andra grupper och deras 

frågor på området. Nätverket skapades av den brittiska staten tillföljd av andra världskriget 

och den påföljande depressionen, för att bli funktionellt så behövde staten böndernas 

medverkan. MAFF (Ministry of Agriculture, Fisheries and Food) som representerade staten 

vände sig till NFU (National Farmers Union) för att få färre grupper att förhandla med, NFU 

satt på de resurser som staten efterfrågade. NFUs roll blev att samla och begränsa böndernas 

anspråk och sedan sälja in den politik som förhandlats fram hos medlemmarna, som 

motprestation så erbjöds bönderna garanterade priser av MAFF.38  

 

1.7 Metod och material 

 
1.7.1 Angreppssätt  

För att besvara frågeställningen i uppsatsen har jag valt att arbeta med Östersjöledningen som 

en fallstudie. På så sätt så kan jag studera mitt problem på djupet under en begränsad 

tidsperiod, jag får möjlighet att fokusera undersökningen på hur staten och intressegrupperna 

arbetar tillsammans i fallet med Östersjöledningen. Enligt Judith Bell finns det alltid en risk 

att fallstudier drabbas av snedvridet resultat tillföljd av att informationen inte alltid kan 

kontrolleras av oberoende källor.39 I mitt fall så minskas detta problem i och med att 

materialet till stor del inhämtats från Naturvårdsverkets hemsida och alltså finns tillgänglig 

för allmänheten. Ett annat problem med fallstudier som Bell tar upp är att många kritiker 

anser att det inte går att generalisera resultaten av ett enskilt fall.40 Detta problem väljer jag att 

bortse ifrån eftersom jag inte har som syfte att generalisera utan istället vill förklara fallet med 

hjälp av teorin. Fallstudier handlar om att teorin styr fallet och forskningen. Däremot så kan 

det arbete som denna uppsats resulterar i, bidra till att andra forskare får möjlighet att göra 

generaliseringar i sin forskning.  

 

1.7.2 Avgränsning 

Likt många andra C-uppsatser så krävs det en tydlig avgränsning av arbetet för att klara av de 

krav på tid och omfång som finns. Detta har bidragit till att jag valt att göra uppsatsen som en 

fallstudie, kraven har även funnits med när jag har formulerat forskningsfrågorna. 80 % av 
                                                 
38 Marsh, David & Rhodes, R. A. W. (1992),s. 47f 
39 Bell, Judith, (2000).s. 16  
40 Bell, Judith, (2000).s. 17 
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svenskarna svarade i början av år 2007 i en Temo undersökning att de hört talas om 

gasledningen i Östersjön.41 Detta är ett bevis på att frågan om Östersjöledningens dragning på 

svensk ekonomisk zon är en högaktuell fråga som skapat debatt runt om i landet och även på 

högsta politiska nivå i Sverige. Att fallet också ligger på internationell nivå, tillskillnad mot 

många andra NIMBY fall som oftast äger rum på den nationella nivån medför att fallet är med 

och bryter ny mark. Eftersom det är relationen mellan intressegrupperna och staten som jag 

har valt att intressera mig för i denna uppsats så kommer substanskapitlet att ta upp vilka 

grupper i Sverige som är med i det policy network som finns runt Östersjöledningen och vilka 

resurser som de olika aktörerna har medfört till samarbetet. Här jobbar jag utifrån att 

samarbetet är en idémässig grund. 

 

För teorikapitlet så gör jag också avgränsningar i mitt arbete. Förutom de två ändpunkterna i 

teorin, policy community och issue network som jag valt att använda mig av i min uppsats så 

finns även fyra andra nätverk. Territorial community, professional network, 

intergovernmental network och producer network tas upp samtidigt som de två första. 

Eftersom dessa ifrågasatts av flera forskare och även av Rhodes själv42 och i senare litteratur 

har kommit att ersättas av andra författares egna försök till kategorisering, så har jag valt att 

inte använda mig av dem i min forskning. Istället är det skillnaden mellan policy community 

och issue networks som undersöks och effekterna av deras skillnader som uppsatsen riktar in 

sig på.43

 

1.7.3 Material 

Uppsatsen bygger på primärmaterial bestående av remissvar som inkommit till 

Naturvårdsverket för synpunkter på den miljökonsekvensbeskrivning som Nord Stream har 

lämnat. Dokumenten är officiella remissvar från svenska aktörer och har hämtats från 

Naturvårdsverkets officiella hemsida. Jag anser att Naturvårdsverkets hemsida har en god 

trovärdighet då den både uppdateras och kontrolleras ofta. Promemorian som visar vad staten 

hade för olika strategier före samarbetet med intressegrupperna, även den ett officiellt 

dokument är hämtat från SVT: s hemsida. Även denna hemsida kontrolleras ofta och har stor 

trovärdighet.  För att sätta mig in i fallet i fråga om tid för olika händelser och ge läsaren en 

bild av problematiken runt fallet så har jag också använt mig av sekundära källor, dessa består 

                                                 
41 Svenska Dagbladet, (2007), Hälften säger nej till gasledning, (Nätupplagan 28-04-07)  
42 Se Marsh, David & Rhodes, R. A. W. (1992),s. 21 eller Frans van Waarden, (1992),s. 38ff  
43 Marsh, David & Rhodes, R. A. W. (1992),s. 13f 
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av nyhetsartiklar från stora svenska nyhetsmedier så som Dagens Nyheter, Svenska 

Dagbladet, SVT och SR. En artikel har också använts från The Economist för samma syfte. 

Jag är medveten om de problem som finns med sekundärmaterial, så för att förhindra dessa så 

har sekundärmaterial enbart använts för att ge läsaren en bild av fallets utveckling. Jag har 

också använt mig av flera olika källor som bekräftar varandra för att på så vis minska 

riskerna. För teoridelen så har både primärkällor och sekundärkällor använts för att bygga upp 

uppsatsens teori och analysram. För att få fram material vad gäller teoridelen så började jag 

att leta efter övergripande material på området om nätverksteori och har sedan låtit materialet 

peka ut vilka författare som är att betrakta som auktoriteter inom området. Marsh, Rhodes och 

Smith är tre av de författare som har mycket stor auktoritet inom fältet och har skrivit mycket 

av den litteratur som finns på området både tillsammans med andra författare och på 

egenhand. Marsh, Rhodes och Smith’s verk utgör alltså primärmaterialet som jag sedan 

kompletterar med andra författare för att komplettera eller förtydliga primärmaterialet.  

 

1.7.4 Metod för insamling och analys av data.  

I min fallstudie av Östersjöledningen så är det viktigt att täcka in alla olika grupper som är 

med och deltar i nätverket. På förhand så kan det tänkas att det rör sig om olika departement 

så som miljö- och försvarsdepartementet, intresseorganisationer för fisket och turismen i de 

berörda områdena. Även en del miljöorganisationer borde vara med och uttala sig i frågan. 

Därför har jag lagt stor vikt vid att fånga in alla dessa olika grupper och aktörer bland de 

remissvar som inkom till Naturvårdsverket, enbart fall där aktören har varit en privat person 

eller där en aktör inte tyckt sig ha något intresse i frågan och därför inte gett sin åsikt på fallet 

har lämnats utanför undersökningen.  

 

De remissvar som inkommit till Naturvårdsverket om Nord Streams gasledning utgör grunden 

för analysen och är utvalda därför att de representerar de svenska aktörer, både statliga och 

privata som blivit tillfrågade eller själva valt att kommentera Östersjöledningen. Esbo-

konventionen44 tvingar Nord Stream att göra en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för 

projektet med Östersjöledningen och beskriva hur miljön kommer att påverkas, vilka risker 

som finns och ge alternativ till den föreslagna placeringen.45 Det är denna MKB som de 

svenska aktörerna har tagit del av och kommenterat och vars svar jag skall analysera. 
                                                 
44 Esbokonventionen handlar om samarbete för länderna i Europa, USA och Kanada, konventionen ställer krav 
på att den som bedriver en verksamhet som kan ha gränsöverskridande miljökonsekvenser måste informera 
grannländerna. www.naturvardsveket.se  
45 Svenska Dagbladet, (2007), Schweiziskt(!) gasprojekt kan stoppas, (Nätupplagan 30-04-07) 
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Remissvaren kommer att ge en bild av vilka åtgärder som man från svenskt håll försöker vidta 

för att hindra Nord Stream, från att bygga Östersjöledningen på för svenska intressen en 

negativ plats. Remissvaren kommer sedan att analyseras genom dokumentationsanalys, här 

har jag valt att göra en kvalitativ textanalys där målet är att systematisera dvs. beskriva och 

klargöra innehållet i texterna.  

 

1.7.5 Operationalisering, reliabilitet och validitet 

I arbetet med att mäta och värdera om samarbetet mellan staten och intressegrupperna ligger 

mot policy community eller issue network har jag valt att modifiera en modell av Marsh och 

Rhodes. I denna modell så sätter jag upp tre dimensioner, medlemskap, resurser och makt.46 I 

materialet så har jag sedan valt att fokusera på vad grupperna i nätverket har för åsikt och 

vilka förslag och frågor de väljer att ta upp. Jag letar efter en idémässig grund för nätverkets 

olika parter och aktörer. När jag sedan skall besvara de två andra frågorna som rör statens 

möjligheter att påverka projektet och om samarbetet med intressegrupperna gett staten några 

nya verktyg så tittar jag närmare i de remisser som är resultatet av samarbetet. Här jämför jag 

sedan de förslag som regeringen fått i det hemliga dokumentet med de förslag som inkommer 

till Naturvårdsveket. På så vis får jag två jämförelsepunkter, en före samarbetet och en efter. 

 

Reliabilitet, frågan hur jag i min undersökning har mätt för att få fram mina resultat. Ofta kan 

en bra lösning för att kontrollera att man har mätt rätt när det gäller forskning inom det 

statsvetenskapliga fältet vara att låta någon annan genomföra samma mätning en gång till. 47 

Eftersom de begränsningar som kommer med en C-uppsats återkommer även här så har jag 

inte haft den möjligheten. Det jag gjort för att stärka uppsatsens reliabilitet är att jag själv 

kontrollerat och upprepat analysen för att se om det leder till samma slutsats.  

 

När det sedan kommer till validiteten i uppsatsen så blir frågan istället vad har jag mätt. 

Uppsatsens validitet vill jag påstå är god, en modell är utvecklad för att mäta vilken sorts 

nätverk det handlar om. Modellens kriterier styr så att en bedömning grundas på de officiella 

remissvar som jag samlat in. Den andra delen av uppsatsen, verktygen bedöms också ha god 

validitet då de källor som jag jämför tydligt visar vad staten hade före och efter samarbetet. 

Den hemliga promemorian visar regeringens verktyg före samarbetet och remissvaren och 

Naturvårdsverkets samanställning visar regeringens verktyg efter. Den röda tråd som 

                                                 
46 Se kapitel 2.2 för vidare diskussion om modellen och kriterier.  
47 Bell, Judith, (2000).s. 111 
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eftersträvas av många forskare anser jag att uppsatsen har. De frågor som ställs i 

inledningskapitlet efter problemformuleringen besvaras i analyskapitlet efter att materialet 

redovisats i substanskapitlen.  

