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Abstract 

This is a case study that will investigate how interdependence can explain the 

tension that occurs between the state and municipality due to Nord Stream 2. 

Through a qualitative text analysis of public documents, newspaper articles and 

news reports from television, I have interdependence as explanation model sought 

to understand the state's actions with / against the municipality of Karlshamn 

regarding the storage of gas pipes in Stilleryds harbour. I have focused on some 

key concepts of interdependence that I consider to be most relevant to explaining 

my case: Power and interdependence, complex interdependence, sensitivity and 

vulnerability, as well as negotiation. My approach has then been to insert the case 

into a broader context in order to better understand the case. The results of my 

studies show that in many cases it is just the mutual dependence between state and 

municipality that creates the tension between the two players. There are 

unregulated areas in the border between the government's governance by the 

municipalities through legislation and it is based on protected municipal self-

government. Furthermore, the result shows that international relations in many 

cases directly affect national dependence between state and municipality. All in 

all, it shows that mutual dependence is global and rarely has clear limits. 
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1 Inledning 

I en globaliserad värld suddas vissa tidigare gränser ut. Den mellanstatliga 

handeln utvecklas för varje dag som går och komplexiteten av de beroenden som 

uppstår kan i många fall vara svåra att överblicka. Allt det som pågår i vår 

omvärld påverkar även de inomstatliga relationerna mellan stat och kommun. När 

statliga och kommunala intressen skiljer sig åt, eller tydlig reglering saknas, 

uppstår spänning mellan de båda aktörerna. Det finns flera signaler som pekar på 

ett behov av att uppdatera nuvarande regelverk och synsätt för att tydliggöra 

rollspelet mellan stat och kommun (Dir. 2017:31, s.1). 

 

I min uppsats vill jag belysa det inomstatliga beroendet mellan stat och kommun. 

Detta beroendeförhållande handlar om mycket mer än ekonomi. Här ställs statliga 

intressen såsom säkerhets- och miljöpolitik mot kommunalt självstyre och rätten 

att bedriva kommunal näringsverksamhet (SFS 2017:725, §7).  

 

Med hänsyn till den uppmärksamhet som Nord Stream 2 fått i media och 

omfattningen av de kontakter som varit mellan stat och kommun både öppet och 

bakom lyckta dörrar så blir åtminstone jag intresserad. Det ömsesidiga beroendet 

(interdependensen) som i detta fall påverkas av andra stater, EU, och otydligt 

rollspel mellan stat och kommun gör det värt att studera närmare (Essiasson et.al. 

2017, s. 33). 

1.1 Frågeställning 

Hur kan man förklara spänningen som uppstår mellan stat och kommun med 

anledning av Nord Stream 2? 

1.2 Avgränsning 

Min fallstudie avgränsas till hur staten agerat med/mot Karlshamns kommun ur ett 

interdependensperspektiv när det gäller lagring av naturgasrör avsedda för Nord 

Stream 2 i Stillerydshamnen. 

 

Jag kommer inte att ta ställning till om ärendet behandlats på rätt eller fel sätt eller 

om någon vunnit fler fördelar än den andra aktören, utan min uppsats syftar till att 

bättre förstå de krafter som påverkar beroenderelationen mellan stat och kommun. 
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1.3 Disposition 

I kapitel två kommer jag ge läsaren en inblick i mitt val av metod och där kommer 

jag även att motivera valet av metod genom att redovisa de för- och nackdelar 

som jag tagit hänsyn till i min beslutsprocess. Därefter presenteras materialet som 

använts och det arbete som gjorts för att bibehålla en god källkritisk nivå så långt 

detta varit möjligt. I kapitel tre lägger jag min teoretiska grund genom att beskriva 

interdependensens tankar och belyser där särskilt de nyckelområden som är mest 

relevanta för min uppsats i syfte att skapa en röd tråd mellan teori och min 

fallstudie. Kapitel fyra beskriver relationen mellan stat och kommun och de 

regelverk som reglerar denna relation och som i vissa avseenden skapar 

spänningar i förhållandet. Kapitel fem beskriver sedan på ett övergripande sätt 

Nord Stream 2 och den kritik som riktats mot projektet vilket sedan leder in i 

kapitel sex där jag gör ett försök att koppla ihop kritiken med praktiken. I kapitel 

sju diskuterar jag kring mina hypoteser för att slutligen dra slutsatser i kapitel åtta. 
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2 Metod och material 

2.1 Metod 

Jag har valt att göra en fallstudie av hur staten agerat med/mot Karlshamns 

kommun ur ett interdependensperspektiv när det gäller lagring av naturgasrör 

avsedda för Nord Stream 2 i Stillerydshamnen (Essiasson et.al. 2017, s. 108). Då 

min uppsats använder interdependens som förklaringsmodell snarare än att fallet 

prövar teorin så får mitt arbete ses som en teorikonsumerande studie (Essiasson 

et.al. 2017, s. 41-42).  

 

Fallstudie som företeelse ger mig möjligheten att gå mer på djupet i min forskning 

och belysa relationen mellan staten och kommunen snarare än att producera ett 

forskningsresultat bestående av siffror och tabeller. En av de fördelar som jag sett 

med fallstudien är att jag kommer väldigt nära händelsen och därigenom mer i 

detalj kan följa vad som händer i de relationer som finns inom fallet. 

 

Fallstudiens begränsning är att det är svårt att dra generella slutsatser utifrån en 

enskild händelse, utan den behöver stöd av annan forskning inom samma område 

för att kontrollera tillförlitligheten på de slutsatser som dras. 

 

I mitt uppsatsarbete kommer jag att genomföra en kvalitativ textanalys av de 

texter som ligger till grund för min forskning. Genom att studera 

underlagen/texterna hoppas jag kunna finna underliggande faktorer som påverkat 

respektive aktörs agerande i mitt valda fall (Essiasson et.al. 2017, s. 211). 

Avsikten är att försöka skapa en bättre helhetsbild genom att sätta händelserna i 

en större kontext. 

 

”Samhällsvetenskaplig forskning handlar till stor del om att söka efter och 

försöka belägga förekomsten av samband och påverkan mellan olika fenomen. 

Ibland nöjer vi oss med att påvisa och beskriva sambandsmönster i vårt 

datamaterial för att därigenom kunna uttala oss om att världen hänger samman 

eller inte hänger samman” (Essiasson et.al. 2017, s. 67). 

 

Då min fallstudie saknar statistiskt underlag som kan organiseras, kategoriseras 

och analyseras utan mer handlar om att försöka förstå ett skeende så passar den 

inte för en kvantitativ granskning (Essiasson et.al. 2017, s. 198). 
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Om jag haft mer tid så skulle det vara fullt möjligt att göra en jämförande analys 

genom att belysa eventuella skillnader i statens agerande mot/med Karlshamn 

respektive Slite när det gäller projektet Nord Stream 2. Möjligen hade en sådan 

jämförelse kunnat visa på statens avvägning när det gäller strategisk betydelse 

mellan Karlshamn och Slite likväl som att göra skillnad på nyetablering i 

Karlshamn ställt mot en förlängning av befintligt samarbete med Slite (SVT 1).  

 

En annan infallsvinkel hade kunnat vara att se skillnader i statens agerande 

mot/med Slite gällande Nord Stream 1 och Nord Stream 2. Genom att dessa två 

projekt genomförs med 8 års mellanrum så hade detta kunnat visa på ett förändrat 

förhållningssätt från statens sida med anledning av det kraftigt försämrade 

omvärldsläget som blivit under perioden 2008-2018 exempelvis genom den 

illegala annekteringen av Krim och kriget i Ukraina för att bara nämna två 

händelser (DN 1). 

 

Jag har även övervägt att jämföra Karlshamn och Nord Stream 2 problematiken 

med att Lysekils kommun fick ett erbjudande i slutet av 2017 från ett kinesiskt 

konsortium lett av företaget Sunbase International Holdings. Konsortiet, med nära 

kontakter till det kinesiska kommunistpartiet, ville bygga Nordens största hamn i 

Bohuslän, komplett med infrastruktur i form av vägar och järnväg samt en bro 

över Gullmarn (TV4 1). Investeringar lovades även i skola, sjukhus och äldrevård. 

Projektet avbröts av investerarna i slutet av januari efter kraftiga protester 

allmänheten. Även i detta fall höjdes röster för att svenska säkerheten skulle 

kunna vara hotad. 

 

Till sist har jag valt att fokusera på hur relationen mellan stat och Karlshamns 

kommun påverkats av lagringen av naturgasrör i Stillerydshamnen där nöjer jag 

mig med att göra jämförelser inom ramen för mitt valda fall. Det slutliga valet 

styrdes av den tid som tilldelats för att skriva uppsatsen. 

