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Abstract 

Denna uppsats utforskar hur problemframställningar är till gagn för 

omförhandlingar av maktrelationer mellan olika politiska nivåer. År 2016 fick 

Karlshamns kommun förfrågan av Nord Stream AG att upplåta sin hamn för 

lagring av rör till bygget av gasledningen. Kritiska röster hördes från statligt håll 

på grund av de säkerhetsrisker projektet kunde innebära, men med hänvisning till 

det kommunala självstyret kunde regeringen inte ingripa. Karlshamns kommun 

röstade därefter igenom förslaget. Regeringen responderade med ett 

kommittédirektiv som ämnar inskränka det kommunala självstyret i frågor som 

rör rikets säkerhet. Med frameanalys som metod undersöker denna uppsats vad 

framställningar av ett problem kan ha för implikationer för beslutsfattande, 

specifikt när det presenteras som en säkerhetsfråga. Detta analyseras utifrån 

teorier om makt, diskurs, frame, policy och säkerhetisering. Uppsatsen blottlägger 

hur maktbalansen för staten och kommunens kompetensområden kommit att 

förändras med bakgrund i statens problemframställning av fallet. 
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1   Inledning  

 

I det första kapitlet presenteras uppsatsens utgångspunkt genom att först 

introducera en kort bakgrund av fallet Nord Stream 2. I nästföljande avsnitt 

beskriver vi det kommunala självstyret i Sverige, dess diffusa karaktär samt dess 

konstitutionella ställning som politisk enhet. Vidare redogör vi för vårt syfte, 

formulerar en frågeställning, samt diskuterar vilka avgränsningar som gjorts. 

Sedan går vi igenom de teoretiska perspektiven för uppsatsen, följt av 

metodologiska utgångspunkter och urval av material. Den empiriska och 

teoretiska analysen följer för att knytas ihop i en avslutande diskussion.  

 

1.1   Bakgrund  

 

I detta avsnitt presenteras en kort bakgrund av Nord Stream 2, såväl som en 

granskning av det kommunala självstyret. 

.  

 

1.1.1   Nord Stream 2 

 

I september 2016 ansökte bolaget Nord Stream 2 AG om den svenska regeringens 

tillstånd att lägga ut två parallella rörledningar från Ryssland till Tyskland, för 
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fraktande av fossilgas1. Sveriges regering lyckades inte förhindra utläggning av 

rörledningen då avsikten var att den skulle läggas genom Sveriges ekonomiska 

zon, utanför den territoriella gränsen, varför internationell havsrätt var gällande 

(Regeringen 2018). De säkerhets- och försvarspolitiska aspekterna har gjort Nord 

Stream 2 till ett kontroversiellt projekt på svensk nivå. Högljudda protester har 

hörts, med hänvisning till eventuella säkerhetsrisker; bakom projektet står 

Gazprom, energibolaget som styrs, och till stor del ägs, av den ryska staten (Värjö 

2017). Projektet strider även mot målsättningarna i EU:s Energiunion, och innebär 

att Europa gör sig beroende av Ryssland för sin försörjning av energi (Holmgren 

2018).  

 

I Sverige handlade konflikten om att upplåta Karlshamns hamn för lagring av rör 

till byggandet av Nord Stream 2. Samtliga partier i Sveriges riksdag har enhälligt 

ställt sig kritiska till projektet, och till stor del riktas kritiken mot den 

säkerhetspolitiska risk det skulle innebära att upplåta hamnen till ryska intressen 

(Holmgren 2018). Majoriteten av partierna i Karlshamns kommun var av en annan 

uppfattning. De menade att upplåtandet av hamnen inte innebär en förhöjd risk, 

varpå de röstade ja (Karlshamns kommun 2017: 42–43). Med hänvisning till det 

kommunala självstyret kunde regeringen inte hindra beslutet och de har nu tillsatt 

ett kommittédirektiv med uppdrag att se över försvarsverksamhetens regelverk i 

förhållande till det kommunala självstyret (Regeringen 2018).  

1.1.2   Det kommunala självstyret 

 

Sveriges kommuner åtnjuter kommunalt självstyre, vilket i grunden är ett högst 

omstritt begrepp (Strandberg 2003: 211). Icke desto mindre skyddas det 

kommunala självstyret i grundlagen, vilket är unikt i en internationell jämförelse 

(RF 1:1; Montin 2015: 24). Det har saknats en klar definition av vad kommunalt 

                                                                                                                                                   
 
1 Vi använder oss av benämningen fossilgas istället för regeringens beteckning naturgas, då vi anser att det 
senare är en förskönande term av en icke-förnybar energikälla. 
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självstyre faktiskt innebär, men beskrivs i Den kommunala självstyrelsen och 

grundlagen (SOU 1969:129) på följande sätt: 

 
“Den kommunala självstyrelsen är en grundläggande och allomfattande princip för 

relationen mellan stat och kommun. Den säger att kommunen respektive landstinget 

själv ska styra, dvs. besluta inom sitt område beträffande de kommunala 

angelägenheterna. Vilka dessa angelägenheter är bestäms genom lag. Några av dem 

är specialreglerade i särskild lag och här föreligger i allmänhet skyldighet för 

kommunen eller landstinget att ombesörja dem.” (SOU 1969:129) 
 

Den principiella debatten kring det kommunala självstyret har främst kretsat kring 

kommunens förhållande till staten2. Vi kommer i detta avsnitt såväl som i 

empiridelen av vår studie undersöka vad Sveriges kommunala självstyre innebär, 

både i sin egen rätt men också i relation till riksdagen. Det kommunala självstyret 

innehar bevisligen en central roll i den svenska demokratin, och det finns såväl en 

stark tradition som en stark konstitutionell ställning för kommunal självständighet 

i Sverige (SOU 2003:123: 98; Lidström 2015: 416). För att finna närmare 

bestämmelser kring kommunens roll och bestämmanderätt går vi till 

kommunallagen (1991:900), där vi ser att:  

 
“Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt 

intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras 

medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett 

annat landsting eller någon annan.” (KL 2:1) 
 

Även här förefaller regleringen vara vagt uttryckt. Kommunen får besluta om 

sådant som är “av allmänt intresse”, vilket i praktiken skulle kunna inbegripa både 

ett och annat. Det finns alltså lagstiftning som agerar ram för den kommunala 

beslutanderätten, men det är ofta svårt att precisera vad som faller inom det 

kommunala självstyrets beslutandeområde (Gustafsson 1996: 101). 

                                                                                                                                                   
 
2 Vi använder oss genomgående av begreppet staten samt den nationella nivån i vår studie. Med dessa något 
luddiga begrepp åsyftas främst Sveriges lagstiftande församling; riksdagen, samt Sveriges exekutiva församling; 
regeringen. I 4.1.1 och 5.2 avses även Försvarsmakten när vi talar om politisk aktör på den statliga nivån. I 2.5 
åsyftas en definition av staten som en territoriell politisk enhet, vilket där preciseras löpande i texten.  
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Konsekvenserna av detta faktum – att det kommunala självstyret är 

grundlagsskyddat samtidigt som grundlagen och kommunallagen är återhållsam 

gällande att konkret ange innebörden för självstyret – är svåröverskådliga 

(Gustafsson 1996: 76–78). Trots att kommunallagen ibland beskrivs som 

”kommunernas grundlag”, är det rent juridiskt en vanlig lag som kan ändras 

genom ett ensamt riksdagsbeslut (Erlingsson – Wänström 2015: 54).  

 

Här utkristalliseras en ny vinkel: den om kommunen som statens förlängda arm. 

Oaktat det kommunala självstyrets teoretiskt starka konstitutionella ställning finns 

en relativt enig bild i forskningen att kommunerna rent praktiskt inte är mer än 

förvaltningsenheter som är underordnade den nationella politiska nivån och 

egentligen helt saknar statsrättslig suveränitet (Wenander 2011: 43–45; 

Strandberg 2005: 62). Det kommunala självstyrets status skulle kunna beskrivas 

som en uppifrån given form av självstyre; en skänkt makt från den övergripande 

staten, om man så vill. Kommunens självstyre är därmed villkorat, och avgörs i 

slutändan av riksdagens ledamöter. Vilken reell innebörd självstyrelsen får i den 

praktiska politiken är således en fråga om förhandling, där riksdagen har den 

yttersta makten (Erlingsson – Wänström 2015: 51–53). Vi återkommer till makt i 

teoridelen av vår studie, där vi diskuterar maktbegreppet ur ett principiellt 

hänseende. Vidare kommer vi att diskutera maktfördelningen mellan den statliga 

och kommunala nivån i empiridelen av studien.  