 
1.8 Disposition 

I uppsatsens första kapitel presenterar jag ämnesval, syfte, perspektiv, forskningsfrågor, 

bakgrund, definitioner, tidigare forskning, metodiska frågor och uppsatsens operationalisering 

för att ge läsaren en grund och en bild av tillvägagångssättet. Kapitel två är uppsatsens 

teorikapitel och berör enbart nätverksteorin. Kapitlet börjar med att ta upp förutsättningarna 

för policy network och de kriterier som används för att klassificera olika nätverk. I andra 

kapitlet presenteras också två modeller varav den ena senare kommer att användas i 

analyskapitlet, kapitel fem. Genom att placera teorin i ett eget kapitel så blir både den och 

inledningskapitlet mer överskådliga.  

 

Kapitel tre är uppsatsens substanskapitel och kommer att fungera som en redovisning av det 

material som använts i uppsatsen. Kapitlet i sig är uppdelat i två delar där den första delen 

med den hemliga promemorian från Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet är till för att 

ge en bild av vilka verktyg regeringen hade före samarbetet i nätverket påbörjades. Andra 

delen med remissvaren som Naturvårdsverket mottagit ger bilden av vad nätverket så långt 

resulterat i. De två delarna är sedan indelade i underrubriker för att göra materialet mer 

överskådligt, underrubrikerna är uppdelade efter sakområde på samma vis som promemorian.  

 

I kapitel fyra redovisas analysen, vilken är resultatet av arbetet mellan kapitel två och tre. 

Kapitlet är uppdelat i två delar där dels frågan om vilken sorts nätverk det handlar om 

behandlas och där resultatet av nätverket för regeringens del analyseras. I kapitel fem 

presenteras uppsatsens slutsatser, här avslutas också uppsatsen med en avslutande diskussion 

om uppsatsen och det arbete som det lett fram till. Sist av allt finns en referenslista, uppdelad i 

källor och litteratur.  
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2. Nätverksteorin  
 

2.1 Policy networks 

Policy networks påverkar och influerar politik men bestämmer inte utgången, den är ändå 

viktig för oss och ger en förståelse till hur intressegrupper är med och påverkar viktiga 

politiska beslut.48 Rhodes hypotes i form av fem punkter för policy networks ger oss en grund 

för fortsatt arbete med policy networks och förutsättningarna för att förstå teorin. De fem 

punkterna är; 1. Att alla organisationer är beroende av andra organisationer för resurser. 2. 

För att kunna genomdriva sina mål så måste organisationerna utbyta resurser med varandra. 

3. Organisationerna har ett visst tryck på sig från varandra i nätverket, men den dominerande 

gruppen har en viss beslutanderätt och influerar målen och arbetet. 4. Den dominerande 

gruppens rules of the game styr hur utbytet av resurser sker. 5. Beslutande rätten i sin tur 

påverkas av resurserna i nätverket, av reglerna som styr utbytet och själva bytet av resurser i 

nätverket. De fem punkterna beskrevs som ett spel där, dina resurser och andras beroende av 

dem ger dig inflytande i beslutandet medan ditt beroende av andras resurser ökar deras 

inflytande.49   

 

En betydande skillnad mellan policy community och issue network är att den senare bara kan 

finnas om det inte finns något hot mot en grupps ekonomiska eller professionella intresse.50 

Alltså så fort som ett sådant hot uppstår, så går den gruppen eller de grupperna in i nätverket 

och ändrar reglerna eller skapar ett nytt nätverk som tar över i betydelse. I ett policy network 

så kan det också finnas två olika nivåer, en kärna och en periferi. De grupper som har resurser 

får också inflytande och medlemskap i kärnan, medan mer resurssvaga grupper hamnar i 

periferin där de kan få en konsulterande roll eller blir inbjudna att diskutera specifika områden 

som berör dem. Kärntruppen har tillika tillgång till alla rum och är med och diskuterar 

nyckelfrågor inför avgörande frågor.51 Av intressegrupperna så är det de grupper som staten 

anser har en dominant ställning som bjuds in och därigenom får tillträde till beslutsprocessen, 

enligt korporatismteorin.52

 

                                                 
48 Marsh, David & Rhodes, R. A. W. (1992),s. 2 
49 Marsh, David & Rhodes, R. A. W. (1992),s. 10f 
50 Marsh, David & Rhodes, R. A. W. (1992),s. 254 
51 Marsh, David & Rhodes, R. A. W. (1992),s. 255f 
52 Uhrwing, Marie. (2001).s. 26f 
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Marsh och Rhodes presenterar i boken ”Policy Networks in British Government” en tabell 

med åtta olika dimensioner för att klassificera nätverk. Tabellen visar olika skillnader som det 

finns mellan policy communities och issue networks. Dessa skillnader leder också enligt 

författarna till att rollerna för medlemmarna i nätverken skiljer sig åt. För ett issue network så 

stannar oftast medlemmarnas roll vid en konsulterande.53 Tabellen återgers som tabell 2.1 

 

Tabell 2.1 Types of policy networks: characteristics of policy communities and issue 

networks   

Dimension Policy community Issue network 
 

Membership 
  

Number of participants 

 

Very limited numbers, some 

groups consciously excluded 

Large 

Type of interest Economic and/or professional

Interests dominate 

Encompasses range of 

affected interests 

 
Integration 

  

Frequency of interaction Frequent, high quality, 

interaction of all groups on all 

matters related to policy issue

Contacts fluctuate in 

frequency and intensity 

Continuity Membership, values and 

outcomes persistent over time

Access fluctuates 

significantly 

Consensus All participants share basic 

values and accept the 

legitimacy of the outcome 

A measure of agreement 

exists, but conflict is ever 

present 

 
Resources 

  

Distribution of resources 

(within network) 

All participants have 

resources; basic relationship 

is an exchange relationship 

Some participants may have 

resources, but they are 

limited, and basic relationship 

is consultative 

Distribution of resources 

(within participating 

organisations) 

Hierarchical; leaders can 

deliver members 

Varied and variable 

distribution and capacity to 

regulate members 

                                                 
53 Marsh, David & Rhodes, R. A. W. (1992),s. 250 
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Power There is balance among 

members. Although one 

group may dominate, it must 

be a positive-sum game if 

community is to persist 

Unequal powers, reflecting 

unequal resources and 

unequal access. It is a zero-

sum game 

Källa: Marsh, David & Rhodes, R. A. W. (1992), s. 251    
 

2.2 Åtta kriterier för Policy network   

Smith har i sina studier av policy networks använt Marsh och Rhodes tabell, han har också 

försökt att i viss mån förklara och exemplifiera de olika dimensionerna. Det bör dock noteras 

att Smith inte omnämner dimensionerna i den ordning som de står i Marsh och Rhodes tabell. 

Jag har ändå valt att ta med Smith’s tolkningar för att senare använda dessa när jag själv 

utvecklar tabell 2.1 för att passa uppsatsens mål och syfte.  

 

Första kriteriet som Smith tar upp är antalet medlemmar som nätverket har. För att klassas 

som policy community bör antalet vara få, vilket definieras som en till två representanter för 

staten och en till två intressegrupper. Detta leder i sin tur till att en policy community blir ett 

begränsat nätverk i antal medlemmar. I ett issue network är det raka motsatsen, flera 

representanter för staten kan vara med och ett stort och växlande antal intressegrupper. Detta 

ger att issue networks är öppna och att aktörer kan ansluta sig och lämna nätverket.54 Andra 

kriteriet handlar om nätverkets kontinuitet. Eftersom antalet medlemmar växlar och byts i ett 

issue network så bedöms de inte ha någon stor kontinuitet tillskillnad mot en policy 

community där antalet medlemmar är begränsade och mer stabilt.55

 

Tredje kriteriet är hur ofta medlemmarna i nätverket interagerar med varandra. Hos ett issue 

network så bedöms interaktionen mellan medlemmar ändras och inte följs något mönster 

medan det hos en policy community sker på dagligbasis. Fjärde kriteriet är hur eniga parterna 

i nätverket är. I en policy community är enigheten optimal eftersom medlemmarna är så få 

och riskerar att få lämna nätverket om de inte passar in. Issue network däremot har en låg grad 

av enighet eftersom det stora antalet medlemmar ger nätverket flera intressen och viljor. 

Femte kriteriet är frågan vad grunden till nätverket är, en policy community handlar om att 

medlemmarna utbyter resurser som de har med varandra. Resurser är också grunden till 
                                                 
54 Smith, Martin, J. (1993).s. 59ff 
55 Smith, Martin, J. (1993).s. 62 
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medlemskapet, för att få vara med så skall en aktör ha något av intresse för en annan part. I ett 

issue network däremot finns det medlemmar som har få eller inga resurser.56  

 

Sjätte kriteriet kommer från det femte och handlar om att resurserna i ett nätverk påverkar 

interaktionerna i nätverket. I en policy community där alla medlemmar har resurser så handlar 

det om att förhandla och på så vis vara med och påverka. I ett issue network så kan vissa 

medlemmar utan resurser nå en konsulterande roll som bäst. Sjunde kriteriet handlar om 

maktfördelningen i ett nätverk, i en policy community där ett begränsat antal grupper 

förhandlar med varandra handlar makt om ”positive-sum”, medan det i ett issue network med 

många parter kommer att finnas vinnare och förlorare, alltså ”zero-sum.”57  

 

Åttonde och sista kriteriet berör medlemmarna i nätverket och deras struktur. I en policy 

community krävs det av medlemmarna att de i sin tur kan kontrollera sina medlemmar när ett 

beslut är fattat, annars kommer nätverket och medlemmarna att försvagas. I ett issue network 

har många medlemmar inte kontrollen och det har inte samma betydelse som i en policy 

community med få medlemmar.58 Som jag skrev tidigare så har Smith inte följt 

dimensionerna så som de står i tabell 2.1 men de ger ändå en bra förklaring och utveckling av 

dimensionerna som Marsh och Rhodes tagit fram.  

 

2.3 Utveckling av tabellen och Smith 

Eftersom materialet som används i uppsatsen är begränsat vad gäller tidsrymd, det går inte att 

se hur nätverket har förändrats eller utvecklats efter remissvarens inkomst till 

Naturvårdsverket, så är dimensionen ”integration” i Marsh och Rhode’s tabell inte helt 

användbar i uppsatsen. I och med att mitt syfte inte är att se på hur nätverket förändras utan 

vilka resultat det gett regeringen så är detta inte något problem för uppsatsen, men det innebär 

att två av de kategorier som ligger under dimensionen ”integration” inte blir mätbara. Jag har 

därför valt att utveckla tabellen med hjälp av de kriterier som Smith tar upp,59 den återfinns i 

tabell 2.2 och det är den jag kommer att använda för min analys. 

 

Frågan om intresset i nätverket (consensus) har placerats under dimensionen medlemskap och 

de två andra kriterierna som i Marsh och Rhodes tabell kallas ”Frequency of interaction” och 
                                                 
56 Smith, Martin, J. (1993).s. 62f 
57 Smith, Martin, J. (1993).s. 63f 
58 Smith, Martin, J. (1993).s. 64f 
59 se 2.2 Åtta kriterier för policy network. 
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Continuity har utelämnats från den nya tabellen. Istället för åtta dimensioner så får den nya 

tabellen sex stycken. En annan förändring är att antalet medlemmar, efter Smith’s arbete har 

operationaliserats så att det tydligt framgår vart gränsen mellan policy community och issue 

network går. Är det fler än två statsrepresentanter så skall nätverket klassas som issue 

network, detsamma gäller för intressegrupper.  

 

Tabell 2.2 Policy networks kategorisering. 