Hypoteserna som jag har ambitionen att besvara är följande: 

1. Hur kan vi förstå de spänningar som uppstår som en följd av motsättningar 

mellan nationella och kommunala intressen 

2. Regelverket som reglerar relationen mellan stat och kommun är 

otillräckligt. 

2.2 Material 

I mitt uppsatsarbete har jag studerat både offentliga dokument, tidningsartiklar 

och nyhetsinslag på TV för att bara nämna några exempel. Detta har gett mig ett 

bra underlag för vidare analys av vad som skett i mitt specifika fall och inte minst 

vilka spänningar som förevarit i relationen mellan stat och kommun. Jag har 

medvetet valt att ta del av information från både riks- och lokalpress vid sidan av 

offentliga uttalanden och interpellationer i ett försök att få en mer nyanserad bild 

av händelserna (Essiasson et.al. 2017, s. 225-226). Då mitt huvudsakliga intresse 
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har varit att studera fallet ur ett interdependensperpektiv så har det inneburit att 

jag selekterat informationen som finns tillgänglig med avsikten att hitta exempel 

på beroenden. 

 

För att skapa en bättre förståelse för interdependensens omfattning och 

komplexitet, så har jag tillåtit mig att ibland se bortom relationen stat och 

kommun i syfte att visa att det sällan endast är två i ett förhållande. Det blir då 

väldigt tydligt att framförallt staten har andra beroenden som står i direkt koppling 

till relationen mellan staten och Karlshamns kommun. För att ytterligare öka min 

egen förståelse och förmåga till att bättre kunna analysera händelseförloppet så 

har jag försökt sätta mig in i hur Danmark och Finland har agerat i fallet, men 

även hur EU brottas med inre motsättningar och har svårt att enas om vilken linje 

man skall driva. Jag upplever själv att detta gett mig en bättre förmåga att sätta 

händelserna i en större kontext. 

 

Redan tidigt i mitt arbete med att samla material stod det klart att jag måste 

strukturera underlagen. I första hand kom detta sig av att det var svårt att hitta 

bland källorna när de inte strukturerats, men det tog inte heller lång tid att inse att 

jag även behövde stukturen för att kunna vara källkritisk på ett systematiskt sätt 

(Essiasson et.al. 2017, s. 288). 

 

Förstahandsuppgifter i form av primärkällor ses ofta som mer tillförlitliga än 

sekundärkällor där någon annans information sammanställts och bearbetats. Jag 

har mot denna bakgrund försökt att kategorisera mitt material enligt nedan i 

förhoppning om att detta skall ge stöd i mitt arbete med att vara källkritisk: 

Primärkällor: lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommunstyrelsens 

protokoll. Sekundärkällorna: interpellationer, tidningsartiklar och nyhetsinslag 

(Essiasson et.al. 2017, s. 297). 

 

Redan vid min första insamling av material har jag stött på tydligt tendensiösa 

skrifter, som i vissa avseende skulle kunna uppfattas vara en del av en 

informationsoperation. Vidare så har det i några fall varit tydligt att det funnits ett 

beroendeförhållande mellan olika uppgiftslämnare. Slutligen så har jag noterat att 

det ibland är svårt att veta vem den faktiska källan är, så det kan vara på sin plats 

att ställa sig frågan om någon finns i skuggorna bakom den uppenbara 

uppgiftslämnaren (se även pkt 3.2.2). I mitt uppsatsarbete har jag så långt det varit 

möjligt avstått från att använda tendensiösa texter eller material vars ursprung 

varit svåra att spåra. 
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3 Beroendeförhållanden 

Detta kapitel syftar till att ge den teoretiska grunden för min uppsats. Jag vill här 

utveckla några av de begrepp som jag använder i mitt fortsatta arbete. Jag har tagit 

min teoretiska utgångspunkt i Power and interdependence beskrivning av 

interdependens (Keohane – Nye 2012). Jag har även haft gott stöd i studien Stat 

och kommun i makt(o)balans. En studie av flyktingmottagandet (Bengtsson 2002). 

Teoribildningen har sitt ursprung i studier av handel och ekonomiskt utbyte 

mellan stater. Med globaliseringen som skett under 1900-talet så har bilden blivit 

mycket komplex, och de teoretiska grunderna används idag även utanför 

ekonomiområdet. Jag har för avsikt att i likhet med Marie Bengtsson använda 

teoribildningen inomstatligt, med den skillnaden att jag vill applicera den på 

säkerhets och miljöpolitik istället för migrationspolitik. 

3.1 Interdependens 

Beroende är ett förhållande mellan två (eller flera) aktörer som karaktäriseras av 

dependens (beroende) för den ena aktören eller interdependens (ömsesidigt 

beroende) mellan aktörerna. Så skulle man väldigt kortfattat kunna beskriva 

begreppet interdependens Från början var utgångspunkten ekonomiska 

transaktioner eller flödet av kapital, varor eller tjänster i handeln mellan stater 

(Keohane – Nye 2012, s.7). I detta sammanhang sågs de suveräna staterna som de 

enda aktörerna, men i en allt mer globaliserad värld där gränser suddas ut så har 

även teorierna applicerats på flera andra fenomen i samhället. Idag inkluderar det 

många gånger intresseorganisationer, inomstatliga beroenden eller 

globalgemensamma frågor likt miljöfrågor som inte tar någon hänsyn till staternas 

gränser. 

 

Dependensen kan sägas glida på en skala från högt beroende till ömsesidigt 

beroende mellan aktörerna. Det finns ytterligare en dimension som bukar tala om 

att beroendet är symetriskt, där båda aktörerna är lika beroende av varandra till att 

vara asymmetriskt där den ena aktören är mer beroende än den andra. Detta 

beskrivs visuellt på ett mycket bra sätt i avhandling Stat och kommun i 

makt(o)balans. En studie av flyktingmottagandet (Bengtsson 2002, s. 61). Nivån 

av asymmetri i beroendet påverkar i stor omfattning risken för spänning eller 

konflikt mellan aktörerna. 
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(Fig 1. Interdependensskala ur Bengtsson 2002, s. 61) 

3.2 Makt och interdependens 

Makt och interdependens har ett väldigt nära förhållande. Makt kan beskrivas som 

något som får motparten att göra något den annars inte hade gjort (Keohane - Nye 

2012, s.10). Med detta resonemang så har inte makt något egenvärde utan används 

som medel för att uppnå andra mål. Traditionellt så har militär makt dominerat all 

annan makt men detta synsätt har ändrats med tiden och maktbegreppet är idag 

mer svårfångat och diffust. Vad som är makt avgörs idag i varje enskild 

fråga/händelse, det kan vara militär makt, ekonomisk makt eller en viktig 

handelsvara (såsom naturgas). Militär makt ses fortfarande som den mest 

dominanta styrkan, men kostnaden (inte bara ekonomiskt) för att använda denna 

styrka är ofta så stor att man avstår (Keohane - Nye 2012, s. 14-16). 

 

Om vi vrider klockan tillbaka till det kalla krigets dagar så kan man säga att 

världen i stort sett var bipolär, med två starka block (öst och väst) som 

samexisterade i en terrorbalanserad värld. Under kalla kriget så var den nationella 

säkerheten i centrum och den makten som var mest dominant var den militära 

makten. 

 

När kalla kriget avslutades 1987-1989 så förutspådde många experter att det 

skulle uppstå kaos. Efter att den militära maktbalansen rubbats så uppstod 

asymmetri i interdependensen mellan stater i världen. Effekten blev istället att den 

ekonomiska marknaden och handeln utvecklades i en allt öppnare värld som inte 

bara bestod av två block.  

 

När marknadskrafterna fick utvecklas fritt så stod det snart klart att förmågan till 

anpassning skulle vara grunden till att bibehålla symmetrisk interdependens. 

Förmågan till anpassning minskar därigenom risken för dependens. 
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3.2.1 Känslighet och sårbarhet 

För att bättre beskriva förhållandet mellan makt och interdependens så talas det i 

litteraturen om två olika dimensioner nämligen känslighet och sårbarhet (Keohane 

- Nye 2012, s.10).  

 

Känslighet handlar här om hur snabbt en åtgärd från ett land ger kostnader för 

motparten, men även hur stora och långvariga dessa kostnaderna totalt blir för det 

egna landet.  Kostnaderna i detta fall är inte nödvändigtvis ekonomiska utan kan 

ta sig andra former såsom politisk eller social kostnad (Keohane - Nye 2012, 

s.11). Man skulle kunna sammanfatta det med att känslighet är förmågan att på 

kort sikt kunna hantera kostnader i avvaktan på en relativt snabb motåtgärd som 

leder till att kostnaden i princip återgår.  