 

Avslutnigsvis konstaterar vi, på basis av ovanstående, att det kommunala 

självstyret innehar en något diffus karaktär; en stark konstitutionell ställning i 

teorin kombinerat med en vag tillhörande lagstiftning, vilket i praktiken gör det 

svagt.  

1.2   Syfte och frågeställning  

 

Mot bakgrund av Nord Stream 2 som fall och det kommunala självstyrets 

ställning i det svenska politiska systemet vill vi här presentera syftet med vår 
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studie, samt vilken frågeställning med vilken vi ämnar utföra vår studie på basis 

av.  

 

Vår studie utgår från händelser beträffande Nord Stream 2 inom Sverige, och 

undersöker olika diskurser kopplade till detta; både kommunikationen från 

politiker och i mediala kanaler. Därigenom ämnar vi blottlägga hur politiska 

aktörer på olika nivåer framställer fallet för att på olika sätt gagna egna intressen, 

samt hur makten egentligen är fördelad mellan dessa politiska nivåer. När den 

kommunala och nationella nivån framställer olika problemformuleringar av 

samma fall, uppstår ett spänningsfält kring diverse intressen. Fallets aktualitet i 

kombination med dess möjliga status som prejudicerande fall i fråga om det 

kommunala självstyret, gör det till en oemotståndlig pralin som vi inte kan vänta 

med att sätta tänderna i. Hur långt kan regeringen gå i den svenska säkerhetens 

namn? Vad innebär det för politikens spelregler att en situation beskrivs i termer 

av en säkerhetsrisk? Hur långt kan kommunen gå i det kommunala självstyrets 

namn? Vilken politisk nivå åtnjuter ytterst makten att omförhandla 

förutsättningarna för faktiskt inflytande?  

 

Syftet med denna studie är att undersöka vad framställningar av problem kan ha 

för implikationer för politiskt agerande. I fallet Nord Stream 2, har det 

kommunala självstyret hindrat riksdagens utrymme att påverka beslutet, som 

ansetts strida mot nationella försvarsintressen. Därför intresserar vi oss i vår 

undersökning av att studera problemformulering och politisk styrning för att 

blottlägga maktrelationer mellan statlig och kommunal nivå. Medelst frameanalys 

som metod, angriper vi de politiska aktörernas framställningar av fallet, och 

knyter sedan an det till relevanta teorier om policy och säkerhetisering. Detta för 

att beakta de dynamiker som uppstår när en händelse framställs som en 

säkerhetsfråga. Genomgående bearbetar vi vårt analysmaterial med ett 

diskursanalytiskt raster. 

 

Vi vill förtydliga att vi inte gör anspråk på att generalisera våra slutsatser till andra 

fall, eftersom vi fokuserar på ett fenomen som är svårt att skilja från dess kontext. 

 Det vi undersöker är de politiska relationer och processer som pågår inom ramen 
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för fallet, och de komplexa sammanhang vi där finner. Däremot testar vi vårt fall 

gentemot de teorier vi presenterar i kapitel 2. 

 

Vår hypotes utgår från att sättet på vilket en situation framställs som ett problem, 

får effekt i hur den politiska makten legitimeras. I enlighet med 

säkerhetiseringsteorin så menar vi att då Nord Stream 2 formuleras som en 

säkerhetsfråga, möjliggörs särskilda förfaringssätt för den nationella politiska 

nivån.  

 

Frågeställningen presenteras enligt följande:  

 

•   Hur kan framställningen av Nord Stream 2 användas för att omförhandla 

gränsdragningen mellan kompetensområden på statlig och kommunal nivå? 

 

1.2.1   Avgränsningar  

 

Att besvara frågeställningen tarvar en och annan avgränsning så att vi rör oss 

nedåt på abstraktionsstegen. Vi ämnar i detta avsnitt diskutera hur våra tankar har 

gått kring de aspekter vi valt att inkludera och de vi valt att inte gå vidare med. 

Först och främst fokuserar vi på händelser inom Sverige, trots att projektet berör 

aktörer på en multinationell nivå. Projektet kan ses som en försvarspolitiskt 

intressant fråga såväl som en miljöpolitisk sådan, en strikt ekonomisk fråga eller 

en fråga av rent juridisk karaktär. Vårt fokus ligger på maktrelationen mellan 

statlig och kommunal nivå i Sverige. Då vi har gjort en avgränsning till relationen 

dem emellan gör vi även en avgränsning från fallets energi- och miljöaspekter. 

Detta eftersom Karlshamns upplåtelse av hamn för lagring av rör inte påverkar det 

faktiska genomförandet av Nord Stream 2. Utifall vi skulle studerat fallet i ett 

större sammanhang, eller granskat det ur ett annat hänseende, hade studien krävt 

andra teoretiska och metodologiska utgångspunkter, och resultatet landat i helt 

skilda slutsatser.  
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När vi talar om politiker på kommunal nivå, är det med reservation för 

Moderaterna och Sverigedemokraterna, som antingen var emot, eller reserverade 

sig i frågan om Nord Stream 2. I vår studie vill vi undersöka två kontrasterande 

sätt att se på fallet; som en ekonomisk fråga, eller en säkerhetsfråga. Anledningen 

till avgränsningen är följaktligen att vi på ett tydligt sätt vill beskriva 

motsättningarna, och ställer därför de som på kommunal nivå förhållit sig positivt 

till projektet, mot den enhetligt negativa hållningen på statlig nivå. 
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2   Teori 

 

I avsnittet som följer presenteras och förklaras de teorier på vilka vi ämnar basera 

vår undersökning. De är alla tätt sammanflätade med varandra, särskilt inom 

kontexten för vår studie. Teorierna om makt och diskurs genomsyrar hela 

tankefiguren ifrån vilken studien utgår, och är grundläggande för de 

nästkommande teorierna som utgör underlaget för vår teoretiska analys. Icke 

desto mindre är tankemodeller kring makt och diskurser just det: teorier. Därav 

inkluderandet av de två avsnitten i teoridelen, snarare än i någon annan. Detta är 

vårt ödmjuka försök att beskriva dem någorlunda separat för att sedan kunna 

diskutera dem i relation till vårt fall i kapitel 5. 

2.1   Makt  

 

Hur makt definieras varierar starkt mellan olika teoretiker och skolor. Enligt 

Laswell handlar statsvetenskapliga frågor i grund och botten om politisk 

maktutövning, närmare bestämt makten över det politiska beslutsfattandet ([1949] 

1965: 8). Vidare blir det snabbt vanskligt att tala om teorier beträffande 

policyprocesser utan att benämna makten som skapas av och för staten (Hill 1997: 

18). Därför valde vi att lägga avsnittet om makt först i vår teoridel, för att låta det 

utgöra en bas varifrån vi kan ta avstamp då vi diskuterar de nästkommande 

teorierna.  

 

Ett viktigt, om inte avgörande, element att diskutera – då vi utför en studie kring 

frågan om vem som bestämmer vad, och vilken aktör som åtnjuter kontroll över 

vilka skeenden – är makt. Den definitionen av makt som är mest rättfram 

formulerades av Dahl, som menar att ”A har makten över B i den utsträckning han 
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kan få B att utföra något som B annars ej skulle utföra” (1957: 203). Lukes 

beskriver detta som den första dimensionen av makt och utvidgar sedan begreppet 

när han talar om maktens tre ansikten. Den andra dimensionen fokuserar på de 

som innehar det beslutsfattande privilegiet, och de som lämnas utanför; makten 

över vad som tas upp på, eller utelämnas från, den politiska dagordningen. 

Maktens tredje dimension är den över språket, och därigenom tanken; en till synes 

konfliktlös makt som utövas genom institutionalisering av auktoritet via 

massmedia, kontroll över informationskanaler samt socialisationsprocesser. Detta 

definierar sedan hur vi ser på oss själva och vår omvärld (2005: 12–27, 31).  

 

Det är givetvis snårigt att ringa in på vilket sätt makthavare undanhåller och 

framhäver vissa aspekter efter eget huvud för att, medvetet eller ej, genomdriva 

den önskvärda politiken. Icke desto mindre är det relevant att nämna att vi i vår 

studie behandlar makt enligt alla tre dimensioner. Hill beskriver hur politiska 

auktoriteter genom manipulation av språket och “skapandet” av en politisk kris 

kan påtvinga folket sin egen formulering av ett problem och därigenom få 

fullständig makt över den politiska agendan (1997: 20). Det är främst Hills 

maktbegrepp vi kommer att utgå ifrån, vilken beskriver såväl makt över språket, 

som makt över den politiska dagordningen. Vi återkommer i 2.3 och 2.4 vad som 

åsyftas med “skapandet” av ett problem.  