Dimension Policy community Issue network 
Medlemskap   

Antal medlemmar Begränsat 

Statsrepresentanter 1-2 

Källa: Tabell 2.2 är en egengjord modifiering av tabell 2.1  

Intressegrupper 1-2 

Öppet 

Statsrepresentanter fler än 2 

Intressegrupper fler än 2 

Intresse Ett dominerande intresse   Kan rymma flera olika 

intressen 

Värderingar Delade Liknande men skillnader finns

Resurser   

Fördelning av resurser i 
nätverket 

Alla medlemmar har resurser 

och nätverket bygger på 

resursbyte 

Ojämn fördelning av resurser, 

en del av medlemmarna har 

resurser andra inte, de sista 

har enbart en konsulterande 

roll 

Organisationernas kontroll 
över medlemmar 

Ordnad hierarki inom 

organisationerna, kontroll 

över medlemmar 

Organisationer utan kontroll 

över sina medlemmar finns 

Makt   

Maktfördelning Balans mellan medlemmarna, 

ledare kan förekomma men 

makten är ”positive-sum” 

Ojämn fördelning av makten, 

”zero-sum” förhållande 

 

2.4 Tabell 2.2 förklaras 

Under rubriken antal medlemmar så ser man nu exakt hur många aktörer som får vara med i 

nätverket för att det skall klassificeras som antingen policy community eller issue network. 

Intresse och värderingar kan inte misstolkas utan är tydliga med kriterierna och vad de 
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betyder. Fördelningen av resurser i nätverket påvisar vilken sorts nätverk det handlar om. 

Genom att alla aktörer i en policy community har resurser har de en roll att fylla i nätverket. 

Resurser byts mellan parterna och alla parter har därför en betydande roll för nätverket och de 

andra parterna. I ett issue network å andra sidan kan de aktörer som inte har resurser på sin 

höjd nå en konsulterande roll eftersom andra aktörer med resurser inte kan byta med dem och 

därigenom inte heller hamnar i någon sorts beroendeställning till de parter som inte har några 

resurser. Detta påverkar alltså parternas möjligheter till att vara med i påverkandeprocessen. 

 

Organisationernas kontroll över medlemmar handlar om att en organisation har en resurs i och 

med att de har kontroll över subgrupper eller andra grupper. I en policy community så kan en 

aktör implementera de beslut som nätverket fattat hos sina medlemmar. I ett issue network är 

det inte säkert att alla aktörer har denna kontroll och resurs. Sista rubriken, makt fördelning är 

tydlig och behöver inte förklaras.60

 

2.5 Sammanfattning av teorikapitlet 

Efter att ha fått grunderna för nätverksteorin presenterade i stycke 2.1 och sedan tydligt sett i 

tabell 2.1 hur en indelning av nätverk går till så gav stycke 2.2 med Smith en fördjupning av 

Marsh och Rhodes arbete. Stycke 2.2 förklarar också mer utförligt hur Marsh och Rhodes 

tabell kan förstås. Avslutningsvis så ger mitt eget bidrag till teoridelen, stycke 2.3 en något 

förtydligande bild av tabellen och också en anpassning av den samma till mitt eget fall.  Min 

egen tabell, tabell 2.2 har sex dimensioner fördelade på tre överrubriker, medlemskap, 

resurser och makt. Sambandet till Marsh och Rhodes tabell syns tydligt och förutom de två 

dimensionerna som plockades bort och den närmare beskrivningen av hur antalet medlemmar 

skall mätas så vill jag påstå att tabellen ger en bra bild av Marsh och Rhodes tabell.  

 

 

 
 

 

                                                 
60 För definition av begreppen zero-zum och positive-zum se 1.5 definitioner 
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3. Promemorian och remissvaren 
I det tredje kapitlet så kommer jag först att redovisa vad promemorian från Miljö- och 

samhällsbyggnadsdepartementet gav regeringen för argument och motiv mot Östersjö-

ledningen. Efter en kort presentation av promemorian så delas texten in i fem underrubriker 

för att göra det hela mer överskådligt för läsaren. Andra delen av kapitlet redovisar vad 

remissvaren, som inkommit till Naturvårdsverket framförde för argument och motiv till 

gasledningen, även här delas texten in i underrubriker för att göra texten mer överskådlig. 

Underrubrikerna är indelade efter de områden som berörs i promemorian och remissvaren. 

Kapitlen 3.2.5 övriga frågor och 3.2.6 Totalförsvarets forskningsinstitut har av praktiska skäl 

fått egna rubriker.  

 

3.1 Den hemliga promemorian 

Promemorian som togs fram av Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet är daterad till 

2006-08-08. Som jag nämnt tidigare så slår den direkt fast att projektet med gasledningen i 

Östersjön inte är av svenskt intresse utan tvärtom enbart ger negativa effekter för Sverige och 

svenska intressen. Ett svenskt nej skulle enligt dokumentet bli lättare att motivera om 

alternativa förslag fanns för dragningen. Annars så är påverkan på Östersjönsmiljö, fisket i 

området, att handlingsfriheten inskränks i vår ekonomiska zon och den betydande negativa 

effekten för försvars- och säkerhetsskäl de argument som framhävs mest i dokumentet.61 Men 

dessa negativa effekter används också som argument till ett svenskt nej till den planerade 

dragningen.62  

 

3.1.1 Miljön och naturen 

Minor, kemiskt stridsmedel och ammunition finns bevisligen dumpade i Östersjön, det rör sig 

enligt dokumentet om ca etthundratusen minor och ca trehundratusen ton kemiska 

stridsmedel. Dessa farliga ämnen kan spridas i miljön tillföljd av att arbete utförs på botten 

vid byggandet av ledningen. Även risken för att fosfater, tungmetaller och organiska gifter 

frigörs från bottensedimentet när muddring och andra arbeten utförs finns och skulle kunna ge 

negativa effekter på Östersjön, tillexempel ökad övergödning vilket i sin tur leder till 

algblomning och att syrefria områden på botten breder ut sig. Byggandet av ledningen 

                                                 
61 I dokumentet lyfts säkerhetsfrågan för svensk del med en ökad rysk närvaro och ett motiv till närvaro i 
Östersjön och den svenska ekonomiska zonen fram. Även frågan om avlyssning bedöms som stora och ett 
säkerhets- och försvarsmässigt hot mot Sverige. Dessa frågor är dock inga motiv som Sverige kan använda sig 
av för att motivera ett svenskt nej så jag har valt att bara nämna dem i denna fotnot.  
62 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, Promemoria 2006-08-08, (www.svt.se 17-04-07) 
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kommer också att passera genom känsliga naturområden så kallade ”Natura 2000” områden, 

dessa områden skall enligt EU vara skyddade miljöer för djur och flora. De två områden som 

nämns är Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken. Själva kompressorstationen utgör i sig ett 

hot, med risk för utsläpp vid drift och olyckor. Även den direkta påverkan på området som 

beskrivs som attraktivt och välbesökt i närheten av naturreservat tas upp. En aspekt som 

nämns lite försiktigt är eventuellt buller vid driften som kan komma att bli ett störande inslag i 

området.63

 

3.1.2 Fisken och fisket 

För fiskerinäringen i området, främst svenska fiskare så förväntas gasledningens placering ge 

stora negativa effekter enligt rapporten. Vid sidan av ledningen så är det aktuellt att införa ett 

trålningsförbud tvåhundra meter på vardera sidan och eftersom ledningen kommer att gå nära 

eller genom flera mycket viktiga fiskeområden så kommer fisket att drabbas. Även själva 

bygget och senare driften av ledningen kommer att påverka lekområden och 

födosökningsområden för fisken, buller, utsläpp och det femhundra meter stora området runt 

kompressortornet där trålningsförbud också införs, kommer också att påverka fisken och 

fisket negativt.64  

 

3.1.3 Sjöfarten 

För sjöfartens del så hänvisas det till Sjöfartsverket, en aktör som återkommer i remissvaren. 

Här talas det om ankringsförbud inom samma område som trålningsförbudet skulle gälla, dvs. 

tvåhundra meter vid sidan av ledningen och femhundra meter runt kompressorstationen. Men 

Sjöfartsverket gör bedömningen att gasledningen inte kommer att påverka sjöfarten i någon 

större utsträckning. För kompressorstationen så nämns risken för olyckor vid påsegling och de 

konsekvenser för miljö och människor som detta kan få, ett förslag om att en förflyttning av 

ledningen längre österut skulle ledningen undvika att korsa en djupvattensfarled.65  

 

3.1.4 Säkerhetsaspekten  

En riskaspekt för minor och gasledningen är att när den väl är i drift så skulle en mina, vilka 

rör sig med strömmar kunna skada rörledningen och den omedelbara faran för fartyg som då 

befinner sig i området klassas som stor. Det stora antalet minfält i områden där ledningen 

                                                 
63 Ibid 
64 Ibid 
65 Ibid 
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planeras ökar också denna risk. En annan säkerhetsfråga är hur ammunition och kemiska 

stridsmedel skall hanteras om de påträffas, kunskapen om var dessa finns är liten och 

hantering av ammunition och stridsmedel bedöms också som mycket farlig. Risken för 

olyckor med kemikalier eller olja bedöms också vara viktig då resurser för att hantera en 

sådan situation anses begränsad i Östersjön.66  

 

3.1.5 Energipolitik 

Det framgår också tydligt att för svensk del så är det inte intresserant att öka användningen av 

naturgas, då satsningar istället planeras på förnyelsebara energikällor. Synpunkten att EU som 

helhet också borde satsa mer på denna form av energi istället för på fossila bränslen så som 

naturgas läggs också fram. Andra aspekter med bygget av gasledningen är att grenledningar 

till t.ex. Danmark och Lettland skulle bidra till att Östersjöledningen bildar ett stort nätverk på 

Östersjöns botten och att de effekter som projektet hade från början ökar. Här nämns det 

också för första gången en positiv aspekt med ledningen, ett utökat nät skulle kunna bli ett 

komplement till de oljetransporter som sker varje dag med fartyg på Östersjön. Istället för 

fossila bränslen så vill Sverige satsa på förnyelsebara energikällor, vindkraft är ett av de 

främsta medlen för att gå över till detta mål. Handlingsfriheten att kunna utnyttja områden i 

Östersjön för tillexempel detta syfte kommer kraftigt att inskränkas med den nya ledningen.67  

 

3.2 Remissvaren från Naturvårdsverket 

Naturvårdsverket fick in flera svar på den remiss som de skickade ut, även en del grupper som 

inte fått någon remiss valde att skicka in sina kommentarer och dessa har tagits med av 

Naturvårdsverket. Jag kommer i nu att redogöra för vilka frågor och förslag som kommit upp 

från de olika parterna, sex olika kategorier har jag valt att dela in frågorna i. Kategorierna 

följer de kategorier som angavs i promemorian för att underlätta för läsaren och göra det mer 

överskådligt. Jag har också valt att lägga in FOI under en egen rubrik eftersom deras svar 

innehållsmässigt skilde sig markant från de övriga parterna vad gäller omfattning. Det skall 

också tilläggas att Länsstyrelserna från Södermanlands län och Uppsala län inte hade några 

egna förslag utan meddelade att de istället stödde Länsstyrelsen Gotlands län.68  

 
                                                 