 

Känslighet skulle kunna exemplifieras på följande vis: Ett land höjer priset på 

naturgas som man levererar till ett annat land. På kort sikt ökar då kostnaderna för 

det mottagande landet. Det mottagande landet har dock egna naturgastillgångar 

och kan på relativt kort tid ställa om den inhemska produktionen för att kunna 

minska importbehovet och därigenom minska sina kostnader utan att det inneburit 

långtgående förändringar för samhället. 

 

Sårbarhet är den allvarligare och mer djupt gående dimensionen av de två. 

Sårbarhet handlar här om hur ett land klarar att hantera kostnader som blir kvar 

över en längre tid ofta på grund av att det saknas ersättningsalternativ. Att vidta 

åtgärder för att mildra sårbarheten tar ofta lång tid och kräver politiska beslut 

(Keohane - Nye 2012, s.11). 

 

Med samma exempel som ovan (med naturgas) fast med skillnaden att det 

mottagande landet inte hade någon alternativ energikälla att sätta in, så skulle det 

ta lång tid att få politiska beslut omsatta till leverans av nytt energislag. 

 

Ur ett rent makt- och interdependensperspektiv så skyddas känsligheten av att det 

nästan alltid finns flera olika handlingsalternativ, medan sårbarheten saknar 

handlingsalternativ eller har väldigt få. Dessa är kostsamma och tar lång tid att 

realisera. Genom våra sårbarheter så blir vår dependens tydlig samtidigt som det 

visar att det är svårt att skydda sig mot allt som händer i vår värld. 

3.2.2 Komplex interdependens 

Efterkrigstiden dominerades av realismens syn på världspolitiken. Enligt Keohane 

och Nye kan dessa sammanfattas i tre antaganden. Inledningsvis ses enhetliga 

stater som de enda dominerande aktörerna. Därefter utgår realismen från att 

militär makt är det mest effektiva användbara politiska verktyget för att uppnå 
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sina mål. Slutligen utgår man från att det finns en hierarki mellan världspolitikens 

olika frågor där militär säkerhet alltid ligger högst på agendan medan ekonomi 

och socialpolitik hamnar längre ner, trots att dessa påverkas väldigt mycket av de 

beslut som rör militär säkerhet (Keohane - Nye 2012, s.19). 

Keohane och Nye upplevde inte att dessa synsätt gav möjlighet att analysera 

interdependensen i politiken på ett bra sätt utan introducerade istället begreppet 

komplex interdependens som utgår från tre andra kännetecken (Keohane - Nye 

2012, s.20-21). 

 

Det första kännetecknet är att det är många kanaler som knyter samman samhället. 

Dessa kanaler kan vara såväl informella som formella. De informella kontakterna 

kan vara både inom den politiska eliten likväl som inom andra delar av 

samhällseliten eller inom/mellan multinationella företag. Formella kontakter kan 

vara mellan staters utrikesdepartement. 

 

Det andra kännetecknet är att mellanstatliga relationer täcker ett stort område av 

frågor som inte kan sorteras in i en tydlig hierarkisk ordning. Detta leder till att 

det inte enbart är militär säkerhet som dominerar agendan utan många gånger är 

det frågor som tidigare hänfördes till inrikespolitiken som kommer upp. Detta gör 

att gränsen mellan nationell och internationell politik blir allt mer otydlig. 

 

Det sista kännetecknet är att stater inte använder militär styrka mot andra stater 

som finns inom samma sfär då komplex interdependens råder. Militär styrka 

spelar fortfarande en roll som maktmedel men också för att kunna sättas in mot 

stater utanför den egna sfären. 

 

Ställer man realismen mot den komplexa interdependensen så ser man snabbt att 

de olika idealmodellerna skapar helt olika förhållningssätt för hur stater skall 

uppnå sina mål. Medan realismen utgår från att militär styrka är central så visar 

den komplexa interdependens på behovet av förhandling är viktig för att uppnå 

givna mål. 

 

I vår närtidshistoria får vi inte glömma informationsrevolutionens påverkan på 

den komplexa interdependensen (Keohane - Nye 2012, s.213). Här har 

utvecklingen av datorer och internet och dess spridning gjort det mycket lättare att 

både söka och sprida information. Information är inte som andra varor på det viset 

att det inte är mängden information som är avgörande för om någon vill ha den. 

Mängden information som idag flödar över bland annat internet, gör det istället 

svårt att få någon att vilja titta på den information som just jag besitter. Det 

handlar inte enbart om att få någon att vilja (vara intresserad av) ha just min 

information utan lika mycket vilken typ av information det är och i vilket syfte 

den är skapad. Här skiljer Keohane och Nye på tre typer av information. För det 

första den information som är gratis och många gånger har som enda syfte att 

övertyga om något såsom ett politiskt budskap för att ta ett exempel. För det andra 

den kommersiella informationen som i princip kan ses som handel med 

information och ger ett ömsesidigt utbyte för parterna. En aktör är beredd att 
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betala för den information som den andra aktören erbjuder. Slutligen talar de om 

den strategiska informationen som egentligen bara har ett värde så länge 

motparten inte har tillgång till den och så fort den blir känd för motparten så 

tappar du ditt övertag (Keohane - Nye 2012, s.215). 

3.2.3 Förhandling 

I en globaliserad värld där vi knyts närmare varandra både inomstatligt som 

mellanstatligt genom politik, medlemskap i intresseorganisationer och avtal av 

olika slag så följer att varje enskild aktör är beroende av andra för att fatta beslut 

(Bengtsson 2002, s. 73). Inom interdependensen inryms ett gott mått av 

förhandling. I dessa förhandlingar, som ibland är formaliserade, i andra fall inte, 

så strävar aktörerna fortlöpande för att förbättra sin position. Denna ständiga 

förhandling syftar i grunden till minska sitt eget beroende eller öka den andres 

beroende för att på så sätt vinna fördelar för sin egen sak (Bengtsson 2002, s. 75). 

I min fallstudie är det tydligt att det förevarit förhandlingar mellan stat och 

kommun. Däremot har man av olika skäl inte öppet redovisat hur dessa 

förhandlingar gått till, eller vad som avhandlats (SR 1). Det är även tydligt att det 

funnits en ömsesidig respekt för den andra aktörens behov och önskemål vilket 

troligen grundar sig i att relationen mellan stat och kommun är långsiktig och inte 

handlar om kortsiktig vinstmaximering. 

3.3 Sammanfattning 

 

Beroendeförhållanden kan vi se överallt i vårt samhälle om vi bara stannar upp 

och ser oss om. Interdependens handlar inte om att kunna förutse framtiden utan 

snarare vill den kunna sätta in olika händelser i ett större sammanhang. Det räcker 

med att titta på vad som hänt sedan Keohane och Nye skrev sin första upplaga av 

Power and interdependence. En bipolär värld har bytts mot en värld av ökad 

handel mellan länder. Multinationella företag står sida vid sida med FN, EU och 

NATO som tunga och viktiga aktörer vid sidan om staterna för att bara ta några 

exempel. Informationsrevolutionen har i sin tur gjort det möjligt att söka och 

sprida information utan någon egentlig kostnad mer än en dator med 

internetuppkoppling. Tidigare tydliga gränser blir oskarpa, flyttas eller suddas ut. 

Oavsett hur framtiden ser ut så kommer den att vara fylld av beroenden. 

Utvecklingen har gått spikrakt mot ökad globalisering med fler beroenden mellan 

stater men även inom stater.  

 

Kanske är denna trend på väg att vika, när man nu ser en ökad protektionism i 

handeln och en ökad militär spänning i världen och även i vårt närområde. Vårt 

samhälle utvecklas med uppväxande trollfabriker, företag som specialiserar sig på 

att använda informationen som ett maktmedel, ibland för egna syften, ibland för 
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att någon betalar för tjänsten. I detta samhälle så har det visat sig att man har 

försökt manipulera alltifrån fotbollsmatcher till statliga val. 

 

Det mesta av den teoribildning som jag kommit i kontakt med inom 

interdependensen handlar om mellanstatliga relationer men jag ser att 

teoribildningen kan appliceras även inom en stat, precis som i mitt valda fall där 

stat och kommun står i centrum. Det blir här även uppenbart att relationen mellan 

stat och kommun i vissa fall påverkas av andra relationer som de båda aktörerna 

har. 
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4 Förhållandet mellan stat och 

kommun 

Redan vid första anblicken så är det lätt att se dilemmat i relationen mellan stat 

och kommun. Sverige är en enhetlig stat och kommunen driver sin verksamhet 

inom ramen för denna stat både territoriellt och rättsligt. Ur ett 

styrningsperspektiv så står staten över kommunerna och kan genom lagstiftning 

utvidga eller inskränka vad kommunerna måste eller får göra (SFS 1974:152, kap 

1, §1). Om man istället väljer att betrakta relationen ur ett självstyrelseperspektiv 

så har kommunen långtgående befogenheter och möjligheter att styra den 

kommunala verksamheten (SFS 2017:725, kap 1, §2). Som synes så finns det här 

ett ömsesidigt beroendeförhållande mellan de båda aktörerna. Staten behöver 

bland annat kommunernas kompetenser och kommunerna är beroende av staten 

för exempelvis skydd och fördelningspolitik. Det är även viktigt att betänka att 

både riksdagspolitiker och kommunpolitiker är folkvalda till sina respektive 

platser. Därigenom har de givits uppdraget att verka för medborgarnas bästa inom 

sina ansvarsområden. 