 

2.2   Diskursanalys 

Diskursanalysens främsta fokus är språket, och kan ses som en reaktion på ett 

vetenskapsteoretiskt synsätt enligt vilket våra föreställningar återspeglar yttre 

materiella förhållanden. Inom diskursanalys ses inte språket som en direkt 

återspegling av verkligheten. Texter ses istället som bärare av större betydelse än 

bara ord. Detta implicerar ett antagande om att språket konstruerar verkligheten, 

som i sin tur endast blir tillgänglig för oss genom språket (Bergström – Boréus 

2012: 353–354; Winther-Jørgensen – Phillips 2000: 15).  

 



 

 10 

Vi använder oss av den kritiska diskursanalysens definition av diskursbegreppet, 

som förutom det skrivna och talade språket, utgörs av andra kommunikationssätt, 

exempelvis bilder. Denna bredare definition omfattar även kontexten inom vilken 

språket ingår, samt att betydelsen av makt är framträdande. Kopplingen till makt 

förutsätter en gränslinje mellan det diskursiva och icke-diskursiva, där diskurser 

fungerar som en intermediär länk. Diskurser påverkas av, och påverkar, 

processerna inom vilka de ingår. Hur vi talar om företeelser spelar roll för hur de 

kommer att uppfattas, vilket således inbegriper att den dominerande diskursen att 

beskriva ett fenomen, influerar vårt sätt att tolka fenomenet ifråga (Bergström – 

Boréus 2012: 356–357; Winther-Jørgensen – Phillips 2000: 32). 

 

Vi väljer att använda oss av ordet diskursanalys istället för diskursteori eftersom 

det senare tenderar att ta avstamp ur bestämda teoretiska förutsättningar, och det 

tidigare kan anpassas till både teori och metod (Bergström – Boréus 2012: 353). 

 

2.3   Frameteori 

 

Först och främst vill vi klargöra att en adekvat översättning från engelskans 

“frame analysis” till svenska – som till fullo fångar det den ämnar beskriva på 

originalspråket – inte finns. Vi har därför valt att använda oss av begreppet 

“frameanalys”, samt “frameteori” som samlingsbegrepp. Det finns ingen enhetlig 

frameteori, men framing erbjuder ett sätt att beskriva kommunikation av text och 

budskap, och makten som denna text innehar (Entman 1993: 51). I Frame 

analysis: An essay on the organization of experience presenterar sociologen 

Erving Goffman den ursprungliga analysen av hur människor använder sig av 

frames för att förstå den sociala verkligheten. Han beskriver detta koncept som 

“schematiska tolkningar” som tillåter individer att “lokalisera, uppfatta, identifiera 

och etikettera” olika händelser (1974: 21). Han menade att människor upplever 

situationer utifrån olika förförståelser och antaganden och att dessa i sin tur agerar 

frames för hur människor uppfattar en händelse (Goffman 1974).  
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Rein & Schön beskriver den makt som frames besitter som starka och generiska 

narrativ som vägleder såväl politisk analys som det faktiska politiska handlandet i 

praktiken. Frames inom narrativet beskrivs som berättelser som ger ett 

sammanhang till problemanalysen, allt som oftast genom metaforer eller 

underliggande budskap som inte ens behöver uttalas. Detta kan hjälpa den 

politiska aktören att göra ett ”normativt skutt” från vad som behöver åtgärdas till 

det sätt på vilket detta bör ske. Frames knyter an till existerande normer och 

kulturella motiv, och är effektiva i att forma allmänna medvetanden om den givna 

situationen (Rein – Schön 1996: 89; Schön – Rein 1994: 24–25).  

  

Frames är effektiva i utformning av politik och fördelning av medel. Detta 

återkommer vi till i 2.4. Man brukar skilja på ”rhetorical frames” och ”action 

frames”; ”rhetorical frames” är de texter3 som spelar en relevant roll för skapandet 

av frames: politiska uttalanden, utspel, promemorior och artiklar (Rein – Schön 

1996: 90–91; Schön – Rein 1994: 24–25, 32). ”Action frames” baseras å sin sida 

på hur frames ger upphov till faktisk handling i policyn som den företräder, i fråga 

om utredningar, formulering av lagar, faktiska lagförslag eller riktade program 

(Rein – Schön 1996: 91).  

 

Schön & Rein beskriver tvister mellan aktörer med motstridiga intressen, som 

använder sina respektive befogenheter för att främja dem. Aktörernas frames 

bestämmer vad de ser som sina intressen, och därmed vilka intressen som är under 

konflikt (1994: 29). När en maktkamp råder mellan olika politiska aktörer som 

hävdar sitt orsakssamband som det rätta, är det intressant att tänka på vad det är 

som gör den ena sidan starkare än den andra. Teorier om svag och stark framing 

beskriver hur en folkopinion ofta är beroende av sätten på vilket ett problem eller 

fenomen beskrivs. När olika frames står i konflikt med varandra, får ofta en av de 

stridande positionerna större genomslagskraft och verkar mer övertygande. Den 

benämns då stark frame, vilken allmän säkerhet ses som ett exempel på (Chong – 

                                                                                                                                                   
 
3 “Texter” ska här och i senare avsnitt förstås utifrån Bergström & Boréus textbegrepp som förutom skriftliga 
texter inkluderar multimodala texter med inslag av bilder, filmer och tal (2012: 17–18). 
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Druckman 2007: 99, 103). En frame vinner i högre utsträckning gehör om den 

uppfyller följande kriterium: om förespråkaren har möjlighet att synas mer, både i 

media och i prominenta sammanhang; kommer från trovärdiga källor; resonerar 

med kulturella normer, eller inte motsätter sig tidigare föreställningar. Då kan en 

problemformulering presenteras som innehavare av det mest “sanna” 

orsakssambandet och därmed inneha mest legitimitet för beslutsfattande (Chong – 

Druckman 2007: 104, 112; Stone 1989: 283–294). Framing är således den process 

genom vilken en kommunikationskälla konstruerar politiska frågor i egen favör. 

Detta undersöks mer genomgående i nästa avsnitt. 

 

2.4   Policy 

 

Det finns förmodligen lika många definitioner av begreppet ”policy” som av 

begreppet ”politik”. I The Policy Process in the Modern State definieras begreppet 

på ett av många sätt som en fördelaktig eller ändamålsenlig åtgärd som antas och 

utfärdas av politiska aktörer på olika nivåer. Samtidigt låter sig inte policy 

beskrivas som ett enskilt beslut. Snarare ska policy ses som ett intrikat nät av på 

varandra följande beslut, som tillsammans bildar en allmän uppfattning av vad 

policy är (Hill 1997: 6–7). Vi kan slå fast att staten är en aktör som är av relevans 

för studiet av policy, samt att policyprocesserna oundvikligen involverar 

komplexa interaktioner mellan statlig och lokal nivå (Hill 1997: 11–12). Vidare så 

är ”public policy”, i sin vidaste bemärkelse, vadhelst en politisk aktör inom någon 

av statens olika nivåer och institutioner utfärdar i sitt ämbetes namn (Hill 1997: 

16). De styrande bör handla på ett sätt som ska fungera som ett verktyg för att 

uppnå önskvärda mål: att genomföra för sin agenda önskvärd politik. Detta ger 

upphov till en rad frågor: vilka problem borde politiker fokusera på? Vem 

bestämmer vad som är ett önskvärt mål eller ett problem och huruvida det fordrar 

uppmärksamhet och handling från regeringen (Smith – Larimer 2013: 73)? 
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Studien tar avstamp i föreställningen att policyskapande processer i sig själva är 

politiska, då skapandet av problem grundar sig på olika subjektiva värden snarare 

än objektiva faktum och skeenden. Politiska aktörer väljer alltså avsiktligt att 

framställa situationer i en viss dager för att vinna över allmänheten på sin sida i 

debatten (Smith – Larimer 2013: 76; Persson 2014: 13). Att framställa problem är 

att skapa bilder och definiera situationer på ett sådant sätt att de går att tillskrivas 

med orsak, skuld och ansvar för att sedan presentera det till en allmänhet. 

Politiken bakom beslutsfattande innefattar att på ett strategiskt sätt framställa ett 

problem så att de passar de orsakssamband man strävar efter att presentera. 