66 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, Promemoria 2006-08-08, (www.svt.se 17-04-07) 
67 Ibid 
68 Remis betyder att myndigheter och/eller organisationer får möjlighet att yttra sig om ett ärende innan beslut 
skall fattas. I det här fallet är det Naturvårdsverket som har skickat ut remisser till de myndigheter och 
organisationer som syns på bilaga 1. Remissvar är de svar som myndigheterna och organisationerna skickar 
tillbaka, med olika förslag eller frågor. 
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3.2.1 Miljö och naturen 

En av få positiva aspekter som fördes fram gällande miljön och naturen var att arbetet med 

gasledningen skulle kunna leda till att Östersjöns botten kartlades, eftersom denna idag är 

relativt outforskad.69 Gotlands kommun som var en annan aktör som hade positiva aspekter 

på projektet, hade en fråga liknande den om kartläggning nämligen, om forskning och andra 

positiva miljöåtgärder kunde samköras med projektet.70 Negativa konsekvenser under denna 

kategori var annars frågor som, hur gifter så som ammunition, kemiska stridsmedel och 

tungmetaller kunde spridas i havet vid muddring och andra arbeten med gasledningen?71 En 

fråga rörande läckage och utsläpp från ledningen och kompressortornet togs också upp och 

gällde alltså hur detta skulle påverka miljön och djurlivet.72  

 

En annan var, vilken effekt de kemikalier som kommer att användas vid bygget har på 

miljön.73 Trafiken av miljöfarligt gods och hur denna skulle påverkas och de indirekta 

effekter detta skulle ha om de måste gå på andra områden.74 Flera parter slog också fast i sina 

svar att Natura-2000 områden är känsliga områden och bör därför undvikas av företaget.75 En 

annan aspekt var påverkan på kulturmiljön, i form av skeppsvrak och stenåldersbosättningar i 

området76 och på miljöövervakningsstationer i området.77 Hur fågellivet i området kommer 

att påverkas av gasledningen.78 Länsstyrelsen i Stockholms län tog upp frågan om hur 

Östersjöbotten kommer att påverkas vad gäller syresättningsmöjligheter.79 I samma fråga så 

ansåg SMHI (Sveriges metrologiska och hydrologiska institut) att värmen från ledningen 

skulle kunna ge konvektiva strömningar som skulle ha en positiv inverkan på syrefattiga 

områden.80  

 

                                                 
69 Boverkets remissvar, 2007 www.naturvardsverket.se 
70 Gotlands kommuns remissvar, 2007 www.naturvardsverket.se 
71 Remissvar från Boverket, Gotlands kommun, Högskolan på Gotland, Länsstyrelserna från Gotland, Blekinge, 
Kalmar och Stockholm, Kustbevakningen, SLU, Miljöpartiet, SGU, SMHI, Sveriges fiskares riksförbund, WWF 
och Försvarsmakten. 2007 www.naturvardsverket.se 
72 Remissvar från Boverket, Gotlands kommun, Länsstyrelsen Stockholm, SMHI, Sveriges fiskares riksförbund 
och Fiskeriverket, 2007 www.naturvardsverket.se 
73 Remissvar från Länsstyrelserna från Gotland, Blekinge och Kalmar, 2007 www.naturvardsverket.se 
74 Remissvar från Högskolan på Gotland och SGU, 2007 www.naturvardsverket.se 
75 Remissvar från Högskolan på Gotland, Länsstyrelserna från Blekinge och Kalmar, Miljöpartiet, WWF och 
Naturvårdsverket, 2007 www.naturvardsverket.se 
76 Remissvar från Boverket, Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelserna från Gotland och Kalmar och Sveriges 
fiskares riksförbund, 2007 www.naturvardsverket.se 
77 CCBs remissvar, 2007 www.naturvardsverket.se 
78 Remissvar från Länsstyrelserna från Gotland och Kalmar, WWF och Naturvårdsverket, 2007 
www.naturvardsverket.se 
79 Länsstyrelsen Stockholms remissvar, 2007 www.naturvardsverket.se 
80 SMHIs remissvar, 2007 www.naturvardsverket.se 
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Olika alternativ på hur ledningen skall stöttas väl nere på botten borde också utvärderas enligt 

Länsstyrelsen i Stockholms län,81 hit kan också SGU:s (Sveriges geologiska undersökning) 

förslag om faran för skred kopplas.82 Buller under anläggning och drift och hur detta påverkar 

natur och djur.83 Hur miljön och djur påverkas av mötet mellan den varma gasen och det 

kallare vattnet, så kallad termisk påverkan84 och vilka långsiktiga effekter projektet ger på 

miljön och djurlivet i Östersjön.85 SMHI tillade också att den typ av rör som skulle komma att 

använda aldrig tidigare använts i Östersjön och att rörens dimension borde ökas för att på så 

sätt tillsammans med prover minska riskerna. Påverkan på rören av strömmar och vågor kan 

också påverka mer än Nord Stream räknat med.86   

 

3.2.2 Fisken och fisket 

Direkt negativ påverkan på fisken och dess levnadsmiljö var den största frågan i denna 

kategori, här inkluderas också negativa effekter på reproduktionsområde, uppväxtområde och 

födoområde för olika fiskarter.87 Påverkan för fiskenäringen i området genom förbud och 

begränsningar inom vissa områden vid drift men även påverkan under anläggningsarbetet var 

en annan fråga som hade stor förankring hos parterna.88 Tillsist så restes också frågan om hur 

en eventuell avveckling av gasledningen skulle ske och vilka effekter detta skulle ha på 

miljön.89  

 

3.2.3 Säkerhetsaspekten och sjöfarten 

Flera parter ville se beräkningar för eventuella katastrofscenarion, t.ex. vad händer vid ett 

ledningsbrott på gasledningen, en fartygskollision med kompressortornet eller vid sabotage. 

Vilka konsekvenser detta skulle få för den redan känsliga Östersjömiljön och för fartyg i 

området.90 Räddningsverket ansåg också att olycksrisken inte var negligerbar utan att åtgärder 

                                                 
81 Länsstyrelsen Stockholms remissvar, 2007 www.naturvardsverket.se 
82 SGUs remissvar, 2007 www.naturvardsverket.se 
83 Remissvar från Länsstyrelsen Stockholm, Sveriges fiskares riksförbund, WWF och Fiskeriverket, 2007 
www.naturvardsverket.se 
84 Länsstyrelsen Stockholms remissvar, 2007 www.naturvardsverket.se 
85 Remissvar från SLU och SMHI, 2007 www.naturvardsverket.se 
86 SMHIs remissvar, 2007 www.naturvardsverket.se 
87 Remissvar från Fiskeriverket, Högskolan Gotland, Länsstyrelserna från Blekinge och Kalmar, Miljöpartiet, 
Sveriges fiskares riksförbund, WWF och Naturvårdsverket, 2007 www.naturvardsverket.se 
88 Remissvar från Fiskeriverket, Gotlands kommun, Gotlands fiskareförbund, Länsstyrelserna från Gotland, 
Blekinge, Kalmar och Stockholm, Kustbevakningen, SLU och Sveriges fiskares riksförbund, 2007 
www.naturvardsverket.se 
89 Fiskeriverkets remissvar, 2007 www.naturvardsverket.se 
90 Remissvar från Energimyndigheten, Gotlands kommun, Länsstyrelserna från Gotland, Blekinge och Kalmar, 
Kustbevakningen, SGU, Sjöfartsverket, SMHI och Sveriges fiskares riksförbund, 2007 www.naturvardsverket.se 
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vid olyckor skulle tas fram och presenteras.91 Eventuella risker för räddningspersonal och 

civila i samband med räddningsverksamhet och vid gasutsläpp var en annan fråga.92 Risker 

för själva gasledningen med ankare eller drivande fartyg93 eller hur luftzonen vid 

kompressorstationen skulle komma att påverkas vid en eventuell säkerhetszon, togs också 

upp.94 Risken med att småläckor inte blir upptäckta och de natureffekter dessa kan ge, 

Räddningsverket menade att det är enklare att upptäcka detta på landbaserade ledningar.95 

Sjöfartsverket tog upp frågan om hur kompressortornet kan påverkas av is vid t.ex. nerisning 

eller isskjuvning.96 Vad gällde själva sjöfarten så var det frågor som, vilka konsekvenser 

gasledningens placering skulle få för fartygsrutter, eventuella risker med trängre leder och att 

rutter kunde komma att placeras närmare land.97 Skador eller störningar vid drift, 

anläggningsarbete, restriktioner, bevakning, underhåll och inspektion för fartyg och 

anläggningen.98  

 

3.2.4 Energipolitik 

Frågan om överföringsförluster i jämförelse med andra alternativa dragningar både till havs 

och landbaserade och nollalternativet99 togs upp.100 Förlusten av områden för vind- och vatten 

kraft och även förlusten av handlingsutrymme för andra svenska aktiviteter framfördes.101

En utökad användning av naturgas påverkar miljön negativt och bidrar till klimatproblemen, 

det riskerar också att skuta fram övergången till förnyelsebarenergi.102 Stockholms 

Handelskammare var en av aktörerna som inte inbjudits formellt men som själva hörde av sig 

till Naturvårdsverket. Handelskammaren såg inga negativa aspekter utan tyckte istället att 

projektet skulle leda till att öka konkurrens i Europa på energiområdet och på så vis ge lägre 

priser för konsumenterna.103 Argumentet att naturgas inte är lika farligt som kol och olja utan 

kunde bidra till att sänka utsläppen av koldioxid fördes också fram som en positiv punkt.104  

 
                                                 
91 Räddningsverkets remissvar, 2007 www.naturvardsverket.se 
92 Remissvar från Kustbevakningen, SLU och Räddningsverket, 2007 www.naturvardsverket.se 
93 Remissvar från Kustbevakningen, SLU, Sjöfartsverket och SMHI, 2007 www.naturvardsverket.se 
94 remissvar från Kustbevakningen och Räddningsverket, 2007 www.naturvardsverket.se 
95 Räddningsverkets remissvar, 2007 www.naturvardsverket.se 
96 Sjöfartsverkets remissvar, 2007 www.naturvardsverket.se 
97 Remissvar från Gotlands kommun, Högskolan Gotland, Länsstyrelserna från Gotland, Blekinge och Kalmar 
och Sjöfartsverket, 2007 www.naturvardsverket.se 
98 Sjöfartsverkets remissvar, 2007 www.naturvardsverket.se 
99 Nollalternativ innebär att beräkningar görs utifrån tanken att ingen gasledning byggs.  
100 Energimyndighetens remissvar, 2007 www.naturvardsverket.se 
101 Remissvar från Energimyndigheten, Boverket, Gotlands kommun och SLU, 2007 www.naturvardsverket.se 
102 Remissvar från SLU, Miljöpartiet och WWF, 2007 www.naturvardsverket.se 
103 Stockholms Handelskammares bidrag till remissvaren, 2007 www.naturvardsverket.se  
104 Remissvar från Boverket och Stockholms Handelskammare, 2007 www.naturvardsverket.se 
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3.2.5 Övriga frågor 

Frågor som jag inte kunde placera in under de andra fyra kategorierna återfinns här, t.ex. 

frågan från Gotlands kommun, vilka positiva effekter projektet och driften kunde få för 

kommunens näringsliv.105 En annan fråga som jag valt att lägga under punkten övriga är 

förslaget om att Nord Stream skall redovisa alternativ till den aktuella dragningen, både i 

havet, på land och ett nollalternativ. Till alternativen skulle också motiv för och emot 

framföras.106 Bakom denna punkt ställde sig de flesta parterna. En fråga gällde hur 

friluftslivet i det berörda området skulle komma att påverkas under anläggningstiden och vid 

drift för ledningen.107 Att Östersjön är klassat som en extra känslig havsmiljö av FN, och att 