4.1 Statens styrning av kommunerna 

Statens primära styrning av kommunerna sker i kommunallagen (SFS 2017:725). 

Den övergripande målsättningen med lagen är att skapa likvärdiga förutsättningar 

för alla kommuner. Detta sker bland annat genom kommunalekonomisk 

utjämning för att kompensera för enskilda kommuners olika förutsättningar, 

exempelvis vägs skattegenererande befolkning, åldersstruktur och geografiska 

förutsättningar in vid fördelningen av ekonomiska resurser. Även om staten 

genom lagstiftning kan reglera vad kommunen måste göra så skall man undvika 

att göra detta mer än vad som är nödvändigt. Staten skall sträva efter att ge 

kommunerna så stort självbestämmande som möjligt vilket framgår av 

regeringsformen. 

 

”En inskränkning i den kommunala självstyrelsen bör inte gå utöver vad som är 

nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har föranlett den” (SFS 1974:152, 

kap 14, §3). 

 

Utöver kommunallagen så styrs kommunerna genom ett antal speciallagar. Dessa 

speciallagar reglerar det ansvar och befogenheter som kommunen har inom ett 
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specifikt område. Speciallagarna reglerar exempelvis skola, socialtjänst, 

räddningstjänst och byggnationer. 

 

Statens styrning omfattar därmed i huvudsak två inriktningar nämligen 

regelstyrning genom lagar och förordningar och ekonomisk styrning genom 

omfördelning av ekonomiska resurser syftande till att ge kommunerna jämlika 

villkor. 

4.2 Kommunalt självstyre 

Begreppet självstyrelse kom till i samband med 1862 års kommunalförordning 

och finns sedan 1974 inskriven i grundlagen. Regeringsformen reglerar inte 

innehållet utan endast formerna för det kommunala självstyret (SFS 1974:152, 

kap 1, §1). Även om principen med kommunalt självstyre är skyddat i grundlag så 

sker en kontinuerlig översyn av detta skydd (SOU 2007:93). De översyner som 

sker syftar i de flesta fall till att säkerställa att lagstiftningen följer 

samhällsutvecklingen och till att tydliggöra rollspelet mellan stat och kommun. 

Även i kommunallagen fastställs att principen för kommunalt självstyre skall vara 

vägledande i det kommunala arbetet (SFS 2017:725, kap 1, §2). Självstyret 

innebär att kommunerna sköter lokala och i vissa fall regionala frågor inom sitt 

område. På ett sätt kan man se det som att kommunerna verkställer lokal politik 

inom de områden som staten anger. Detta skall ske med medborgarnas bästa i 

fokus. Medborgarna får härigenom en möjlighet att i viss utsträckning bestämma 

över sig själva. 

 

Kommunerna värnar väldigt starkt sitt självstyre och har ofta uppfattningen att 

staten är inne och detaljstyr verksamheten i alldeles för stor omfattning. Samtidigt 

behöver kommunerna många gånger statens stöd för att realisera planer och 

utveckla sina verksamheter. Den i många fall utskällda omfördelningspolitiken är 

här ett mycket viktigt styrinstrument för att stödja kommunernas långsiktiga mål.  

 

Genom självstyret uppnås hög grad av självständighet när kommunerna tillåts få 

stort inflytande och beslutsrätt på lokala frågor. Självständighetens baksida är att 

den samtidigt leder till stora skillnader mellan olika kommuner där staten tvingas 

till åtgärder för att minska desamma. 

 

Trots det kommunala självstyret så är det viktigt att betänka att kommunerna även 

är en del av enhetsstaten Sverige och att man därigenom även har ett ansvar mot 

staten vid sidan av sig själv. 
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4.3 Sammanfattning 

Relationen mellan stat och kommun uppvisar många ömsesidiga beroenden. Även 

om staten genom lagstiftning kan besluta vad kommunerna måste göra så finns 

där samtidigt ett grundlagsskydd för det kommunala självstyret. Statens styrning 

av kommunens verksamhet genom lagstiftning syftar i första hand till att ge alla 

kommuner likvärdiga förutsättningar. Detta ställs samtidigt mot den lagstadgade 

principen om kommunalt självstyre. Självstyret innebär dock att det kan uppstå 

stora skillnader mellan kommunerna vilket staten försöker minska genom styrning 

och fördelning av ekonomiska resurser. I min uppsats har jag valt att inte fokusera 

så mycket på den hierarkiska strukturen utan har valt att se staten och kommunen 

som två aktörer som har en relation som leder till interdependens. 
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5 Nord Stream 2 

5.1 Projektet 

Nord Stream 2 är del två av utbyggnaden av naturgasförsörjningen från Ryssland 

till Europa. Naturgasrören för Nord Stream 2 kommer att läggas ut parallellt med 

tidigare Nord Stream 1 och sträcka sig från ryska Viborg till tyska Lubmin. 

Ledningen är totalt 120 mil lång och passerar genom ryskt, finskt, svenskt, danskt 

och tyskt vatten och ett godkännande från respektive stat är nödvändigt (SVT 2). 

Bakom projektet står det statskontrollerade ryska energibolaget Gazprom, som har 

slutit avtal med fem investerare Engie (FR), OMV (A), Shell (NL), Uniper (D) 

och Wintershallen (D) för bygget (Nord Stream 2 1). 

 

När Nord Stream 2 driftsätts (planerat till 2019) så kommer kapaciteten av 

naturgasleveranser över Östersjön fördubblas till från nuvarande 55 miljarder 

kubikmeter per år till 110 miljarder kubikmeter per år. Detta motsvarar den årliga 

energiförbrukningen för motsvarande 52 miljoner europeiska hushåll (Grönstedt, 

2017). 

5.2 Tidslinjal 

I maj 2012 ungefär ett halvår efter det att Nord Stream 1 slutförts så påbörjar 

bolaget Nord Stream en förstudie som syftar till att se på möjligheten att 

fördubbla kapaciteten av naturgasleveranserna genom att lägga ner ytterligare två 

rör intill de som redan lagts ner. I september 2016 lämnar företagen bakom Nord 

Stream 2 in en tillståndsansökan till näringsdepartementet. Eftersom Karlshamns 

hamn redan pekats ut som lämplig plats att lagra naturgasrören på så påbörjar man 

förberedelser i hamnen för att klara en eventuell lagring vilket skulle generera 

både arbetstillfällen och inkomster för kommunen. Under december 2016 kallas 

Karlshamns kommun till utrikesministern för ett informationsmöte rörande 

gasledningen då frågan är politiskt känslig. Både utrikesminister Margot 

Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist berättar vid en pressträff att man 

är beredda att stötta Karlshamns kommun ekonomiskt om affären inte blir av. 

Man är dock inte beredd att svara på frågan om man avrått kommunen att upplåta 

hamnen för lagring av rör. Efter informationsmötet med UD så avvaktar 

kommunen med att skriva avtal med hänvisning till att det framkommit nya 
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säkerhetspolitiska uppgifter och man lägger förhandlingarna med det ryska 

bolaget på is (Karlshamns kommun prot 2016-12-19, §185). Efter ett blixtinkallat 

möte precis före jul beslutar kommunfullmäktige i Karlshamn att 

kommunstyrelsen skall få mandat att fatta beslut om huruvida lagring får ske eller 

ej. Under januari 2017 kräver Karlshamns kommun att Försvarsmakten skall 

lämna tydliga besked om varför man är emot lagring av rör men några tydliga 

besked från Försvarsmakten kommer inte. Den 30:e januari håller utrikesminister 

Margot Wallström och försvarsminister Peter Hultqvist en presskonferens där 

man meddelar att man inte längre avråder Karlshamns kommun från att lagra 

naturgasrör men att det med denna förändrade ståndpunkt följer att speciella 

säkerhetspaket skall verkställas. Man vill inte gå in närmare på vad dessa 

säkerhetspaket innehåller. Slutligen så fattar kommunstyrelsen i Karlshamn beslut 

om att lagring av rör skall genomföras 31 januari (Karlshamns kommun prot 

2017-01-31, §29). 