Politiska aktörer använder sig då av olika narrativ och symboliska hjälpmedel i 

framställningen av ett problem, i syfte att framställa den politiska dagordningen 

som logisk och rationell (Stone 1989: 282–283; Smith – Larimer: 74).  

 

Problemformulering i ett policyskapande syfte, som knyter an till 

kärnföreställningar om medborgarnas trygghet, eller brist på densamma, blir ofta 

mer inflytelserika. Detta fungerar sedan förstärkande för framtida 

problemformuleringar, då det i grunden cementerar diskursen den tog avstamp i 

(Persson 2014: 15).  

 

2.5   Säkerhetisering 

 

I Security: A New Framework for Analysis presenteras teorin om säkerhetisering, 

som är en form av frameanalys. Den formulerades av Bary Buzan, Ole Weaver 

och Jaap de Wilde och kan sägas vidga det traditionella säkerhetsbegreppet. 

Begreppet säkerhet ses här ur ett perspektiv av internationella relationer, och rotas 

i en traditionell, alltså militär-politisk, definition av internationella 

säkerhetsfrågor. I den kontexten handlar säkerhet om överlevnad och har ofta en 

tydlig agenda. När den territoriella staten ses som existentiellt hotad, rättfärdigas 

användningen av särskilda åtgärder. Säkerhetsbegreppet kan i ett sådant nödläge 

tas i anspråk och ses då som en nyckel för användningen av särskilda 
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befogenheter för att hantera den hotande utvecklingen. Ett existentiellt hot kan 

handla om statens territoriella suveränitet, som hotas när dess legitimitet 

ifrågasätts (Buzan et al. 1998: 20–25). 

 

Säkerhetisering är ett begrepp som kräver en närmare förklaring. Alla offentliga 

frågor kan lokaliseras på ett spektrum som sträcker sig från icke-politiserade 

frågor (står utanför statens hantering), till politiserade frågor (del av offentlig 

politik som kräver statligt eller kommunalt beslutsfattande), till säkerhetsfrågor, 

vilka betraktas som särskild politik. Säkerhetisering kan därmed ses som en mer 

extrem form av politisering; när en fråga går från att presenteras som en politisk 

fråga till att presenteras som en säkerhetsfråga kan en säkerhetisering sägas ha ägt 

rum. Inom denna teori ses frågor om säkerhet som viktigare än andra frågor, och 

den bör därmed ha absolut prioritet (Buzan et al. 1998: 23–24). För att förstå vem 

som säkerhetiserar – mot vilket hot, varför, under vilka omständigheter och med 

vilka resultat – skiljer man på tre typer av enheter. Referensobjektet är det som 

anses vara under hot, säkerhetiserande aktörer deklarerar referensobjektet som 

hotat, och funktionella aktörer påverkar beslutsdynamiken inom säkerhetsområdet 

(ibid: 32, 36).  

 

Säkerhet kan närmas objektivt (det finns ett reellt hot), och subjektivt (det finns ett 

uppfattat hot), men bör förstås som en intersubjektiv och socialt konstruerad 

process; där politiska aktörers agerande, med referens till ett uppfattat hot, 

legitimeras av allmänheten. Då hot sällan är objektiva – att en främmande makt 

faktiskt är på väg att invadera – beskrivs begreppet här som en social 

konstruktion; hur relationen till ett land i ens geografiska närhet uppfattas. 

Politiska aktörer kan då förstärka den rådande hotbilden (Buzan et al. 1998: 30–

31, 59–61). 
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3   Metod och material 

 

I detta kapitel ämnar vi, med avstamp i vårt teoretiska ramverk, precisera en 

metod för den vidare analysen. Undersökningen ska gå till enligt följande: vi 

kommer utifrån ett perspektiv av framing att analysera ett antal “texter” – det vill 

säga uttalanden, utspel, artiklar och promemorior – från politiker, på såväl statlig 

som kommunal nivå. Med hjälp av framing (som metod) ämnar vi belysa de 

framställningar som ligger till grund för de kontrasterande sidorna av konflikten 

kring Nord Stream 2, för att sedan analysera de (teoretiska) frames som legat till 

grund för beslutsfattandet på de olika politiska nivåerna. Framing som metod och 

analysverktyg presenteras utförligt i 3.2.  

 

3.1   Metodologisk kontext 

 

Studien är en kvalitativ textanalys som genom noggrann läsning ämnar finna det 

essentiella i de utvalda texternas delar och helhet, samt kontexten inom vilken de 

ingår. Detta baseras på antagandet att helheten är mer än summan av delarna, och 

att det genom intensiv läsning går att hitta innehåll som döljer sig under ytan. 

Utgångspunkten för frameanalysen är att en objektiv verklighet inte existerar; 

samhällsfenomen har ingen given mening, utan kan tolkas och formges olika. 

Aktörer agerar baserat på den mening som dessa har för aktören, och hur de 

förhåller sig till ett fenomen beror på vad de tillskriver fenomenet (Esaiasson et al. 

2017: 211, 218).  
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Vi kommer placera vår frameanalys i en diskursiv kontext, och motiverar detta 

genom att den tar avstamp i språkets och diskursernas makt över tanken, och 

därmed över handlingar. Med framing som analysverktyg kommer vi att kunna 

granska vårt material kritiskt för att blottlägga de maktrelationer som förmedlas, 

genom att aktivt läsa och ställa frågor till texten om hur fenomen presenteras, och 

vilken mening som tillskrivs en aktör eller en viss situation (Esaiasson 2017: 212–

214, 217). 

 

3.2   Frameanalys  

 

I det praktiska genomförandet av studien utgår vi från en metodologisk 

frameanalys som tar avstamp i ett koncept som Rein & Schön benämner ”naming 

and framing”. Då benämns inom vilken kontext ”problemet” har uppkommit; 

vilka olika frames som “tävlar” emot varandra. Analysen påbörjas i en konkret 

”kontrovers” där frågor ”laddas” med olika meningar (1996: 93). Kärnan i all 

framing är urval och utmärkning. Att utföra framing är enligt Entman att ”välja ut 

vissa aspekter av en upplevd verklighet, för att utåt kommunicera dem på ett 

sådant sätt som främjar en särskild problemdefinition, orsakstolkning, moralisk 

utvärdering och/eller rekommenderad behandling för det specifika fallet” [egen 

översättning] (1993: 52).  

  

För att kunna tolka och rekonstruera de frames som står i konflikt gentemot 

varandra, undersöks de material som ligger till grund för policyn i fråga (Schön – 

Rein 1994: 33). Då vi systematiskt och likvärdigt bearbetar vårt empiriska 

material ämnar vi utröna genom vilka frames politiska aktörer strategiskt anpassar 

sitt budskap för att övertyga mottagarna. Genom att ställa frågor till vårt material 

kan vi identifiera centrala begrepp och berättelser. Vi preciserar därför ett antal 

frågor att ställa till vårt empiriska material. Utifrån vilka frames debatterar 

aktörerna? Vad anses problematiskt och för vem? Vilka motiv och vilken 

handlingskapacitet tillskrivs aktörerna? Vilka lösningar presenteras? Vi kommer 
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även ha frågor av normativ ansats i åtanke i granskandet av vårt material; vad som 

förväntas av, eller vad som anses vara eftersträvansvärt för, de politiska aktörerna, 

kombinerat med frågor om vilka aktörer som har privilegiet att formulera den 

frame som kommit att bli dominerande (Esaiasson 2017: 213, 216–219).  

  

 

3.3   Urval av material  

 

Betraktat ut ett frameanalytiskt hänseende är texter inte neutralt beskaffade, 

eftersom deras författare både tillhör och skapar en frame (Schön – Rein 1994: 36; 

D’Angelo – Kuypers 2009: 119). Varje observation av vår sociala verklighet 

medför en tolkning av den. Utförandet av studien skapar därmed i sig en frame. 

Olika frames får oss att se och hitta olika saker. Vi är således medvetna om att vi 

gör urval i vårt empiriska material genom vad vi tycker ringar in kontrasterande 

ställningstaganden för vår studie. Detta för att främja ett visst syfte och styrka vår 

egen hypotes (Persson 2014: 53–54). Icke desto mindre är det genom texternas 

subjektiva karaktär som vi kan urskilja och förstå hur olika frames får betydelse 

för maktrelationer och vad de har för implikationer för politisk agerande.  