Helsingfors-konventionen,108 förbinder alla som vill agera i Östersjön att följa 

försiktighetsprincipen109 var också en aspekt som togs upp.110 Två andra frågor var, hur 

Sveriges chanser att i framtiden kunna utnyttja eventuella naturresurser i området skulle 

komma att påverkas111 och det faktumet att varken Sverige eller Finland är intresserade av en 

anslutning till ledningen.112 Slutligen så framförde Samförvaltningsinitiativet Gotland att de 

koordinater som angetts ej var meningsfulla för syftet.113  

 

3.2.6 Totalförsvarets Forskningsinstitut 

FOI114 satte tonen direkt, de menade att projektet skulle stoppas tills Nord Stream kunde 

lämna tillräckligt tillfredställande information. Bland annat så ville FOI att också områden 

som folkrättens betydelse för fallet skulle belysas, hur framtida energibehov i Europa ser ut 

och hur europeisk kraftindustri skulle påverkas. De tog också upp frågor som nämnts av andra 

parter tex. klimatfrågan och miljöproblem som bygget och driften kunde medföra, men 

speciellt en fråga var de ensamma om nämligen, vilka utrikes- och energipolitiska intressen 

Ryssland och Tyskland har. De gav också mer genomarbetade förslag för alternativ till den 

                                                 
105 Gotlands kommun remissvar, 2007 www.naturvardsverket.se 
106 Remissvar från Boverket, Gotlands kommun, Högskolan Gotland, Länsstyrelserna från Gotland, Blekinge, 
Kalmar och Stockholm, SLU, Miljöpartiet, Räddningsverket, Sveriges fiskares riksförbund, WWF och 
Naturvårdsverket, 2007 www.naturvardsverket.se  
107 Remissvar från Kustbevakningen, SLU och Boverket, 2007 www.naturvardsverket.se 
108 Helsingforskonventionen förpliktigar parterna att minska belastningen från alla utsläppskällor, skydda den 
marina miljön och bevara mångfalden av arter. www.miljo.fi   
109 Med hänvisning till försiktighetsprincipen kan åtgärder vidtas mot en produktionsmetod om det finns skäl att 
misstänka att den medför oacceptabla effekter för människors, djurs och växters hälsa eller för miljön.  www.eu-
upplysningen.se 07-05-21 
110 Remissvar från SLU, WWF och Försvarsmakten, 2007 www.naturvardsverket.se 
111 Remissvar från SLU och Boverket, 2007 www.naturvardsverket.se 
112 Remissvar från Miljöpartiet och Räddningsverket, 2007 www.naturvardsverket.se 
113 Samförvaltningsinitiativet Gotlands remissvar, 2007 www.naturvardsverket.se 
114 Eftersom regeringen visat att säkerhetspolitiska och andra politiska argument inte kan användas för att 
motivera ett svenskt nej, så kommer dessa argument inte att tas med i den påföljande tabellen. Tabell 3.1 
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planerade dragningen, en placering längre öster ut i Östersjön utanför svensk ekonomisk zon, 

tre landbaserade alternativ; genom Lettland, Litauen och Polen genom Vitryssland och Polen 

eller genom Östersjön men vid den baltiska kusten. FOI menade att man på så vis skulle 

kunna undvika farleder och eventuella olyckor vid anläggning och drift. De slog också fast att 

en landledning skulle vara miljömässigt bäst. För alternativen ville FOI också att Nord Stream 

skulle presentera ekonomiska siffror så som lönsamhetskalkyler och kostnader för de olika 

alternativen. För att återknyta till de energipolitiska intressena så krävdes redogörelser för 

ägarförhållandena i Gazprom och Nord Stream samt uppgifter om styrelsernas och den 

exekutiva ledningens ”finansiella flöden”.115 Motiveringen till detta krav var att det skulle stå 

klart vilka som skulle vara ansvariga och eventuellt ställas till svars vid eventuella olyckor.116  

 

För kompressortornet och bottenledningarna ville FOI också ha reda på hur skydd och 

säkerhet skulle skötas, t.ex. vilka säkerhetssystem som skall användas och om eventuella 

vapensystem är tänkt att installeras. På samma område så tog de också upp frågan om vilken 

sorts utrustning den ryska marinen var tänkt att använda vid anläggningsarbetet och vid 

skydd. FOI ville också ha garantier för att svenska intressen skulle få insyn i hela projektet 

under hela dess livslängd och klarlägga hur ansvarsförhållandet skulle ligga mellan Ryssland 

och Sverige. Politiskt sett så ansåg FOI att frågan delade Europa i två läger och att EU måste 

vara solidariska med staterna i Östeuropa, eftersom den ryska staten är involverad i Gazprom 

och därigenom i energileveranserna till Europa.117

 

 Utöver dessa frågor om säkerhet och skydd så tog FOI också upp miljöeffekter t.ex. effekter 

av muddringen vad gäller miljögifter, ammunition, minor, kemiska stridsmedel eller risken 

för skred och fiskets påverkan. Modeller och mätningar skulle också lämnas ut 

tillmyndigheter och forskare. Östersjön är ett känsligt hav och en landdragning vore att fördra, 

då skulle man undvika problem som farleder, ankring och kollisionsrisken vid 

anläggningsarbetet eller utsläppen, bullerpåverkan på fisk- och fågelliv och de känsliga 

Natura 2000 områdena. Till sist fanns också frågan om hur avvecklingen skulle gå till och 

vilka möjliga miljöeffekter detta skulle få på Östersjön och dess miljö.118  

 

 
                                                 
115 www.naturvardsverket.se 07-05-23 
116 FOIs remissvar, 2007 www.naturvardsverket.se 
117 Ibid 
118 Ibid 
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Tabell 3.1 Sammanfattning av nya motiv och frågor från remissvaren  

Frågor Aktörer 
Östersjöbottens kartläggning Boverket 
Samkörning med forskning och miljöåtgärder Gotlands kommun 
Spridningen av gifter, ammunition, minor och 
kemiska stridsmedel vid muddringsarbete 

Boverket, Gotlands kommun, Högskolan på 
Gotland, Länsstyrelsen Gotland, 
Länsstyrelsen Blekinge, Länsstyrelsen 
Kalmar, Länsstyrelsen Stockholm, 
Kustbevakningen, SLU (Sveriges 
lantbruksuniversitet), Miljöpartiet, SGU, 
SMHI, Sveriges fiskares riksförbund, WWF, 
Försvarsmakten, CCB (Coalition Clean 
Baltic) och FOI 

Läckage och utsläpp från ledningen och 
kompressortornet 

Boverket, Gotlands kommun, Länsstyrelsen 
Stockholm, SMHI, Sveriges fiskares 
riksförbund, FOI och Fiskeriverket 

Vilka miljöeffekter de kemikalier som 
användas vid bygget kan ge 

Länsstyrelsen Gotland, Länsstyrelsen 
Blekinge och Länsstyrelsen Kalmar 

Den indirekta effekten av att fartygstrafiken 
av miljöfarligt gods måste gå på andra 
områden 

Högskolan på Gotland och SGU 

Natura-2000 områden är känsliga områden 
och bör undvikas av gasledningen 

Högskolan på Gotland, Länsstyrelsen 
Blekinge, Länsstyrelsen Kalmar, Miljöpartiet, 
WWF, Naturvårdsverket, CCB och FOI 

Påverkan på kulturmiljön i form av 
skeppsvrak och stenåldersbosättningar 

Boverket, Länsstyrelsen Gotland, 
Länsstyrelsen Kalmar Riksantikvarieämbetet 
och Sveriges fiskares riksförbund 

Hur fågellivet påverkades av gasledningen Länsstyrelsen Gotland, Länsstyrelsen Kalmar, 
WWF, Naturvårdsverket, CCB och FOI 

Hur Östersjöns syresättningsmöjligheter 
kommer att påverkas 

Länsstyrelsen Stockholm 

Konvektiva strömningar som skulle ha  
positiv inverkan på syrefattiga områden 

SMHI 

Hur ledningen skall stöttas och risken för 
skrev  

Länsstyrelsen Stockholm, SGU och FOI 

Buller under anläggning och drift, hur denna 
påverkar natur och djur 

Länsstyrelsen Stockholm, Sveriges fiskares 
riksförbund, WWF, Fiskeriverket, CCB, 
Stiftelsen Väröhus och FOI 

Hur miljön och djur påverkas av mötet mellan 
den varma gasen och det kallare vattnet, så 
kallad termisk påverkan 

Länsstyrelsen Stockholm 

Vilka långsiktiga effekter projektet ger på 
miljön och djurlivet i Östersjön 

SLU, CCB och SMHI 

Direkt negativ påverkan på fisken och dess 
levnadsmiljö 

Fiskeriverket, Högskolan på Gotland, 
Länsstyrelsen Blekinge, Länsstyrelsen 
Kalmar, Miljöpartiet, Sveriges fiskares 
riksförbund, WWF, CCB och 
Naturvårdsverket 
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Påverkan för fiskenäringen i området genom 
förbud och begränsningar inom vissa områden 
vid drift men även påverkan under 
anläggningsarbetet 

Fiskeriverket, Gotlands kommun, Gotlands 
fiskareförbund, Länsstyrelsen Gotland, 
Länsstyrelsen Blekinge, Länsstyrelsen 
Kalmar, Länsstyrelsen Stockholm, 
Kustbevakningen, SLU, Sveriges fiskares 
riksförbund, CCB och FOI 

Framtida påverkan på miljön vid eventuell 
avveckling av gasledningen 

Fiskeriverket, Stiftelsen Väröhus och FOI 

Vilka konsekvenser gasledningens placering 
skulle få för fartygsrutter, risker med trängre 
leder eller närmare land 

Gotlands kommun, Högskolan på Gotland, 
Länsstyrelsen Gotland, Länsstyrelsen 
Blekinge, Länsstyrelsen Kalmar, 
Sjöfartsverket och FOI 

Skador eller störningar vid drift, 
anläggningsarbete, restriktioner, bevakning, 
underhåll och inspektion för fartyg och 
anläggningen 

Sjöfartsverket 

Katastrofscenario, vad händer vid tex. ett 
ledningsbrott, fartygskollision med 
kompressortornet eller vid sabotage, vilka 
konsekvenser får detta för den redan känsliga 
Östersjömiljön och för fartyg i området 

Energimyndigheten, Gotlands kommun, 
Länsstyrelsen Gotland, Länsstyrelsen 
Blekinge, Länsstyrelsen Kalmar, 
Kustbevakningen, SGU, Sjöfartsverket, 
SMHI, Sveriges fiskares riksförbund, 
Räddningsverket, CCB, Stiftelsen Väröhus 
och FOI 

Risker för räddningspersonal och civila i 
samband med räddningsverksamhet 

Kustbevakningen, SLU, Stiftelsen Väröhus 
och Räddningsverket 

Risker för gasledningen med ankare och 
drivande fartyg 

Kustbevakningen, SLU, Sjöfartsverket, SMHI 
och FOI 
 

Hur påverkas luftzonen vid 
kompressorstationen vid eventuell 
säkerhetszon 

Kustbevakningen och Räddningsverket 

Risken med att småläckor inte blir upptäckta 
och de effekter detta kan få 

Räddningsverket 

Hur kompressortornet kan påverkas av is vid 
tex. nerisning eller isskjuvning 

Sjöfartsverket och CCB  

Frågan om överföringsförluster i jämförelse 
med andra alternativa dragningar både till 
havs och landbaserade och nollalternativet 