5.3 Kritik mot projektet 

Ett flertal länder har framfört kritik mot projektet Nord Stream 2. Framförallt har 

kritiken kretsat kring tre olika aspekter. För det första gäller det oron att EU skall 

bli allt för beroende av ett specifikt energislag. För det andra att oron över att bli 

beroende av en specifik leverantör nämligen Ryssland. För det tredje har kritiken 

handlat om miljö- och säkerhetspolitiska ställningstaganden. 

 

Inom EU så har man inom ramen för energiunionen antagit gemensamma 

energimål. I korthet går dessa ut på att trygga energiförsörjningen, säkerställa 

konkurrens inte bara mellan företag utan även mellan olika energislag och 

slutligen att energiproduktionen skall vara hållbar. Naturgas är ett fossilt bränsle 

som inte bidrar till EU:s mål om att minska koldioxidutsläppen (EU 1). Sveriges 

miljöpolitik är i allt väsentligt harmoniserad med EU:s vilket leder till att kritik 

som riktas mot EU även blir kritik mot den svenska statens energi- och 

miljöpolitik (Regeringskansliet 1). Genom byggnationen av Nordstream 2 menar 

kritikerna att man gör sig beroende av gas under längre tid istället för att lägga 

kraften på att utveckla förnybar energi i linje med de antagna energimålen (BLT 

1). Röster har även höjts över att Ryssland sedan tidigare även visat att man varit 

beredd att använda leveranser av naturgas som påtryckningsmedel i politiska 

frågor vilket både Ukraina och EU redan fått uppleva (SVT 3). 

 

Även om naturvårdsverket lämnat sitt samtycke till byggandet av gasledningen så 

finns fortfarande många frågetecken kring vilken miljöpåverkan projektet faktiskt 

kommer att ha. Flera frågor som inte får entydiga svar handlar om påverkan på 

bottensediment där ledningarna skall ligga och om hur ledningarna skall tas om 

hand när produktionen avslutas (beräknat 2070). Det handlar även om 

miljöpåverkan beroende på eventuella läckage och oro över det faktum att det 
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fortfarande finns väldigt många minor kvar i Östersjön efter andra världskriget 

enligt underlag på naturvårdsverkets webbplats (Naturvårdsverket 1). 

Inom Sverige har kanske den hårdaste kritiken kommit från överbefälhavaren som 

uttalat sig mot att kommuner tillåts hyra ut hamnar på grund av säkerhetspolitiska 

aspekter (SVT 4). Karlshamns hamn ligger nära Sveriges enda marinbas i 

Karlskrona och ännu närmare flygflottiljen F 17 i Ronneby vilka båda har 

strategiskt viktiga funktioner för totalförsvaret. Riksdagen har i mångt och mycket 

samsyn om att det säkerhetspolitiska läget i norra Europa har försämrats vilket 

också framgår av regeringens nationella säkerhetsstrategi från 2017, där man vill 

göra en översyn av eventuella författningsändringar som kan bli nödvändiga för 

att tillgodose totalförsvarets behov (Regeringskansliet 2).  

 

Om man på en övergripande nivå ser på hur Finland och Danmark hanterat 

ärendet med Nord Stream 2, så skiljer det sig ganska markant mot svenskt 

agerande. Kortfattat kan man säga att Finland inte har några säkerhetspolitiska 

invändningar som man redovisar öppen, utan där ligger fokus på miljöaspekten av 

projektet. När det gäller Danmark så har invändningarna varit desto starkare. Man 

har till och med gjort lagändringar som gör det möjligt att förhindra dragningen av 

naturgasledningen inom danskt territorium (Sydsvenskan 1). 

5.4 Sammanfattning 

Oavsett vilken uppfattning man har när det gäller för eller emot Nord Stream 2 så 

är det tydligt att såhär omfattande projekt väcker mycket känslor. Det är också 

tydligt att vissa av de frågor som kommer upp är i princip omöjliga att besvara. 

Om man ser till förändringar i bottensediment, hur länge rören klarar sig utan att 

börja läcka och hur rören skall tas omhand efter att produktionen avvecklats så 

blir det i mångt och mycket enbart spekulationer. Att EU kan försörja 52 miljoner 

hushåll med energi är givetvis positivt, men detta ställs ju samtidigt i direkt 

motsatsförhållande till den energipolitik som unionen beslutat. När man följer 

händelseförloppet så visar det väldigt tydligt på det ömsesidiga beroende som 

finns mellan stat och kommun. Båda aktörerna försöker genom förhandlingar 

tillgodose sina behov, samtidigt som medierna gärna lyfter fram den spänning 

som uppstår mellan stat och kommun med anledning av dessa intressekonflikter. 

 

Kritiken har som tidigare beskrivits varit väldigt hård mot projektet. Det är svårt 

att inte ställa sig frågan om ärendet hade hanterats annorlunda i Sverige om det 

istället var exempelvis Norge som varit huvudägare. Det blir ju även tydligt att 

förhållandet till tredje part (Ryssland) påverkar de ställningstaganden som både 

kommun och stat gör i detta fall.  
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6 Beroenden mellan staten och 

Karlshamns kommun med anledning av 

Nord Stream 2 

Det är spännande att se hur många olika aspekter som påverkar relationen mellan 

stat och kommun. I fallet med lagringen av naturgasrör i Stillerydshamnen så kan 

man följa hur stat och kommun påverkats av flera olika faktorer. Det hade varit 

intressant att få se närmare på hur förhandlingarna mellan de olika aktörerna 

verkligen utspelade sig, men med hänsyn till känsligheten av dessa uppgifter så 

har det inte varit möjligt. Jag har istället valt att utveckla två andra faktorer i 

nästkommande två stycken nedan. Anledningen till att jag valt just dessa faktorer 

är för att jag anser att dessa bäst speglar interdependensen mellan de båda 

aktörerna. 

6.1 Politiska beroenden 

Inledningsvis skall det sägas att Nord Stream 2 skapat klyftor mellan politikerna 

både på riksnivå likväl som på lokal nivå. Det är framförallt oppositionen och då i 

synnerhet Moderaterna som varit starkt kritiska till hur ärendet hanterats. Med 

detta sagt så är det ändå så att de beslut som fattats har haft majoriteten bakom 

sig. Redan här är det lätt att göra kopplingen till den komplexa interdependensen 

(Keohane - Nye 2012, s.20-21). De multipla kanalerna som Keohane – Nye talar 

om går exempelvis att härleda till formella kontakter mellan stat och kommun 

som när kommunens företrädare kallas till utrikesministern. Att det samtidigt sker 

många informella kontakter mellan aktörerna på handläggarnivå parallellt med 

detta får man hålla för troligt. Man får samtidigt förutsätta att det fortlöpande 

finns ett informationsutbyte mellan riksnivå och lokal nivå inom respektive parti 

eller block. Här blir det också uppenbart att det politiska ställningstagandet inte 

enbart berör frågan om nationell säkerhet. Den nationella säkerheten står överst på 

statens agenda, medan lokal näringslivsutveckling står överst på kommunens 

agenda. Även detta överensstämmer väl med teorin kring den komplexa 

interdependensen där olika politiska frågor inte har någon tydlig rangordning utan 

detta avgörs från fall till fall. Fokus för respektive aktör utgår här från den 

politiska fråga som har högst prioritet på den egna nivån. 

 

Företrädare för stat och kommun är tillsatta för att tillvarata medborgarnas bästa. 

För medborgarna i Karlshamns kommun är det av den anledningen naturligt att 
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kommunen arbetar med utveckling av hamnens verksamhet för att säkerställa 

intäkter och arbetstillfällen under lång tid framåt. För det lokala näringslivet ger 

detta en möjlighet att dra nytta av hamnens verksamhet både för egen import men 

framförallt genom ökat kundunderlag som genereras av verksamhetens 

utvidgning. Det är i detta sammanhang tydligt att det ligger inom kommunens 

ansvar att stödja utvecklingen av det lokala näringslivet (SFS 2017:725, kap 2, 

§8). Det finns såklart olika sätt att se på detta, men de som valts av medborgarna 

har genom sitt beslut försökt att agera med deras bästa för ögonen. På samma 

gång har man även fullgjort sina åtaganden mot staten genom att man tagit ansvar 

för en lokalt kopplad fråga inom sitt område (SFS 2017:725, kap 2, §1). 