 

Vi ämnar således finna de, för framingen, essentiella begreppen, genom 

granskning av texter rörande Nord Stream 2 på de olika politiska nivåerna. Vi 

avser utröna den generiska diskursen kopplad till fallet, samt välja ut artiklar vilka 

vi ämnar analysera mer ingående. På respektive politiska nivåer har tre artiklar 

valts ut, vilka vi kommer närgranska utifrån de frågor som presenterats i 3.2. De 

sex tidningsartiklarna ser vi som någorlunda representativa för de fullständiga 

framställningarna av fallet.  
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4   Empiri och analys  

 

I detta kapitel presenteras ytterligare empiri på vilken vår studie baseras. Den 

behandlar det material som vi i 3.3 diskuterade och avgränsade, där avsändarna är 

politiska aktörer på statlig och kommunal nivå som är knutna till det fall som vi 

undersöker. De kommer, utifrån vår metod, ses och tolkas utifrån två olika, något 

renodlade, typer av politiska ansvarsområden på såväl statlig som kommunal nivå. 

Vi är medvetna om att de bilder av staten och kommunen vi baserar material och 

frames på är något tillspetsade, eller renodlade om man så vill. Detta motiveras 

med att det på något plan är de olika politiska enheternas själva 

existensberättigande vi söker ringa in och ta avstamp ifrån: staten i form av den 

nationella säkerheten visavi kommunen i form av den ekonomiska säkerheten.  

 

Kapitlet inleds med 4.1 där de politiska aktörernas roll på statlig nivå presenteras, 

följt av det empiriska materialet samt en frame av densamma. I 4.2 presenteras i 

sin tur den kommunala nivån vilket följer samma struktur. Därefter följer 4.3 där 

maktrelationer mellan statlig och kommunal nivå presenteras.  

 

 

 

4.1   Statlig nivå 

 

Kommande kapitel gällande statlig nivån tar avstamp i ett segment som rör statens 

roll som garant för medborgarnas säkerhet, följt av en sammanställning av det 

material vi valt som utgångspunkt för vår frameanalys. Slutligen presenteras den 

sammanställda frame som ställer sig kritisk till fallet Nord Stream 2.  
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4.1.1   Statens principiella roll och säkerhetspolitiska hållning 

 

I detta avsnitt beskrivs en idé om staten som traditionell institution, utifrån ett 

militärpolitiskt synsätt. Detta återknyter till teorin om säkerhetisering, men 

handlar mer renodlat om staten som politisk enhet. Sedan statens födelse som 

social och politisk institution, har dess främsta syfte varit att erbjuda säkerhet till 

sina medborgare inom ett givet geografiskt territorium. Trots statens 

mångskiftande syften och ansvarsområden, står den nationella säkerheten som ett 

prioriterat paraply över alla andra fält i hierarkin av statliga intressen, då det ena 

överordnade är en förutsättning för det andra underordnade. Detta utifrån en 

utgångspunkt av realism. Staten har trots en era av globalisering medelst sina 

säkerhetsinrättningar lyckats bibehålla och cementera sin status som den främsta 

politiska entiteten (Ripsman – Paul 2010: 3, 10, 162). Andrén beskriver 

säkerhetspolitik som att dess främsta drivkraft är osäkerhet och dess mål är 

trygghet. Dess fundamentala syfte skulle vidare kunna beskrivas och 

sammanfattas med att staten vill tillgodose och säkerställa sin egen överlevnad. 

Tankar kring vad som orsakar medborgarnas otrygghet beror på var den politiska 

aktören väljer att rikta sitt fokus för stunden, och grundar sig i skiftande 

ideologiska och moraliska föreställningar. Målet om att trygga säkerheten tycks 

dock alltid vara detsamma (2002: 8). Detta knyts med fördel an till de 

policyteorier vi presenterade i 2.4 (se främst Stone 1989), som beskriver vikten av 

att presentera och framställa orsakssamband som en central del i policyprocessen. 

Säkerhet och trygghet för medborgaren är alltså en av de mest fundamentala 

aspekterna för den moderna staten, och den upplevda tryggheten för allmänheten 

blir därmed ett av de centrala verktygen för staten att legitimera sin makt (Hobbes 

2004).  

 

Ur Försvarsmaktens Militärstrategisk doktrin hämtar vi nedanstående citat: 

 
“Sveriges och andra nationers säkerhet i närområdet påverkas dagligen av 

underrättelseverksamhet, påverkansoperationer och hybridoperationer. De militära 
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konfrontationerna i bl.a. Georgien och Ukraina är exempel på att militära 

operationer bedrivs i gråzonen kring väpnad strid, utan att det formellt är krig. I 

Östersjöområdet innebär utvecklingen bl.a. att kontroll av sjö- och luftvägarna till 

och från Baltikum får stor betydelse för de nordiska länderna samt EU och Nato.” 

(2016: 38–39) 
 

Citatet inkluderas för att understryka den svenska statens hållning gentemot 

Ryssland. Detta ska has i åtanke då vi går vidare till presentationen av frame i 

4.1.2 samt 4.1.3. Notera hur Ryssland inte nämns vid namn, utan förstås implicit.  

 

Vidare beskrivs framtida konflikters karaktär som att ”en antagonist utnyttjar både 

okonventionella metoder och avancerade förmågor och stridsmedel”. Och att 

”stridshandlingar i närområdet kan inledas med vilseledande aktiviteter med 

otydlighet som följd”. Sedan beskrivs hur fjärrstridsmedel kan komma att 

användas mot kritisk infrastruktur (Försvarsmakten 2016: 29). I ett senare stycke 

slås det fast att okonventionell krigföring är ett potentiellt hot, där “större aktörer” 

använder sig av “frontorganisationer” eller “ombud” som en del i en “offensiv 

strategi” (ibid: 36). I ett avsnitt om Sveriges militärstrategiska läge beskrivs 

Sverige som en ”del i gränsytan mellan Ryssland och Nato”. Därigenom får 

Östersjön ”ökad strategisk betydelse” (ibid: 31). 

 

I avsnittet som heter “Strategi” presenterar Försvarsmakten sin officiella hållning 

vad gäller strategi inom säkerhetspolitik (deras kursivering): 

 
“Strategi, och militärstrategi, är å den ena sidan att (1) urskilja problemet genom att 

göra förhållanden förståeliga och hanterbara; (2) välja ambition genom att formulera 

ett politiskt ändamål (syfte); (3) bestämma medel och angreppssätt kopplat till 

strategiska målsättningar; (4) ställa uppdrag till utförare utifrån strategiska 

målsättningar genom att ge uppgifter, handlingsregler och fördela resurser. Strategi 

är å den andra sidan att fördelaktigt använda dynamiken och situationen som 

uppkommer genom verkan med olika medel.” (2016: 14)  
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4.1.2   Uttalanden om Nord Stream 2 på statlig nivå 

 

“Nord Stream 2 – vad hände bakom kulisserna?” 

Det som gjort Nord Stream 2 kontroversiellt är de säkerhets- och försvarspolitiska 

aspekterna, samt att ryska gasjätten Gazprom, som kontrolleras och till hälften ägs 

av ryska staten, står bakom projektet. Från borgerliga partier varnar man för 

beroendet av rysk gas, som kan komma att användas som ett påtryckningsmedel. 

Det uppmålas scenarier om att ryssar kunnat använda Nord Stream-projektet som 

täckmantel och militär strategi. På en presskonferens mellan Joe Biden och Stefan 

Löfven tydliggörs att projektet ses som en fråga om säkerhetspolitik, och även de 

fruktar att Ryssland kan komma att använda gasen som påtryckningsmedel. 

Sverige och USA har täta kontakter, exempelvis genom samarbetsavtal med Nato. 

Mötets minnesanteckningar utgår ifrån det försämrade säkerhetsläget i 

Östersjöområdet efter den första Nord Stream-gasledningen. Det handlar om att 

Försvarsmaktens betydande verksamheter måste försvaras, inte minst 

militärövningar som lockar underrättelseverksamhet. Ryssland kartlägger 

strategisk infrastruktur, som enligt försvarsexperter kan handla om 

undervattenssensorer som kan skanna av rörelser i havet (Värjö 2017).  

När regeringen gav sitt godkännande hänvisade de till att det kritiska underlaget 

från Försvarsmakten varit bristfällig, och inte tagit hänsyn till den ryska trafik 

som tidigare funnits. Margot Wallström säger att de försvarspolitiska intressena 

inte kommer att hotas, tack vare inblandade myndigheters åtgärder för skydd av 

verksamhet. Men regeringen vill se förändringar av den svenska författningen, för 

att garantera statens makt över kommunerna gällande säkerhetsfrågor (Värjö 

2017). 