Energimyndigheten 

Förlusten av områden för vind- och vatten 
kraft 

Energimyndigheten, Boverket, Gotlands 
kommun och SLU  
 

Förlusten av handlingsutrymme för 
kabeldragning 

Gotlands kommun 

En utökad användning av naturgas påverkar 
miljön negativt och bidrar till 
klimatproblemen, riskerar att skuta fram 
övergången till förnyelsebarenergi 

SLU, Miljöpartiet, WWF, Stiftelsen Väröhus 
och FOI 

Ökad konkurrens i Europa på energiområdet 
och på så vis lägre priser för konsumenterna 
 

Stockholms Handelskammare 

 34



Naturgas inte är lika farligt som kol och olja 
utan kan bidra till att sänka utsläppen av 
koldioxid 

Stockholms Handelskammare och Boverket 

Effekter för kommunens näringsliv Gotlands kommun 
Alternativ till den aktuella dragningen, både i 
havet, på land och ett nollalternativ, samt 
motiv 

Boverket, Gotlands kommun, Högskolan på 
Gotland, Länsstyrelsen Gotland, 
Länsstyrelsen Blekinge, Länsstyrelsen 
Kalmar, Länsstyrelsen Stockholm, SLU 
Miljöpartiet, Räddningsverket, Sveriges 
fiskares riksförbund, WWF, 
Naturvårdsverket, CCB, Stiftelsen Väröhus 
och FOI 

Hur friluftslivet i det berörda området 
påverkas vid anläggning av och drift för 
ledningen 

Kustbevakningen, SLU och Boverket 

Faktum att rörtypen aldrig använts i Östersjön 
tidigare och dess dimensionering  
 

SMHI  

Påverkan på rören av strömmar och vågor SMHI och CCB  
Påverkan på miljöövervakningsstationer CCB 
Koordinaterna som angetts är ej meningsfulla Samförvaltningsinitiativet Gotland 
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4 Analys 
Kapitel fyra, uppsatsens analyskapitel kopplar som jag nämnt tidigare samman kapitel två och 

tre. Uppsatsens teori tillämpas på det empiriska materialet och resultatet redovisas här. 

Kapitlet är uppdelat i två delar med underrubriker, där den första delen behandlar frågan om 

vilken sorts nätverk uppsatsen har undersökt. Med hjälp av tabell 2.2 och remissvaren från 

kapitel 3.2 så genomförs denna analys. Andra delen i kapitlet, 4.2 ägnas åt att analysera vilka 

nya verktyg som samarbetet i nätverket lett fram till för regeringen. Nya frågor och motiv till 

ett svenskt nej redovisas i underrubriker som följer rubrikerna från kapitel tre.  

 

4.1 Vilken sorts nätverk talar vi om? 

Analysen av den första frågeställningen, nämligen vilken sorts nätverk Östersjöfallet skall 

placeras i har jag valt att dela upp i de tre dimensioner. De följer de dimensioner som 

modellen119 i teorikapitlet visar, för att underlätta kopplingen till teorin och göra analysen 

lättare att förstå. 

 

4.1.1 Medlemskap, resurser och makt 

Antalet remissvar som Naturvårdsverket tog emot var trettien stycken, av dessa trettien så har 

tjugosju stycken använts i uppsatsen. Kravet på ett till två för att klassas som policy 

community uppfylls alltså inte. Parternas åsikter har inte bara varierat utan även ställts mot 

varandra i enskilda fall. Även här handlar det om ett issue network. Parternas intresse varierar 

som sagt och det finns enstaka parter främst Stockholms Handelskammare som är positiva till 

projektet och gärna ser att det genomförs medan en tydlig majoritet av parterna inte vill ha 

gasledningen i dess nuvarande form. Nejsidan kan sägas ha olika synsätt och frågor men delar 

det gemensamma målet att stoppa gasledningen. Men alla medlemmar i nätverket delar alltså 

inte samma intresse och får därför sägas falla in under issue network. Den första dimensionen, 

medlemskap pekar alltså enhälligt på att det handlar om ett issue network.  

 

Den andra dimensionen, resurser kan sägas följa samma spår som den första. Fördelningen av 

resurser i nätverket kan inte påstås vara jämn utan grupper som samförvaltningsinitiativet 

Gotland och stiftelsen Väröhus kan få nöja sig med en konsulterande roll om någon alls, 

medan Räddningsverket och Naturvårdsverket har möjlighet att få tyngre roller. Kontrollen på 

medlemmar i organisationerna får sägas variera, myndigheterna tillhör de grupper där 

                                                 
119 Se tabell 2.2 i kapitel 2 
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hierarkin i organisationen är ordnad men grupper som SLU och Högskolan Gotland kan 

knappast sägas ha en hierarkisk ordning av sina medlemmar, där studenterna får inkluderas. 

Även Samförvaltningsinitiativet Gotland och stiftelsen Väröhus får räknas som exempel här. 

Detta ger att även i den andra dimensionen pekar kriterierna på att det rör sig om ett issue 

network. Den sista dimensionen makt, har till skillnad till de andra två enbart ett kriterium. 

Fördelningen av makt i nätverket kan inte sägas vara jämn utan till fördel för 

statsrepresentanterna dvs. myndigheterna och verken. Även Försvarsmakten och FOI har en 

fördel gentemot de ickestatliga aktörerna i och med den tyngd de har med sig, som 

statsrepresentanter. Bland intressegrupperna så kan grupper som Sveriges fiskares riksförbund 

och Gotlands fiskareförbund sägas ha en större chans än de andra att bli konsulterande 

eftersom de kan sägas ha expertpositioner eller information som andra aktörer inte har. Även 

den sista dimensionen makt, pekar alltså på issue network och därmed har tre av tre pekat på 

issue network.  

 

4.1.2 Sammanfattning av medlemskap, resurser och makt 

Analysen har alltså visat att nätverket är ett issue network. I sin nuvarande form så är det 

alltså tydligt att intressegrupperna och myndigheterna som ingått i nätverket har haft en 

konsulterande roll för regeringens arbete. Nya förslag och motiv har kommit fram både på nya 

och gamla idéer. Dessa motiv kan regeringen nu välja om de ska använda eller ej. I en policy 

community där färre grupper suttit på tyngre resurser så är det troligt att regeringen hade fått 

erbjuda parterna roller i beslutande processen, med inflytande över beslutet. Hur nätverket 

utvecklas och vilka parter som kommer att få större makt och inflytande, kommer helt att bero 

på vilka resurser som regeringen kommer att behöva. Vilket i sin tur påverkas av vilket sätt 

som regeringen väljer att fortsätta jobba mot ett avslag för gasledningen.   

 

4.2 Nya verktyg? 

Jämförs de förslag som regeringen fick i promemorian med åtgärder och verktyg mot bygget 

av Östersjöledningen med de förslag och frågor som framkom i remissvaren som 

Naturvårdsverket mottog, så klarnar bilden av vad nätverket kan sägas ha resulterat i. Jag 

kommer nu att redogöra för de nya verktygen uppdelat på fyra underrubriker och avsluta med 

en sammanfattning av de viktigaste punkterna.  
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4.2.1 Nya aspekter på miljön och naturen 

Flera av remissvaren förde fram frågor som regeringen genom promemorian redan kände till 

men det kom också in en hel del nya aspekter och frågor rörande bygget. Hur läckor på 

gasledningen kan påverka miljön och djurlivet, användningen av kemikalier vid bygget och 

deras effekter på miljön. Det faktum att ledningen kan komma att påverka rutterna för 

miljöfarliga transporter och hur detta indirekt kan påverka den känsliga Östersjömiljön. 

Vilken påverkan bygget har på kulturmiljön i området runt bygget, i form av skeppsvrak och 

stenåldersbosättningar. Effekterna för de fågelarter som lever i området föreslås utredas. Vilka 

konsekvenser den termiska påverkan får på miljön och djur tillföljd av mötet mellan den 

varma gasen och det kalla vattnet. Påverkan på rören av strömmar och vågor hävdas också ha 

undervärderats av Nord Stream. Även faktumet att den typ av rör som Nord Stream vill 

använda aldrig tidigare används i Östersjön med de speciella förhållanden som där råder. Sist 

men inte minst så lyfte några aktörer upp Helsingforskonventionen och försiktighetsprincipen 

som stöd till ett svenskt nej.  

 

4.2.2 Nya frågor rörande fisken och fisket 

Den enda nya frågan som kom till efter remissvaren på denna punkt var, hur miljön och fisken 

skulle komma att påverkas vid en eventuell avveckling eller om rören lämnas kvar efter 

drifttidens slut. Förslag och krav på alternativa dragningar hade förts fram tidigare och 

gjordes även så i många remissvar, men FOI gav också tre konkreta förslag på vart detta 

skulle kunna ske. Till dessa skulle lönsamhetskalkyler ställas upp.  

 

4.2.3 Nya fronter för sjöfarten och säkerheten  

Risken för olyckor och läckor fanns redan i promemorian men remissvaren tillförde fler 

scenarier, faran för sabotage och vilka effekter detta skulle få för miljön och andra fartyg i 

området. Drivande fartyg i området och om en eventuell säkerhetszon skulle behövas inte 

bara i havet runt kompressorstationen utan även i luften. Sjöfartsverket som i promemorian 

uttryckt att sjöfarten inte skulle påverkas i någon större utsträckning vände nu och stod bakom 

flera förslag på aspekter som behövde utredas. En av dessa var frågan om hur nerisning av 

kompressortornet skulle hanteras och risken med isskjuvning. Andra frågor var risken med 

trängre fartygsrutter och om fartygen tvingas gå närmare land. Även hur fartygstrafiken 

kommer att påverkas under drift, anläggningsarbete, bevakning, underhåll och inspektion 

borde utredas. Räddningsverket som får ses som en tung aktör på området säkerhet, menade 

att olycksrisken inte var negligerbar utan att åtgärder vid olyckor skulle presenteras. De lyfte 
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också frågan hur små läckor skulle upptäcks och att en landbaserad ledning inte skulle dras 

med det problemet. Andra frågor var hur kompressorstationen skulle skyddas och vilka 

säkerhets och vapensystem som eventuellt skulle komma att användas på anläggningen. 

 

4.2.4 Nya förslag på energiområdet 

De stora frågorna och argumenten som klimatpåverkan av naturgas och att områden lämpliga 

för förnyelsebara energikällor ockuperades fanns tidigare, men frågan om vilka 

överföringsförluster som det valda alternativet har i förhållande till andra alternativ eller 

nollalternativet föreslogs utredas. En utredning av energibehovet i Europa föreslogs också, 

tillsammans med hur europeisk kraftindustri skulle komma att påverkas. Slutligen kan också 

FOIs förslag om att arbetet borde frysas tilldess att tillräcklig information om projektet och 

bygget kunde redovisas. Även Samförvaltningsinitiativet Gotland ansåg att informationen 

som Nord Stream gett var otillräcklig, här gällde det koordinaterna som inte ansågs 

meningsfulla. Ett förslag var också att all fakta och de modeller som används inför bygget 

skall lämnas ut till myndigheter och forskare.  