 

Staten är i grunden positiv till ett väl fungerande självstyre, men i detta fall blir 

det snabbt en fråga om säkerhets- och miljöpolitik. Att värna den nationella 

säkerheten är statens främsta uppgift och ansvar gentemot kommunerna (SFS 

1974:152, kap 15, §13). Omvärldsutvecklingen där Ryssland uppvisar ett tydligt 

mer aggressivt uppträdande än tidigare bidrar givetvis till ett mycket mer 

uppmärksamt förhållningssätt vid hotbedömningen som gjorts med anledning av 

Nord Stream 2. Detta innefattar både lagring av gasrör i närheten av 

samhällsviktiga anläggningar till förväntad ökad rysk marin närvaro i svensk 

ekonomisk zon för att säkra stabil leverans av naturgas till Europa (Rosenius 

2017, s.7). För Sverige kan denna utveckling få långtgående konsekvenser för den 

nationella säkerheten och man riskerar att bli sårbar för ett yttre hot (Keohane - 

Nye 2012, s.11). Som medlem i EU så har Sverige ställt sig bakom EU:s 

gemensamma energipolitik och därigenom gjort ett åtagande mot unionen. Genom 

att kommunen hyr ut delar av hamnen till Nord Stream 2 så menar vissa att det 

indirekt motverkar EU:s och Sveriges energipolitik som bland annat syftar till att 

minska användningen av fossila bränslen.  

 

Den komplexa interdependensen blir här helt uppenbar. Statens ansvar för den 

nationella säkerheten gör att man är beroende av att Karlshamns kommun bidrar 

till stabilitet och säkerhet. Karlshamns kommun är i sin tur lika beroende av att 

staten tar ansvar för att skydda medborgarna. Utsläpp och föroreningar känner 

inga gränser utan blir ett gemensamt ansvar både inom staten men även mellan 

stater och också andra aktörer. Som en del av enhetsstaten så följer att Karlshamns 

kommun har ett ansvar att bidra till en hållbar utveckling av miljön (SFS 

1974:152, kap 1, §2). Staten skall samtidigt främja kommunalt självstyre så långt 

det är möjligt.  

 

Det blir här även tydligt att staten har flera beroenden som påverkar varandra. En 

åtgärd mot en aktör ger återverkningar i en relation med en annan aktör. Staten 

har här att hantera både lojaliteten mot EU vid sidan om att värna den inomstatliga 

säkerheten. Relationen med Ryssland påverkar även den hur staten agerar. Med 

hänsyn till det nära samarbetet med Finland, inte minst militärt, så behöver staten 

hitta en handlingslinje som bidrar till en positiv utveckling av Sveriges 

mellanstatliga relationer likväl som att vara lojal medlem i EU. För att klara detta 
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så är man beroende av att kommunen samarbetar och är lojal mot statens högre 

syften. 

6.2 Ekonomiska beroenden 

Även på ett ekonomiskt plan finns ett ömsesidigt beroende mellan stat och 

kommun. För kommunens del finns tydliga vinster på både kort och lång sikt. På 

kort sikt ökas antalet arbetstillfällen inom kommunen. Bara inom det kommunala 

hamnbolaget förväntas en utökning med cirka 60 personer för att möta den ökande 

efterfrågan som lagringen av naturgasrör genererar (Karlshamns hamn 1). Avtalet 

om lagring inbringar runt 100 miljoner kronor vilket leder till att kommunen nu 

kan finansiera strategiska investeringar för att utveckla hamnverksamheten vilket i 

sin tur gör att man står bättre rustad för att ta emot framtida projekt som 

exempelvis byggandet av vindkraftparker i Hanöbukten. Avtalets ekonomiska 

effekter stannar inte enbart vid hamnbolagets verksamhet utan ger positivt 

påverkan på näringslivet i sin helhet. Hamnverksamheten är idag en viktig del av 

den kommunala verksamheten, men spelar även en viktig roll som importhamn 

för staten, vilket ger staten en viss känslighet om det uppstod störningar i 

verksamheten (Keohane - Nye 2012, s.10). Inflödet via Karlshamns hamn är vitalt 

för att försörja viktiga samhällsfunktioner, så här finns ett ömsesidigt beroende 

mellan stat och kommun. Detta faktum innebär att även staten har ett starkt 

intresse för en väl fungerande hamnverksamhet i Karlshamn. 

 

Vi har nu kunnat följa fallets utveckling och sett att staten erbjudit kommunen 

ekonomisk kompensation för att avstå från avtalet. Omfattningen av denna 

ekonomiska kompensation är dock en väl bevarad hemlighet mellan stat och 

kommun. När nu kommunen beslutade om att skriva på avtalet om lagring så 

skedde detta med statens goda minne men under förutsättning att ett antal 

säkerhetshöjande åtgärder skulle genomföras. Dessa åtgärder berörde inte enbart 

kommunen utan riktade sig än mer mot polis, militär och kustbevakning (SVT 5). 

Någon kostnadskompensation med anledning av förändringar i respektive 

myndighets verksamhet har inte varit aktuell vilket föranlett viss kritik mot 

regeringen. Av förklarliga skäl har man inte redovisat vilka åtgärder som man sett 

som nödvändiga, men en förändrad eller utökad uppgift leder ofta till behov av 

ökade ekonomiska resurser. Styrningen till berörda myndigheter är just nu att 

eventuella merkostnader som uppstår, skall tas inom tilldelad ram vilket leder till 

att myndigheterna kommer att behöva prioritera bort en annan del av sin 

verksamhet för att klara detta tilläggsuppdrag (Riksdagen 1).  

 

Utan att göra en djupare ekonomisk analys så blir det tydligt att kommunens 

inkomster innebär ökade kostnader för staten. I detta fall så är det inte på kort sikt 

i form av ökade utgifter, utan snarare i form av omprioritering av 

produktionsresurser. Detta leder i sin tur till att staten tvingas avstå något man 

tidigare fick ut av respektive myndighet (Keohane - Nye 2012, s.10).  
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Beroendet mellan stat och kommun är även här väldigt komplext. Kommunen 

behöver få utveckla hamnverksamheten då den är en viktig inkomstkälla. Staten 

behöver också hamnen då importen via Karlshamn är av stor betydelse för 

samhället i sin helhet. Så länge hamnens verksamhet klarar sig utan ekonomiskt 

bidrag så skapar det möjlighet för staten att prioritera andra områden i 

omfördelningspolitiken. Om staten begränsar kommunens möjlighet att driva 

hamnverksamheten på ett affärsmässigt sätt, så begränsar man samtidigt 

möjligheten till självstyre. Det är detta dilemma som de båda aktörerna har att 

hantera tillsammans. 

6.3 Sammanfattning 

Politik handlar i allt väsentligt om maktutövning. Den makt man utövar utgår från 

folket och syftar till att främja medborgarnas bästa (SFS 1974:152, kap 1, §1). 

Med detta följer att samhället har många olika behov som skall tillgodoses, både 

på riksnivå och även på lokal nivå, vilket många gånger leder till förhandlingar. 

Förhandlingarna kan vara både formella och informella, men även medvetna eller 

omedvetna. I beroenderelationer är det sällan som en handling endast berör en 

relation. Oftast påverkas andra relationer av samma handling. I detta fall får en 

inomstatlig handling en mellanstatlig konsekvens.  

 

Ur ett ekonomiskt perspektiv är det viktigt för staten att kommunerna tar ansvar 

för sin ekonomi inom ramen för sitt självstyre. En väl fungerande ekonomi hos 

kommunerna leder till minskat behov av statens resurser i form av ekonomiskt 

stöd. Då staten begränsar kommunernas möjlighet att ansvara för ekonomin så 

begränsas det lagstadgade självstyret samtidigt som behovet av ekonomisk 

kompensation ökar. 
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7 Diskussion 

Vid valet av hypoteser så har jag försökt att koppla dessa till beroendeförhållandet 

mellan stat och kommun i syfte att tydliggöra min teoretiska grund i 

interdependensen. 

7.1 Hur kan vi förstå de spänningar som uppstår som 

en följd av motsättningar mellan nationella och 

kommunala intressen 

Efter kalla kriget så har vi fått uppleva en tid av avspänning och ökad 

globalisering. Handeln mellan stater har ökat i omfattning och nya beroenden har 

vuxit fram. Den komplexa interdependensen har gjort sitt intåg tillsammans med 

informationsrevolutionen. Många länder har fokuserat mer på ökad välfärd än på 

att bygga nationell säkerhet i enlighet med realismens tankar.  

 

På senare tid har dock ökad spänning mellan stater blivit en realitet, inte minst hos 

oss i norra Europa. Den allra största förändringen har skett hos Ryssland där 

president Putin allt tydligare har deklarerat att Ryssland har återtagit sin styrka 

och att man avser använda den för att nå sina mål. Omvärlden har fått se på när 

Ryssland annekterat Krim och krigat i östra Ukraina där man dessutom stängde 

naturgasleveranserna för att ta två tydliga exempel på en minst sagt aggressiv 

utrikespolitik. Vi har även fått bevittna Rysslands agerande i den pågående 

Syrienkonflikten samt hur man tagit sig friheten att använda kemiska stridsmedel 

mot annan stat genom mordförsöket på en tidigare rysk dubbelagent i England 

under våren 2018. Detta har i sin tur föranlett protester och utvisning av ryska 

diplomater från ett stort antal länder i västvärlden. Man skulle med rätta kunnat 

säga att Ryssland genom sitt förändrade förhållningssätt skapat en situation där 

alltfler länder ser över sina mellanstatliga relationer och samtidigt omvärderar 

synen på den egna nationella säkerheten.  