”Svenskt ja till omdebatterad gasledning” 

Enligt Mikael Damberg håller regeringen en kritisk grundställning till projektet 

Nord Stream 2, men har inte varit i position att säga nej. Däremot kommer villkor 

att ställas på företaget. Han nämner Ukrainas utsatta läge i relation till Nord 
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Stream 2, följt av: “[…] det finns en risk för att energileveranserna skulle kunna 

användas som politisk påtryckning” (TT 2018). 

”Majoritet i Karlshamn röstade för rören” 

Hans Wallmark (M) ser det som att Karlshamns kommunstyrelse, i regeringens 

ställe, har tagit beslut som rör svensk säkerhetspolitik. Peter Hultqvist framhåller 

samtidigt att projektet har en negativ påverkan på försvaret, och hänvisar till 

åtgärdsprogrammet som ska ge insyn i projektet: 

”Vi har en lagstiftning i landet som går ut på att det är det kommunala självstyret 

som styr de här sakerna. Sen har vi tittat på hur snabbt man eventuellt kan införa en 

annan typ av lagstiftning och det kräver en process som i det här fallet inte varit 

praktiskt möjlig. Nu ska vi titta på lagstiftningen som jag tycker är för svag.” 

(Sahlin, 2017) 

Många uttalanden är återkommande från olika politiska aktörer vid olika tillfällen. 

Härvidlag sammanställs de representerade åsikterna, för att undvika upprepningar. 

Repetitionen ger dock tyngd, och är någonting vi har i åtanke i vår analys. Den 

generiska diskursen från de massmediala kanalerna tycks gå i linje med den 

argumentation där projektet framställs som en fråga om säkerhet. Detta 

understryker vi i granskningen av språket med vilket ärendet diskuteras. Ett 

exempel på det är: ”På det här informationsmötet på UD blir det tydligt att det 

lokalpolitikerna vill krockar med försvarspolitiken.” (Värjö 2017). Flertalet 

artiklar går under ämnet säkerhet, och upprustning av försvaret. De relaterar ofta 

till Ryssland (Svenska Dagbladet), mer frekvent genom titeln men även med 

bilder som visar rör som är märkta med “RUSSIA” (här: HolmgrenA 2018). En 

bild som Aftonbladet förmedlar är att Karlshamn är i stånd att besluta om “Putins 

gasprojekt”, att det handlat om “ryska gasledningar”, som måste stoppas då det 

annars kan riskera att utmynna i maktdemonstrationer i form av påtryckningar 

(Aftonbladet). 
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4.1.3   En frame som kritiserar Nord Stream 2 

 

Utifrån de frågor som presenterades under vår metoddel kommer vi nu att 

presentera en sammanställd analys av de texter vi bearbetat, samt den generella 

uppfattningen vi får av problemformuleringens utformning. 

 

Vilken frame (1), samt vad som ses som problematiskt (2) för de politiska 

aktörerna på den statliga nivån skrivs här ihop, då de i mångt och mycket är 

sammanflätade med varandra. Där behandlas i hög grad Sveriges säkerhet och 

försvarsläge, och mycker relaterar till rädslan för att militära strategier ska 

avläsas. Det har även handlat om potentiella påtryckningsstrategier och 

maktutövningar från ryskt håll. Oron över Ryssland som ett hot hänvisas ofta till 

Ukrainas, samt länderna kring Östersjöns, utsatta läge. Detta presenteras i 

Försvarsmaktens militärstrategiska doktrin i 4.1.1 som en för Sverige officiell 

hållning. De kritiska rösterna har från statligt håll därmed debatterat utifrån en 

säkerhetspolitisk oro.  

 

(3) Motivet är sammankopplat med vad som förväntas av, eller anses vara 

eftersträvansvärt för de politiska aktörerna. Här handlar det om säkerhet och 

trygghet för medborgarna som en fundamental aspekt, och de är därmed värden 

som det ligger i statens intresse att säkra. Det är genom medborgarnas upplevda 

trygghet som staten legitimerar sin makt. De politiska aktörerna på statlig nivå 

understryker att projektet genomförs med ryska aktörer, eftersom de tycks inneha 

en normativ ställning som en otillbörlig samarbetspartner. Det ligger därför i 

statens intresse att inte godkänna samarbetet, och de tycks använda den normativa 

bilden som retorisk taktik i syfte att få gehör för sin ställning. Försvarsmaktens 

militärstrategiska doktrin påvisar vilka motiv som kan tänkas ligga till grund för 

den statliga nivåns agerande. På det hela taget förefaller försvarsmaktens strategi, 

om att urskilja problem, formulera syfte, och välja angreppssätt och medel, vara 

påfallande lik de frames som vi presenterade i 2.3 och 3.2.  

 

(4) Regeringens lösning var primärt att försöka avstyra Karlshamn från affären, 

men bedömde läget som att de själva inte befann sig i en position att agera, då den 
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beslutsfattande makten angående frågor om hamnar till syvende och sist ankom på 

kommunen. Efter mer ingående förhandlingar som resulterade i ett ja från 

kommunen, beslöt sig regeringen att ge mer anslag åt försvaret för att garantera 

säkerheten. Som följd av fallet är det kommunala självstyret, som begränsat 

regeringens handlingskapacitet, nu under förändring, med restriktioner gällande 

områden som berör säkerhetsfrågor.  

 

Nyckelord: säkerhet, försvar, Ryssland.  

 

 

4.2   Kommunal nivå  

 

Följande avsnitt framställer en kontrasterande position i diskussionen om fallet på 

kommunal nivå, och följer samma struktur som ovanstående. 

 

4.2.1   Kommunens principiella roll 

 

Sedan mitten av 1900-talet så har det kommunala medborgarskapet – en informell 

konstruktion med en stark känsla för det gemensamma goda i det lokala – i högre 

utsträckning tillåtits växa fram (Andrén 2007: 115). Något förenklat så syftar 

lokalt beslutsfattande och den kommunala politiken till att skapa förutsättningar 

för en god miljö och bättre livsmöjligheter för människorna som bor där 

(Wihlborg 2015: 149). Enligt en idealtyp för kommunen, som betonar gemenskap, 

bör positionen som förtroendevald politiker i en kommun betraktas som ett 

ämbete som tar ett särskilt ansvar för just gemenskapen för invånarna i den. Där 

präglas den förda politiken av konsensussökande och gemensamma sociala och 

kulturella värden. I hanteringen av dessa lokala angelägenheter är de politiska 
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skiljelinjerna sällan särskilt tydliga eller ens relevanta, då partipolitisering snarast 

bör undvikas för att kunna uppnå det bästa tänkbara för kommunens medborgare 

(Montin – Granberg 2013: 23). Bland de aktörer som står i gemensam position 

gentemot den presenterade orsaken till problemformuleringen, kan nya politiska 

allianser skapas (Stone 1989: 295), vilket vi på kommunal nivå har sett i fallet 

Nord Stream 2. 

 

Kommunen har, främst sedan 1990-talets finansiella kris, fått en allt viktigare 

tillväxtpolitisk roll. Tidigare låg fokus på att jämna ut regionala ojämlikheter, men 

har skiftat till att nu i högre utsträckning handla om att samtliga subnationella 

enheter ska bidra till den nationella tillväxten. Ansvaret att skapa tillväxt har alltså 

decentraliserats och förskjutits mer till regional och kommunal nivå (Bolin et al. 

2015: 172). De flesta kommuners uttalade mål om att växa, beskriver vissa 

kommunforskare som ”tillväxtdiskursen”. Diskursen beskriver tillväxt, i både 

ekonomisk och befolkningsmässig bemärkelse, vilket har en mycket stor 

symbolisk betydelse för kommunerna, utöver de rent kvantitativa fördelarna det 

kan ge i form av ökade skatteintäkter. Tillväxt i dess olika former kommer med 

positiva konnotationer såsom framtidstro och attraktionskraft (Erlingsson – 

Wänström 2015: 171–172). Tack vare denna tillväxtdiskurs kan företrädare för 

kommunen lättare få igenom sina beslut. 

 

4.2.2   Uttalanden om Nord Stream 2 på kommunal nivå 

 

När det kommer till de som ställt sig positiva till Nord Stream 2 så har vi valt att 

analysera tre artiklar. En majoritet av alla utlåtanden kommer från kommunalrådet 

i Karlshamn, Per-Ola Mattsson (S), eftersom han har skött en stor del av den 

förmedlade kommunikationen i media.  