 

4.2.5 Sammanfattning av de viktigaste punkterna 

Av alla de nya argumenten och motiven till ett svenskt nej så finns det några punkter som av 

olika anledningar kan belysas. Till att börja med så kan frågan om kulturmiljön i det 

planerade byggområdet visa sig vara en viktig fråga. Att byggen försenas p.g.a. att spår efter 

stenåldersbosättningar hittats är inte ovanligt och leder då till att undersökningar och åtgärder 

måste vidtas vilket i sin tur leder till förseningar, något som Nord Streams pressade 

tidsschemat drabbas hårt av. Helsingforskonventionen och försiktighetsprincipen kan också 

bli viktiga kort för Sverige eftersom dessa i allra högsta grad motiverar ett svenskt nej till 

projektet ur miljöhänsyn. Detta är frågor där tyngden legat på frågorna i sig, det finns också 

frågor där parten bakom frågan har minst lika stor betydelse om inte mer än själva frågan.  

 

Att Sjöfartsverkets inställning ändrades och stod bakom flera argument mot bygget var 

viktigt, eftersom verket har stor tyngd på området runt sjötrafik och säkerhet. Även 

Räddningsverkets ställningstagande mot projektet får anses som viktigt för att Sverige skall 

kunna neka Nord Stream tillstånd. Båda dessa verk medför auktoritet och tyngd inom sina 

respektive område. Slutligen så kan frågorna om energibehovet i Europa och projektets 

påverkan på europeisk kraftindustri väcka ekon ute i Europa som i sin tur kan leda till ökat 

stöd för Sverige. 
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5. Slutsats och diskussion 
Kapitel fem är uppdelat under två underrubriker. I den första, 5.1 Slutsats så kommer jag att 

presentera svaret på forskningsfrågan; Hur arbetar staten och de inblandade 

intressegrupperna tillsammans i policy networks? Förutom forskningsfrågan så kommer även 

några mer generella slutsatser från uppsatsen att tas upp. I den andra delen av kapitlet, 5.2 

Avslutande diskussion så förs en diskussion om fortsatt forskning utifrån uppsatsen och vilka 

nya forskningsfrågor som uppsatsen lett fram till.  

 

5.1 Slutsats 

Efter att ha arbetat med tidigare forskning för uppsatsen och studerat andra forskares teorier 

och diskussioner så har en bild av hur policy network fungerar visast sig. Jag har också i och 

med uppsatsens mer preciserade forskningsfrågor fördjupat begreppet policy network, som får 

stå som ett samlingsnamn för teorin. Det syns tydligt i uppsatsen att staten spelar en 

betydande roll i det nätverk som jag undersökt. Genom att Naturvårdsverket bjudit in vissa 

grupper till att lämna remissvar och utelämnat andra så har en första gränssättning för vilka 

aktörer som kommer med skett. Det svenska regelverket och statens motiv för att skapa 

nätverket har dock möjliggjort för andra parter än de utvalda att träda in i på arenan. Men de 

grupper som inte varit inbjudna har fått andra förutsättningar och det går inte att veta hur 

många som missat möjligheten att få påverka till följd av detta. Att Naturvårdsverket ändå 

tagit emot flera svar från parter som inte inbjudits officiellt visar att nätverket inte kan klassas 

som ett slutet nätverk och är ännu ett bevis på att det handlar om ett issue network. 

 

Det framgår tydligt att den svenska statens motiv till nätverket är att få hjälp med nya verktyg 

och motiv för att motivera ett svenskt nej till Nord Streams gasledning. Det är här som 

grunden till nätverket ligger. Staten behöver stärka motiven till att neka Nord Stream den 

planerade dragningen och det är här som vissa grupper kan bidra med resurser som staten 

saknar eller som stärker de motiv som staten har. De flesta av grupperna skulle själva tjäna på 

att gasledningen inte byggdes och genom att de samarbetar så kan de nå det gemensamma 

målet. De olika företrädarna för fisket vill inte ha de begränsningar som bygget kommer att ge 

och deras frågor och förslag ger ibland nya aspekter till ett nej och deras tyngd i form att de 

företräder ”risk receivers” stärker deras motiv och ger tyngd till ett svenskt avslag för Nord 

Stream. Räddningsverket och Sjöfartsverkets roll har diskuterats tidigare, men det kan 

återigen nämnas att deras auktoritet, expertis och stöd för regeringens nej bidrar till att detta 
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stärks. Det ligger ett visst värde i att en grupp är med och motiverar ett svenskt nej. Deras 

resurs är att de har speciell kännedom om ett sakområde eller spelar en annan viktig roll för 

vissa frågor, t.ex. i form av vara ”risk receivers”. Det kan upplevas som att de frågor som 

grupperna väckt inte betyder mycket, men de ger i sig upphov till krav på utredningar vilket 

skulle kunna fördröja och försvåra bygget. Förseningar kan i sin tur leda till att andra 

alternativ blir att föredra. Resultaten av utredningarna kan i sig stoppa bygget. 

 

Medan mycket av arbetet i nätverket tycks ha handlat om att stärka ett svenskt nej så har 

grupperna haft olika betydelse för detta. Tanken om en kärngrupp och en periferi som 

framfördes i boken Policy network in British Government, kan alltså återkopplas här. Antalet 

aktörer i nätverket har alltså varit betydande men samtidigt så är det troligt att det är de 

grupper som haft en dominerande roll inom sina respektive områden som också fått inträde 

till det innersta nätverket. Om så är fallet så har den skandinaviska korporatism som Uhrwing 

redogjorde för i Tillträde till maktens rum fått stöd. Vilken roll de sedan spelat och hur 

mycket de har kunnat påverka kan inte materialet säga men den konsulterande rollen som alla 

grupper innehavt, till följd av att nätverket visat sig vara ett issue network i och med 

remissvaren bör ha stärkts. Desto fler resurser som grupper tillfört desto större roll bör de ha 

kunnat få i beslutsprocessen.  

 

Uppsatsen har gett en bild av hur staten och intressegrupper kan arbeta tillsammans i policy 

network. I det här fallet så har aktörerna samarbetat mot ett gemensamt mål och grupperna har 

främst fått en konsulterande roll. Staten har inte velat begränsa utan istället främja olika idéer 

för ett svenskt nej till Nord Stream. Detta har alltså bidragit till att nätverket blivit ett issue 

network med flera aktörer. Uppsatsen får ses som ett litet bidrag till den stora forskningen 

runt hur staten och intressegrupper arbetar.  

 

5.2 Avslutande diskussion 

Vart eftersom arbetet med uppsatsen har besvarat de frågor som ställdes i inledningen så har 

också nya frågor och arbetsmetoder uppkommit. Nya möjligheter för att gräva djupare i teorin 

och i fallet med Östersjöledningen. Det går inte att mitt i arbetet med en uppsats börja med en 

ny frågeställning eller nya metoder, men det väcker idéer för uppföljning av uppsatsen. En 

frågeställning som onekligen öppnar upp för vidare forskning på området är, vilka roller varje 

grupp fick i beslutsprocessen efter att remissvaren analyserats? Utvecklades nätverket till en 

policy community med bara ett fåtal av aktörerna kvar i nätverket? Eller ansåg staten att en 
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konsulterande roll för aktörerna var fullt tillräcklig? Genom mer forskning i fallet så skulle 

frågor om nätverkets struktur kunna belysas mer ingående. I uppsatsen så framgår det att 

strukturen bestämdes av Naturvårdsverkets roll som remisansvarig men mer forskning skulle 

kunna säga mer om hur strukturen påverkat nätverket.  

 

Just nu så debatteras fortfarande fallet i media och debattartiklar, men när beslut i frågan om 

Östersjöledningen fattats så skulle en intressant infallsvinkel vara att genom enkätintervjuer 

undersöka hur alla parter i nätverket uppfattat sin egen roll. På så vis skulle det också vara 

möjligt att försöka få reda på om några parter uppfattades ha större påverkan än andra eller 

om någon part ansett att de inte fått tillräckligt med uppmärksamhet för sina frågor.   

 

En annan möjlighet som visat sig under arbetet med uppsatsen är, att om två fall eller flera i 

olika policy område skulle undersökas på samma sätt fast i en större studie än en C-uppsats, 

så skulle påståendet, att beroende på policyområde så fungerar nätverk olika kunna testas 

under svenska förhållanden. Marsh och Rhodes diskuterade detta i boken Policy Networks in 

British Government och Marsh, Richards och Smith belyste det igen i boken Changing 

Patterns of Government in the United Kingdom. Områden som skulle kunna undersökas då är 

tillexempel kontakten mellan staten och finansiella aktörer som banker eller kontakten mellan 

staten och kvinnojourer.  

 

Avslutningsvis kunde det också vara intressant att se närmare på elitaktörers roll i nätverk och 

vilka effekter dessa har på vilken sorts nätverket som utvecklas. Det skulle förstås krävas 

andra metoder för materialinsamling, tillexempel intervjuer av personer med insyn i de 

undersökta nätverken.    

 

Möjligheterna till att fortsätta forska om policy networks och deras roll i kontakten mellan 

staten och andra aktörer i vårt samhälle, är långt ifrån begränsade och kan som jag här 

diskuterat kopplas direkt till det fall som uppsatsen fokuserat på eller lägga fokus på ett helt 

nytt område. Att göra en större studie som spänner över flera olika policyområden där 

möjligheten till att göra generaliseringar är större vill jag påstå är att föredra, om det är 

möjligt, för att på allvar kunna bidra till forskningen. Möjligheten att kombinera denna 

intressanta teori med olika policyområden ger forskaren chansen att undersöka områden som 

han eller hon är intresserade av på ett bra sätt.  

 

 42



REFERENSER  

Källor 
 
Internet källor 
Boverkets remissvar:  

http://192.36.189.41/Documents/remisser/nord_stream_gas_pipeline/remissvar_fran_sverige/

boverket_sverige.pdf 

Coalition Clean Baltic’s remissvar: 

http://192.36.189.41/Documents/remisser/nord_stream_gas_pipeline/remissvar_fran_sverige/

coalition_clean_baltic_sverige.pdf 

Energimyndighetens remissvar: 

http://192.36.189.41/Documents/remisser/nord_stream_gas_pipeline/remissvar_fran_sverige/

energimyndigheten_sverige.pdf 

Esbokonventionen: 

http://www.naturvardsverket.se/sv/EU-och-Internationellt/Internationella-

konventioner/Esbokonventionen/ 

Fiskeriverkets remissvar: 

http://192.36.189.41/Documents/remisser/nord_stream_gas_pipeline/remissvar_fran_sverige/f

iskeriverket_sverige.pdf 

FOIs remissvar:  

http://192.36.189.41/Documents/remisser/nord_stream_gas_pipeline/remissvar_fran_sverige/f

oi_sverige.pdf 

Försiktighetsprincipen: 

http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate____1759.aspx 

Försvarsmaktens remissvar: 

http://192.36.189.41/Documents/remisser/nord_stream_gas_pipeline/remissvar_fran_sverige/f

orsvarsmakten_sverige.pdf 

Gotlands fiskareförbunds remissvar: 

http://192.36.189.41/Documents/remisser/nord_stream_gas_pipeline/remissvar_fran_sverige/

gotlands_fiskareforbund_sverige.pdf 

Gotlands kommuns remissvar: 

http://192.36.189.41/Documents/remisser/nord_stream_gas_pipeline/remissvar_fran_sverige/