 

För svensk del har detta inneburit ett starkt återtagande av totalförsvaret i sin 

helhet och av det militära försvaret i synnerhet. Den tidigare öppenheten håller på 

att ersättas av ett högt säkerhetsläge inom flera områden, vilket i sin tur leder till 

inomstatlig anpassning mot en förändrad hotbild. Med den nu rådande hotbilden 

så görs bedömningen att ett eventuellt anfall mot Sverige längs kuststräckan 

Karlskrona – Trelleborg skulle ge motståndaren flera möjliga infallsportar 

(Rosenius 2017, s.7). Mot denna bakgrund är det inte speciellt konstigt att staten 
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genom utrikesministern begärt att få genomföra ett informationsmöte med 

Karlshamns kommun för att tydliggöra det allvarliga läget. Även om staten inte 

haft lagligt stöd för att förhindra affären så har man ändå gjort vad man kunnat för 

att genom förhandling komma fram till en gemensam handlingsväg. Kommunen 

har i sin tur lyssnat på statens synpunkter och bromsat det interna arbetet med 

affären fram tills man haft en överenskommelse om hur arbetet med de 

säkerhetshöjande åtgärderna skulle genomföras i linje med statens önskemål. 

Händelseutvecklingen visar tydligt den interdependens som råder mellan de två 

aktörerna.  

 

Som medlem i EU så har Sverige gjort åtaganden när det gäller miljö- och energi-

politik. Dessa åtaganden innebär bland annat att man skall arbeta för minskad 

användning av fossila bränslen. Som ett led i detta så vore det kontraproduktivt att 

indirekt stödja en utbyggnad av ett energislag som man sagt sig vilja minska 

beroendet av. Inom EU har man inte varit helt eniga om hur man skall se på Nord 

Stream 2. Vissa nationer, däribland Sverige har riktat skarp kritik mot projektet 

och hänvisar till den gemensamma energipolitiken inom unionen. Andra länder 

har tonat ner denna koppling och istället framhållit att detta är ett handelsprojekt 

som skall bära sina egna kostnader i konkurrens med andra energislag och 

leverantörer. Det finns även en utbredd oro över att bli allt för beroende av en 

energileverantör, i detta fall Ryssland. Ryssland har ju sedan tidigare visat att man 

är beredd att använda energi som maktmedel för att nå sina mål vilket även det 

talar emot projektet.  

 

Även om det blir mer långsökt att koppla detta till det olämpliga i att lagra 

naturgasrör i Karlshamns hamn, så är detta ändå ytterligare ett argument som 

staten använder i kontakterna med kommunen. Sett till min specifika fallstudie, så 

är det mycket lättare att se det ömsesidiga beroendet när det gäller den nationella 

säkerheten som får en direkt inverkan på både stat och kommun jämfört med 

argumentet om att man vill minska beroendet av fossila bränslen inom EU. För 

nationen Sverige är ett yttre militärt hot något som berör alla och även om 

långsiktigt hållbar energiförsörjning är viktigt så kommer den inte lika högt upp 

på nationens agenda av politiska frågor om de ställs mot varandra.  

 

Jag upplever att jag genom denna genomlysning visat på att den spänning som 

ibland uppstår mellan stat och kommun kan ha sitt ursprung i mellanstatliga 

relationer. Detta kan innefatta såväl förhållandet till en enskild stat likväl som att 

Sverige som nation har ett beroendeförhållande med en annan organisation likt 

EU. För tydlighetens skull så kan det vara värt att poängtera att spänning kan 

uppstå på grund av flera andra typer av beroendeförhållanden än de jag angett. 
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7.2 Regelverket som reglerar relationen mellan stat 

och kommun är otillräckligt 

Jag har tidigare redogjort för det dilemmaförhållande som råder mellan stat och 

kommun. Att regleringen av relationen ibland saknar tydlighet står också klart. I 

många fall kan detta rent utav vara av godo, då det leder till att man på ett mer 

fritt sätt kan ta initiativ inom olika områden. Förutom att en hårdare reglering än 

vad som är nödvändigt strider mot grundlagen så skulle det samtidigt vara 

omöjligt att ha ett regelverk som förutser alla situationer som kan uppkomma. Om 

någon ändå skulle eftersträva detta så leder detta till ett oöverskådligt arbete som 

aldrig tar slut. Samhället är i ständig förändring och regelverken måste vara så 

utformade att de inte behöver skrivas om vid varje förändring. Ökad statlig 

reglering kan dessutom leda till minskad självständighet och initiativkraft hos 

kommunerna. Då kommunerna i praktiken verkställer statens politik på lokal nivå, 

så är det av stor vikt att man även ger kommunerna så stort självstyre som möjligt, 

så länge inte detta motverkar statens högre syften. Statens högre syften innebär i 

min fallstudie att värna den nationella säkerheten vid sidan om att agera i linje 

med EU:s och den egna energipolitiken. 

 

I sammanhanget så är det samtidigt viktigt att ha med sig principen om 

kommunalt självstyre. Genom att kommunerna ges stora möjligheter att påverka 

lokala frågor så vinner man både ökad självständighet och delaktighet för 

medborgarna. Den ökade självständigheten leder i sin tur till att staten inte 

behöver detaljstyra den kommunala verksamheten utan den fungerar på ett 

tillfredställande sätt utan större inblandning från staten.  

 

Beroenderelationen mellan aktörerna är väldigt komplex till sin natur. I min 

uppsats har fokus legat mycket på den kommunala näringsverksamheten, men 

relationen innefattar även flera andra områden av den kommunala verksamheten 

som exempelvis, skola, socialtjänst, räddningstjänst och byggnationer. Med 

anledning av detta så går det inte att avgränsa beroendet till endast ett område utan 

varje åtgärd inom ett område kommer att få inverkan på flera andra. Kommunen 

har utöver beroenden mot staten även beroenden mot lokala organisationer och 

näringsliv. Staten har självklart beroenden mot samtliga kommuner i Sverige, men 

skall samtidigt hantera våra utomstatliga relationer och avtal vilket jag beskrivit 

närmare i punkt 7.1.  

 

Som jag tidigare beskrivit så finns det vita fläckar när det gäller regleringen av 

relationen mellan stat och kommun. Jag har här även argumenterat för att det finns 

fördelar med avsaknad av detaljstyrning. De styrningar som finns skall skapa ett 

tillräckligt bra ramverk för en fungerande helhet. Likväl så finns det enligt min 

uppfattning fog för staten att inskränka självstyret om syftet är att skydda nationen 
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från yttre hot. När det gäller mitt valda fall, så har det föranlett en översyn av 

nuvarande regelverk i syfte att bättre tillgodose statens behov av att kunna värna 

totalförsvarets intressen på olika områden. 

 

”En parlamentariskt sammansatt kommitté ska därför kartlägga det regelverk som 

syftar till att skydda totalförsvarsverksamhet mot yttre hot. Utifrån kartläggningen 

ska kommittén analysera befintligt regelverk och bedöma om det finns behov av 

författningsåtgärder vad gäller ansvarsförhållandet mellan staten, kommunerna 

och enskilda” (Dir. 2017:31, s.1). 

 

Detta kommittédirektiv vittnar om att regelverket idag inte tillgodoser statens 

behov på ett tillräckligt bra sätt och att det därigenom är otillräckligt.  Det är här 

viktigt att påpeka att detta på samma gång innebär att kommunernas behov inte 

heller blir tillgodosedda. Kommunerna är ju helt beroende av att staten ansvarar 

för den nationella säkerheten. Samtidigt visar detta även att vi ständigt måste 

anpassa oss till nya förutsättningar. När världen förändras så måste vi förändras 

tillsammans med den och på samma sätt måste regelverk uppdateras för att spegla 

den värld vi lever i. 
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8 Slutsatser 

För att besvara frågan om hur man kan förklara spänningen som uppstår mellan 

stat och kommun med anledning av Nord Stream 2 så har jag försökt tolka mitt 

material ur ett beroendeperspektiv. Jag har här valt att fokusera kring några 

nyckelbegrepp nämligen: Makt och interdependens, komplex interdependens, 

känslighet och sårbarhet samt förhandling. Min ansats har därefter varit att sätta in 

fallet i en större kontext för att bättre förstå orsak och verkan. Min teoretiska 

grund behandlar främst beroendet mellan stater, men i en allt mer globaliserad 

värld så är det lätt att använda interdependensens tankar för att närmare studera en 

inomstatlig relation som i mitt fall berör hur relationen mellan staten och 

Karlshamns kommun påverkas av Nord Stream 2.  