 

”Replik: Inga ryska fartyg till Karlshamn” 

  

I en debattartikel i Dagens Samhälle ger Mattsson sin syn på Nord Stream 2. Han 
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möter kritiken om att det ökade trafikflödet av fartyg som fraktar rör är marginell, 

och att inga ryska fartyg kommer att användas. Den frågan som kommunstyrelsen 

ska ta ställning till är huruvida Karlshamns Hamn AB ska genomföra en affär med 

ett holländskt företag. Rören ifråga är tysktillverkade, transporter och rörläggning 

förvaltas av ett schweiziskt företag, och arbetet i hamnen hanteras i huvudsak av 

svensk personal, och sköts av ett svenskt bevakningsföretag (Mattsson 2017). 

”Nord Stream 2-arbetet i Karlshamn intensifieras” 

Verksamheten ses enligt Mattsson som en bra inkomstkälla som ytterligare sätter 

Karlshamns hamn på kartan, och möjliggör framtida investeringar och kommande 

affärer. Angående den kommitté som tillsatts för att utreda frågan om det 

kommunala självstyret ska kunna stå över frågor som rör totalförsvarets intressen, 

svarar han att när avtalet fastställdes gavs klartecken på att projektet inte skulle 

medföra någon säkerhetsrisk för Sverige, och att det inte kan vara enskilda 

kommuners ansvar att avgöra vad som påverkar rikets säkerhet eller inte (SVT 

2017).  

“Nord Stream 2 – vad hände bakom kulisserna?” 

Kommunalrådet har genomgående varit tydlig med att ett genomförande av 

affären är viktig, och framhåller den oro han känner med hänvisning till hur den 

framtida verksamheten i kommunen kan komma att påverkas negativt ifall 

projektet inte genomförs. Han understryker de ekonomiska möjligheterna som 

förekommer, och är avsevärt viktiga för hamnens fortsatta utveckling. Han har 

inte velat gå emot regeringens rekommendationer, men värnat om fortsatt 

diskussion för att tillsammans nå en lösning där regeringen och försvaret bedömer 

att projektet inte kommer att påverka säkerhetsläget negativt (Värjö 2017). 

När Mattsson ger sin bild av hur regeringen beskrivit problemet, har det handlat 

om ökad pendlingstrafik i området, med närhet till två försvarsanläggningar som 

då kan komma att påverkas negativt. Regeringen bedömer att 

undervattensaktivitet kan avskannas, och med många anlöp till hamnen kan detta 

medföra en säkerhetsrisk. Karlshamn ställer sig frågande till regeringens 

bedömning. De menar att försvaret har möjlighet att vidta åtgärder så att 

försvarsanläggningarna anses trygga och bestämma vilken väg fartygen ska gå så 
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att de ej närmar sig eventuella hemliga anläggningar. Givet att problemet för 

försvaret och regeringen är en ökad rysk trafik till hamnen, planeras den ändå öka. 

Omkring 70% av fartygen har helt eller delvis rysk besättning, och även den 

befintliga trafiken borde således vara ett bekymmer (Värjö 2017).  

 

 

4.2.3   En frame som försvarar Nord Stream 2 

 

Frameanalysen utgår från samma fyra frågor som i 4.1.3. 

 

(1) Denna frame utgår från de ekonomiska utgångspunkter – presenterade i 4.2.1 – 

som kommuner i Sverige har att förhålla sig till. Exempel på detta är att de visar 

en stor drivkraft att genomföra projektet, eftersom det innebär stora 

jobbmöjligheter för kommunens invånare, och även ekonomiska möjligheter som 

kan säkra kommunens framtida investeringar och utveckling. 

 

(2) De aktörer som förhållit sig positiva till projektet framhåller en enhetlig kritik 

mot regeringens bedömning av det säkerhetspolitiska läget, eftersom det kan 

innebära långsiktiga konsekvenser för kommunen ifall projektet inte genomförs. 

Dessa aktörer ser det som problematiskt att projektet framställs som ett 

säkerhetshot, då de själva menar att så inte är fallet, vilket de hänvisar till den 

redan befintliga trafiken i hamnen. De poängterar tydligt att det i själva verket inte 

handlar om några uppgörelser med Ryssland och att den ryska närvaron, som 

redan är ett faktum, inte kommer att öka.  

 

(3) Motivet som kopplas till denna frame, knyter an till vad som förväntas av, 

eller vad som anses vara eftersträvansvärt för, de politiska aktörerna. Detta kan 

beskrivas som åtaganden i relation till den tillväxtpolitiska roll som fordras av 

kommuner. Den oro Mattsson beskriver över risken om projektet inte genomförs, 

kan ses i den roll han som förtroendevald politiker har inför den lokala tillväxten.  
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(4) Kommunen vill diskutera sig fram till en lösning på problemet, som innebär 

att projektet kommer kunna genomföras. Möjligheten fanns alltid, med hänvisning 

till det kommunala självstyret, att rösta igenom förslaget trots regeringens 

rekommendation att göra motsatsen. Dock menar Mattsson att de alltid hade för 

avsikt att nå konsensus med regeringens företrädare, genom diskussion för att nå 

lösningar som inte innebär några direkta säkerhetshot. Som förslag på eventuell 

åtgärd ges även att ställa krav på sina samarbetspartners.  

 

Nyckelbegreppen utifrån vilka kommunpolitikerna argumenterar, berör de 

ekonomiska möjligheterna som projektet skulle innebära för kommunen. I syfte 

att nå det försöker aktörerna på kommunal nivå att dämpa oron över en ökad rysk 

närvaro i Karlshamn.   

 

4.3   Maktrelationen mellan stat och kommun 

 

Här undersöks relationen mellan den statliga och kommunala nivån, med specifikt 

fokus på maktdelningen dem emellan. På basis av denna relation diskuterar vi 

sedan den av regeringen tillsatta utredningen som ämnar inskränka det 

kommunala självstyret.  

 

I en proposition benämndes fördelningen mellan stat och kommun i fråga om 

befogenheter som att den “måste […] kunna ändras i takt med 

samhällsutvecklingen” (1973/90: 190). Vidare presenteras ett rent normativt 

stycke, där det framhålls att det kommunala självstyret inte bör anges vidare i 

grundlagen: ”Vad jag hittills har framhållit talar […] för att man iakttar 

återhållsamhet när det gäller att i grundlag ange den kommunala självstyrelsen” 

(Prop. 1973/90: 190). Det är även relevant att beakta att det i kapitel 14, paragraf 

3 i regeringsformen slås fast att: “En inskränkning i den kommunala självstyrelsen 

bör inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål som har 

föranlett den” (RF 14:3).  
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Hur befogenheterna mellan olika politiska nivåer är föremål för kontinuerlig 

reglering då en av nivåerna har mer makt än den andra, blir ofta förbisedd i den 

politiska diskursen (Hill 1997: 22). Konflikter mellan olika politiska nivåer, och 

diskussionen rörande vilket demokratiskt mandat som väger tyngst – riksdagens 

eller kommunfullmäktiges – är en fråga som samtidigt är relevant för fördelningen 

av makt, såväl som för diskussioner angående ansvarsutkrävande. Vidare är 

omförhandlingen av det kommunala självstyret intressant då fenomenet lever upp 

till en utbredd devis om en levande författning (Strandberg 2003: 191–194).  

 

När svårigheter av den art som vi observerat i fallet Nord Stream 2 uppstår i 

relationen mellan stat och kommun, fungerar det som ett incitament för staten att 

förändra den konstitutionella styrningen av kommunen. I sådana lägen finns det 

inga egentliga juridiska hinder för detta, då grundlagen ger riksdagen absolut makt 

(Strandberg 2003: 202; Montin 2015: 29). Diskussionen om vilken aktör som 

innehar mandat för beslutsfattande blir i förlängningen oundvikligen en fråga om 

makt. Maktdelningen mellan den nationella och kommunala nivån är snårig på ett 

konstitutionellt plan, och tvister kan lätt uppstå då maktdelningen i teorin inte är 

tydligt formulerad (Boadway – Mörk 2003: 26–27).  

 

Den svenska regeringen har tillsatt en utredning som står i begrepp att se över 

regelverket som syftar till att skydda Sveriges totalförsvarsverksamhet. Detta 

genom att skapa möjligheter att inskränka det kommunala självstyret genom att 

“göra avsteg ifrån det” i de fall då vitala säkerhetspolitiska frågor berörs 

(Regeringen 2018; Wallnor 2017).  