gotlands_kommun_sverige.pdf 

 43



Helsingforskonventionen: 

 http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=109518&lan=sv 

Högskolan på Gotlands remissvar: 

http://192.36.189.41/Documents/remisser/nord_stream_gas_pipeline/remissvar_fran_sverige/

hogskolan_pa_gotland_sverige.pdf 

Kustbevakningens remissvar: 

http://192.36.189.41/Documents/remisser/nord_stream_gas_pipeline/remissvar_fran_sverige/

kustbevakningen_sverige.pdf 

Länsstyrelsen Blekinge läns remissvar: 

http://192.36.189.41/Documents/remisser/nord_stream_gas_pipeline/remissvar_fran_sverige/l

st_blekinge_sverige.pdf 

Länsstyrelsen Gotlands läns remissvar: 

http://192.36.189.41/Documents/remisser/nord_stream_gas_pipeline/remissvar_fran_sverige/l

st_gotland_sverige.pdf 

Länsstyrelsen Kalmar läns remissvar: 

http://192.36.189.41/Documents/remisser/nord_stream_gas_pipeline/remissvar_fran_sverige/l

st_kalmar_sverige.pdf 

Länsstyrelsen Stockholms läns remissvar: 

http://192.36.189.41/Documents/remisser/nord_stream_gas_pipeline/remissvar_fran_sverige/l

st_stockholm_sverige.pdf 

Miljöpartiet De Grönas remissvar: 

http://192.36.189.41/Documents/remisser/nord_stream_gas_pipeline/remissvar_fran_sverige/

miljopartiet_sverige.pdf 

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, Promemoria: 

http://svt.se/content/1/c6/71/74/62/Gasledningpolicy.pdf 

Naturvårdsverkets remissvar: 

http://192.36.189.41/Documents/remisser/nord_stream_gas_pipeline/remissvar_fran_sverige/

naturvardsverket_esbo_sverige.pdf 

Nord Stream, (2006), Säker gasförsörjning för Europa:  

http://www.nord-stream.ru/on-line/swe/files/24B4075C-5B50-4859-B446-

77F80E9B06EF/presentation%20nordstreamfinal%20swedish%20brutto_sw.pdf 

Riksantikvarieämbetets remissvar: 

http://192.36.189.41/Documents/remisser/nord_stream_gas_pipeline/remissvar_fran_sverige/r

iksantikv_sverige.pdf 

 44



Räddningsverkets remissvar: 

http://192.36.189.41/Documents/remisser/nord_stream_gas_pipeline/remissvar_fran_sverige/r

addningsverket_sverige.pdf 

Samförvaltningsinitiativet Gotlands remissvar: 

http://192.36.189.41/Documents/remisser/nord_stream_gas_pipeline/remissvar_fran_sverige/s

amforvaltningsinitiativet_sverige.pdf 

SGUs remissvar: 

http://192.36.189.41/Documents/remisser/nord_stream_gas_pipeline/remissvar_fran_sverige/s

gu_sverige.pdf 

Sjöfartsverkets remissvar: 

http://192.36.189.41/Documents/remisser/nord_stream_gas_pipeline/remissvar_fran_sverige/s

jofartsverket_sverige.pdf 

SMHI:s remissvar: 

http://192.36.189.41/Documents/remisser/nord_stream_gas_pipeline/remissvar_fran_sverige/s

mhi_sverige.pdf 

Stockholms Handelskammares remissvar: 

http://192.36.189.41/Documents/remisser/nord_stream_gas_pipeline/remissvar_fran_sverige/s

thlm_handelskammare_sverige.pdf 

SLUs remissvar: 

http://192.36.189.41/Documents/remisser/nord_stream_gas_pipeline/remissvar_fran_sverige/

mkb_centrum_sverige.pdf 

Stiftelsen Väröhus remissvar: 

http://192.36.189.41/Documents/remisser/nord_stream_gas_pipeline/remissvar_fran_sverige/s

tiftelsen_varohus_utvecklings_ab_wa_ro_ryttargard_sverige.pdf 

Sveriges fiskares riksförbund: 

http://192.36.189.41/Documents/remisser/nord_stream_gas_pipeline/remissvar_fran_sverige/s

veriges_fiskares_riksforbund.pdf 

Sveriges Radio–Ekot,(2006), Gazprom – en växande rysk maktfaktor: 

http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=1017553 

SVT Nyheter,(2007), Reinfeldt talade gasledning med Merkel: 

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=737498 

SVT Nyheter,(2006), Rysk gasledning hotar Östersjön: 

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=45952&a=630522&lid=aldreNyheter_613058&lpos=rubr

ik_630522 

 45



SVT Nyheter,(2006), Ryssland lovar öppenhet om gasledningen: 

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=690657 

SVT Nyheter,(2007), Hemligt dokument säger nej till gasledning: 

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=45995&a=717462 

Världsnaturfondens remissvar: 

http://192.36.189.41/Documents/remisser/nord_stream_gas_pipeline/remissvar_fran_sverige/

wwf_sverige.pdf 

 

Litteratur  
Bell, Judith, (2000) Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur.  

Boholm, Åsa, (2004) Editorial: what are the new perspectives on sitting controversy? Journal 

of Risk Research 7,(March) 

Dagens Nyheter,(2007) Befogad rysskräck. www.dn.se (24-04-07) 

Dagens Nyheter,(2006) Förnyad svensk kritik mot ryska gasledningen. www.dn.se (24-04-07) 

Dagens Nyheter,(2007) Gasledningen ett militärt hot för Sverige. www.dn.se (16-04-07) 

Dagens Nyheter,(2007) Rysskräck bakom oro för gasledning. www.dn.se (16-04-07) 

Dagens Nyheter,(2007) Rysk gasledning säkerhetspolislikt problem. www.dn.se (16-04-07) 

Dagens Nyheter,(2006) Stoppa ryska gasledningen som hotar Östersjöns hälsa. www.dn.se 

(18-04-07) 

Frans, van Waarden, (1992) Dimensions and types of policy networks. European journal of 

political research, 21: 29-52 

Marsh, David & Rhodes R. A. W, (1992) Policy networks in British government. Clarendon 

Press: Oxford.  

Marsh, David, Richards, David & Smith, Martin, J, (2001) Changing Patterns of Governance 

in the United Kingdom: Reinventing Whitehall? Great Britain: Antony Rowe Ltd. 

Marton, Susan,(2000) the Mind of the State. Sweden: Livrèna Grafiska AB 

Smith, Martin, J. (1993) Pressure Power and Policy. United States: University of Pittsburgh 

Press. 

Svenska Dagbladet. (2007) Hälften säger nej till gasledning. www.dn.se (28-04-07) 

Svenska Dagbladet. (2007) Schweiziskt(!) gasprojekt kan stoppas. www.svd.se (07-04-07) 

Svenska Dagbladet. (2007) Sverige ställer in möte om gasledning. www.svd.se (17-04-07)  

The Economist. (2007) A bear at the throat. 14-04-07  

Uhrwing, Marie, (2001) Tillträde till maktens rum. Hedemora: Gidlunds Förlag. 

 46



Bilaga 1. Remissvaren 
 

Remissvar Inkom 
SGU (Sveriges geologiska undersökningar)   2007-01-22 
Länsstyrelsen Skånes län 2007-01-23 
Riksantikvarieämbetet 2007-01-24 
MKB-centrum SLU (Sveriges lantbruks 
universitet) 

2007-01-25 

Försvarsmakten 2007-01-24 
Fiskeriverket 2007-01-26 
Stockholms Handelskammare 2007-01-25 
SMHI (Sveriges metrologiska och 
hydrologiska institut) 

2007-01-24 

Länsstyrelsen i Blekinge län 2007-01-25 
Energimyndigheten 2007-01-26 
Gunnel Bergström 2007-01-26 
Coalition Clean Baltic 2007-01-25 
Sveriges Fiskares Riksförbund 2007-01-26 
Länsstyrelsen i Stockholms län 2007-01-26 
Gotlands Kommun 2007-01-26 
Miljöpartiet De Gröna  2007-01-26 
Länsstyrelsen Gotlands län 2007-01-29 
Länsstyrelsen Kalmar län 2007-01-29 
Länsstyrelsen Södermanlands län  2007-01-29 
Gotlands Fiskareförbund 2007-01-29 
Kustbevakningen 2007-01-29 
Sjöfartsverket 2007-01-26 
Räddningsverket 2007-01-26 
Länsstyrelsen Uppsala län 2007-01-25 
Högskolan på Gotland 2007-01-30 
Boverket 2007-01-31 
Världsnaturfonden WWF 2007-02-02 
Stiftelsen Väröhus/Utvecklings AB Wä Rö 
Ryttargård 

2007-01-31 

Samförvaltningsinitiativet Gotland Datum saknas 
FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut) 2007-02-07 
Naturvårdsverkets yttrande 2007-02-15 
 
 
 
 
 

 47


	Framsida.doc
	2007 C-Uppsats A.doc
	 FIGURFÖRTECKNING  
	FÖRKORTNINGAR 
	 1. INLEDNING 
	1.1 Ämnesval och problembild 
	1.2 Syfte och perspektiv 
	1.3 Forskningsfrågor 
	1.4 Bakgrund 
	1.5 Definitioner  
	1.6 Tidigare forskning 
	1.7 Metod och material 
	1.7.1 Angreppssätt  
	1.7.2 Avgränsning 
	1.7.3 Material 
	1.7.4 Metod för insamling och analys av data.  
	1.7.5 Operationalisering, reliabilitet och validitet 

	1.8 Disposition 
	 2. Nätverksteorin  
	2.1 Policy networks 
	Dimension
	Policy community
	Issue network
	 
	Membership
	 
	Integration
	 
	Resources
	Power



	 
	2.2 Åtta kriterier för Policy network   
	2.3 Utveckling av tabellen och Smith 
	Medlemskap
	Resurser
	Makt

	2.4 Tabell 2.2 förklaras 
	2.5 Sammanfattning av teorikapitlet 

	 3. Promemorian och remissvaren 
	3.1 Den hemliga promemorian 
	3.1.1 Miljön och naturen 
	3.1.2 Fisken och fisket 
	3.1.3 Sjöfarten 
	3.1.4 Säkerhetsaspekten  
	3.1.5 Energipolitik 


	 
	3.2 Remissvaren från Naturvårdsverket 
	3.2.1 Miljö och naturen 
	3.2.2 Fisken och fisket 
	3.2.3 Säkerhetsaspekten och sjöfarten 
	3.2.4 Energipolitik 
	3.2.5 Övriga frågor 
	3.2.6 Totalförsvarets Forskningsinstitut 
	Tabell 3.1 Sammanfattning av nya motiv och frågor från remissvaren  
	Frågor
	Aktörer



	 
	 4 Analys 
	4.1 Vilken sorts nätverk talar vi om? 
	4.1.1 Medlemskap, resurser och makt 
	4.1.2 Sammanfattning av medlemskap, resurser och makt 

	4.2 Nya verktyg? 
	 4.2.1 Nya aspekter på miljön och naturen 
	4.2.2 Nya frågor rörande fisken och fisket 
	4.2.3 Nya fronter för sjöfarten och säkerheten  
	4.2.4 Nya förslag på energiområdet 
	4.2.5 Sammanfattning av de viktigaste punkterna 


	5. Slutsats och diskussion 
	5.1 Slutsats 
	5.2 Avslutande diskussion 

	REFERENSER  
	Internet källor 