 

Makt och interdependens har som tidigare beskrivits en nära relation. Den militära 

makten ses fortfarande som den mest dominanta men vad som i realiteten är makt, 

avgörs idag i varje enskild fråga. När det gäller mitt fall så är det helt otänkbart att 

staten idag skulle använda militär makt mot sina egna, men staten har här andra 

möjligheter att utöva makt. I förhållandet mellan stat och kommun så kan staten 

lagstadga om vad kommunen måste göra vilket ger staten ett maktövertag. 

Samtidigt har kommunen lagstadgad rätt till självstyre och har här även ett ansvar 

att besluta i lokala ärenden inom sitt område, vilket ger kommunen viss makt. 

Karlshamns hamn är dessutom en viktig importhamn för Sverige vilket även detta 

ger kommunen en viss makt över staten. Beroenderelationen skapar samtidigt en 

situation där ingen av aktörerna helt själva kan besluta om en frågeställning utan 

är beroende av samtycke från motparten. Jag upplever att detta väl speglar det 

faktum att begreppet makt definieras i varje enskild fråga och att makten i den 

mån den används syftar till att få motparten att göra något den annars inte hade 

gjort.  

 

För att tydligare beskriva förhållandet mellan makt och interdependens så 

beskriver Keohane och Nye de två dimensionerna känslighet och sårbarhet. 

Känslighet handlar här om hur snabbt en åtgärd från en aktör ger kostnader för 

motparten, även kostnader som inte är av ekonomisk art. Sårbarhet är den 

allvarligare och mer djupt gående dimensionen av de två. Sårbarhet handlar här 

om hur en aktör klarar att hantera konsekvenser som blir kvar över en längre tid 

ofta på grund av att det saknas ersättningsalternativ.  

 

När jag studerat mitt fall så har jag upptäckt exempel på just detta. Det tydligaste 

tecknet på känslighet har jag funnit när det gäller verksamheten i Karlshamns 

hamn. För Sverige är hamnen en viktig importhamn samtidigt som det är en viktig 

inkomstkälla för kommunen. Hamnens verksamhet påverkas positivt av avtalet 
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med lagring av naturgasrör. Om staten skulle hindra denna affär så skulle 

hamnens verksamhet ändå fortgå och man hade istället slutit avtal med andra 

kunder även om detta troligen inte gett samma ekonomiska förutsättningar för 

hamnens fortsatta utveckling. Karlshamns kommun har i detta fall flera alternativ 

genom att man kan söka andra kunder och den ekonomiska konsekvensen skulle 

troligen inte bli speciellt långvarig. Väljer man istället att betrakta det hela ur ett 

sårbarhetsperspektiv så handlar affären för staten om den nationella säkerheten. 

Som tidigare beskrivits så finns flera strategiskt viktiga totalförsvarsanläggningar 

i närheten. En negativ påverkan på dessa genom säkerhetshotande verksamhet 

skulle kunna innebära långtgående konsekvenser för staten. Det skulle bli både 

kostsamt och tidsödande att reparera den skada som skett.  

 

Den komplexa interdependensen karaktäriseras av tre kännetecken varav det 

första av dessa kännetecken är att multipla kanaler binder samman aktörerna 

vilket sker genom både formella och informella nätverk. I min fallstudie så är det 

lätt att spåra de mer formella kontakterna som är mellan parterna som när 

utrikesministern kallar till informationsmöte. Andra formella kontakter såsom 

interpellationer och skriftliga frågor till enskilda politiker har också funnit med i 

det material som jag hanterat. Även om jag inte kunnat finna bevis för att det 

förevarit informella kontakter mellan aktörerna så är detta högst troligt. Det har 

också varit tydligt att dagens informationssamhälle ger politiker på olika nivåer en 

plattform för att sprida sina budskap. Detta sker exempelvis genom debattartiklar 

och öppna brev som publiceras på internet. Jag anser att även detta kan ses som en 

kanal som binder samman aktörerna då dessa artiklar och brev många gånger 

besvaras av den andra aktören.  

 

Det andra kännetecknet på komplex interdependens är att de politiska frågorna 

inte har en fast rangordning vilket jag i många avseenden finner stämmer. I 

dagens informationssamhälle sprids nyheter och budskap väldigt snabbt. Som 

folkvalda är det politikerna som skall verkställa det allmännas vilja under 

demokratiska former. Detta innebär ofta att den frågan som hamnar högst på 

politikernas dagordning är den fråga som engagerar svenska folket mest för 

tillfället. Media i rollen som den tredje statsmakten är här väldigt aktiva med att 

lyfta frågor på den politiska agendan. I detta skeende finns det alltid en risk för att 

politiker tänker mer på höga opinionssiffror än på vad som är bäst för nationen på 

längre sikt. När det gäller hanteringen av Nord Stream 2 så visar detta i mina ögon 

att det fortfarande är den nationella säkerheten som medborgarna värnar mest och 

därigenom kommer högst på den politiska agendan då den är hotad.  

 

Det tredje kännetecknet är att man inte använder militär makt mot den man har ett 

beroendeförhållande till. Som jag tidigare beskrivit så har jag sett det som 

otänkbart att staten idag skulle använda detta maktmedel mot de egna. I min 

studie har jag istället valt att se till vilka maktmedel som respektive aktör förfogat 

över, men framför allt om dessa maktmedel har använts mot den andra parten. När 

jag studerat detta närmare så är det tydligt att båda aktörerna har förfogat över 

maktmedel som hade varit fullt möjliga att använda mot den andra parten. Staten 
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har haft möjlighet till att lagstadga, men har valt att avstå från att använda detta 

maktmedel även om fallet gjort att staten nu vill se över författningen och 

rollspelet mellan staten, kommunen och enskilda personer. Kommunen har haft 

rätten att besluta om lagring av rör i hamnen men valt att vänta med beslutet tills 

man blev överens med staten om hur detta praktiskt skulle genomföras, inte minst 

sett ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Min uppfattning är att båda parter haft 

intresse av att minska snarare än att öka spänningen i relationen. Aktörerna har 

som sagt förfogat över maktmedel men avstått från användning vilket helt 

överensstämmer med det tredje kännetecknet för komplex interdependens.  

 

Förhandling är en naturlig del av en beroenderelation. Drivkraften är i grunden att 

minska sitt eget beroende eller öka den andres beroende för att på så sätt vinna 

fördelar för sin egen sak. Det har i min fallstudie varit tydligt att det varit inslag 

av förhandling mellan parterna. Att utrikesministern kallar till informationsmöte 

är ett bra exempel på mer formaliserad förhandling där respektive part delger sina 

argument och bakgrund till olika ställningstaganden i syfte att vinna förståelse och 

samtycket till ett gemensamt handlingsalternativ. I intervjuer har det även 

framkommit att staten varit beredd att ge ekonomisk ersättning mot att kommunen 

avstår från att genomföra affären. Dessa händelser är bara exempel på hur viktiga 

förhandlingar är för att minska spänningen mellan stat och kommun. 

 

Så då kvarstår frågan om hur man kan förklara spänningen som uppstår mellan 

stat och kommun med anledning av Nord Stream 2. Min fallstudie genom 

kvalitativ textanalys ger vid handen att det ömsesidiga beroendet mellan stat och 

kommun i högsta grad kan förklara den spänning som uppstår mellan aktörerna. 

Vidare visar studien på att det i dagens samhälle, som i många avseende 

genomsyras av komplex interdependens, väldigt sällan är så att ett beroende 

mellan aktörer kan isoleras från alla andra beroenden som respektive aktör har.  

 

I min studie ger exempelvis mellanstatliga relationer påverkan på den inomstatliga 

relationen mellan stat och kommun. Slutligen gör jag reflektionen över mitt fall i 

en större kontext. Den positiva utveckling av avspänning och ökad handel mellan 

länder som vi fått uppleva efter kalla krigets slut kan vara på väg att brytas. 

Spänningen i vårt närområde ökar och allt fler tecken visar på att stater i vårt 

närområde prioriterar sin nationella säkerhet i allt högre grad i linje med 

realismens ideal. Ur ett interdependensperspektiv så hamnar frågan om minskat 

beroende allt högre upp på den politiska agendan. Beroende mellan olika aktörer 

kommer alltid att finnas, men dessa beroenden måste utvecklas i samklang med 

samhällets utveckling. Det kommer av denna anledning att vara samhällets 

förmåga till anpassning som leder interdependensen framåt. 
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