 

I kommittédirektivet (2017:31) beskrivs vikten av att totalförsvaret “beaktas på ett 

tillfredsställande sätt” och “erbjuds ett adekvat skydd”. Vidare slås det fast att det 

“är […] angeläget att ansvarsförhållandet mellan å ena sidan staten och å andra 

sidan kommunerna och enskilda är tydligt reglerat i frågor som rör Sveriges 

totalförsvar.” Det regelverk som redan existerar till skydd för 

“totalförsvarsverksamhet mot yttre hot behöver därför kartläggas och 

ansvarsförhållanden för olika beslut enligt regelverket belysas närmare”. Detta för 



 

 30 

att “det försämrade säkerhetspolitiska läget i vår del av världen ställer ökade krav 

på den svenska totalförsvarsförmågan” (2017: 2, 5–6). 
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5   Teori och analys 

 

I detta kapitel betraktas föregående analys utifrån de teorier om framing, 

säkerhetisering och policy som presenterades i 2.3–2.5.  

 

5.1   Utifrån frameteori 

 

Baserat på vad vi presenterade i främst 2.2 samt 2.3 förstår vi att människors 

uppfattningar formas av språkets och diskursernas makt genom olika aktörers 

presentationer av fenomen. Fallet Nord Stream 2 är således en maktkamp om 

folkopinion, där de två kontrasterande positionerna genom så kallade “rhetorical 

frames” debatterar utifrån sina intressen om ekonomi och säkerhet i syfte att vinna 

gehör från allmänheten. Vi redogjorde i 4.1.2 uppfattningen att den generella 

diskursen resonerat med den frame som antar säkerhetsdiskursen, något vi baserar 

på att den till synes fått mest publicitet. Detta skulle kunna förklaras utifrån teorin 

om stark och svag framing, där säkerhet ses som en stark frame.  

 

Frameteorin redogör för ytterligare kriterier om vad som utgör en stark frame. En 

är huruvida framställningen resonerar med kulturella normer. Anknytningen till 

kulturella normer baseras på att säkerhet i sig ses som en grundläggande faktor för 

staten och dess medborgare. Detta ser vi i den frame som har anammats av media, 

som understryker att projektet understöds av Ryssland i högre utsträckning än vad 

den konstrasterande positionen menat. 
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Vidare beskrivs en stark frame utifrån att den presenteras av trovärdiga källor. En 

fråga som uppstår här är vad det egentligen betyder i kontexten för fallet. En 

möjlig förklaring är att staten ses som en mer trovärdig källa att uttala sig i frågor 

om säkerhet, eftersom det ligger inom ramen för deras kompetensområde.  

 

Vi kan till och med se svart på vitt i den militärstrategiska doktrinen hur 

Försvarsmakten använder sig av en strategi som är påfallande lik den användning 

av frames som vi har presenterat; i såväl framställningen av problem, som 

formulering av politiskt syfte och medel och angreppssätt. Kort och gott beskrivs 

hur en uppkommen situation används för egna politiska syften.  

 

Den frame som legat till underlag för beslut, kan enligt teorin ses som en indikator 

på det mest sanna orsakssambandet. I fallet Nord Stream 2 fick regeringen 

visserligen ge vika för sin negativa hållning till projektet, men tillsatte ett 

kommittédirektiv som ämnar förändra det kommunala självstyret. 

Kommittédirektivet går även med fördel att knyta an till “action frames” som 

presenterades i 2.3, där frames beskrivs som effektiva då utformning av politik 

ska initieras. “Action frames” baseras på hur dessa frames ger upphov till faktisk 

policy i form av politiska beslut; i fallet Nord Stream 2 resulterade det, som 

nämndes ovan, i kommittédirektivet 2017:31 som syftar till ny lagstiftning. Här 

ser vi hur maktens andra och tredje ansikte – makten över den politiska 

dagordningen samt makten över språket – manifesteras i given policy. 

 

Med hänvisning till lagen (RF 14:3) gällande hur förändringar av det kommunala 

självstyret får gå till, förstärker frameteorin statens vilja att fortsätta framställa 

fallet som en fråga om säkerhet, även efter att försvaret vidtagit åtgärder. De 

formulerar alltså problemet på så sätt, att det går att inskränka det kommunala 

självstyret trots det ifrågavarande stycket i grundlagen. Detta eftersom de i 

förebyggande syfte vill tillgodose sig makten att ta beslut om liknande fall uppstår 

senare.  
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5.2   Utifrån policyteori 

 
Härvidlag sammankopplas regeringens tillsatta kommittédirektiv, som beskrivits i 

4.3, med teorier om policy som presenterades i 2.4. 

 

 

Politiska aktörer framställer situationer i ett visst ljus genom att skapa bilder som 

knyter an till kärnföreställningar om medborgarnas trygghet. Detta för att vinna 

över allmänheten på sin sida i debatten, och legitimera sin egna ståndpunkt genom 

att få den att framstå som objektiv och rationell, i syfte att genomföra politik som 

är önskvärd för den egna agendan. Kommittédirektivet kring det kommunala 

självstyrets begränsning kan, åtminstone än så länge, ses som den yttersta effekten 

av problemformuleringen. Situationen kring diskussionen om beslutet att Nord 

Stream 2 ska lagra rör i Karlshamns hamn gav upphov till att politiska aktörer på 

både nationell och kommunal nivå formulerade problem på så sätt att diskurser 

både skapades och cementerades. Genom att, både implicit och explicit, utmåla 

Ryssland som ett hot knyter de politiska aktörerna på den statliga nivån an till en 

normativt utbredd bild av Ryssland som en aggressiv aktör i närområdet (se 

militärstrategisk doktrin i 4.1.1). Incitament ges då att ytterligare konstituera sin 

makt över de lägre politiska enheterna, och kommittédirektivet tillsätts. 

 

5.3   Utifrån säkerhetiseringsteori 

 

I 2.5 presenterades tre typer av enheter i anslutning till teorin om säkerhetisering. 

Referensobjektet som anses vara hotat, är i vårt fall de försvarsanläggningar som 

ses som en förlängning av staten. Vidare är de säkerhetiserande aktörerna som 

deklarerar referensobjektet som hotat de politiska aktörerna på den statliga nivån. 
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De funktionella aktörerna som påverkat beslutsdynamiken på säkerhetsområdet är 

Försvarsmakten, som utgör underlag för säkerhetsbedömning. 

 

De politiska aktörerna på statlig nivå ser trafiken i hamnområdet som en indikator 

för ett negativt försvars- och säkerhetsläge. Detta på basis av säkerhetsmässigt 

känsliga omständigheter i Östersjöområdet, och hamnens närhet till viktiga 

försvarsanläggningar. I taktiska försök att förstärka den rådande hotbilden, och få 

gehör från allmänheten, har de talat mycket om Rysslands inblandning, vilket 

framgått i tidigare avsnitt. 

 

Fallet Nord Stream 2 har gått från att vara en politisk fråga, till att bli en fråga om 

säkerhet, då den har kommit att handla om skydd av statens territoriella sfär. Detta 

ses som en form av upphöjd politisk fråga då den är existentiellt grundläggande 

för att statens resterande uppgifter ens ska fungera. Resultat blir således att när 

säkerhetsbegreppet tas i anspråk, fungerar det som ett medel att ta till 

extraordinära åtgärder för att hantera den potentiellt hotande utvecklingen. Här 

hänvisar vi återigen till den tillsatta utredningen, men även att förstärka 

Försvarsmakten i den mån som det bedöms tillbörligt i Karlshamns närområde. 

Enligt teorin har säkerhetisering av frågan således legat till grund för en möjlig 

lagändring, på basis av att säkerhetsprocessen som sådan förutsätter ett 

“godkännande” från allmänheten, vilket vi tolkar som den rådande generella 

diskursen. 
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6   Avslutande diskussion  

 

I följande kapitel sammanfattar vi det som presenterats i studien; vad det 

empiriska materialet visat, hur det har kopplats till de valda teorierna och vad det 

innebär. Sedan knyter vi an det till vårt syfte, hypotes och inledande frågeställning 

varefter vi lyfter våra funderingar och diskuterar mer fritt vad den empiriska och 

teoretiska analysens resultat betyder. Vidare reflekterar vi över vårt 

tillvägagångssätt i arbetet med studien. 

 

Resultatet från föregående avsnitt påvisar i enlighet med uppsatsens syfte hur 

fallet Nord Stream 2 har gestaltats på sätt som understryker att en konflikt mellan 

två kontrasterande positioner på olika politiska nivåer föreligger. Intressanta 

dynamiker kring en maktkamp om folkopinionen, och därigenom det politiska 

beslutsfattandet, har blottlagts. Utifrån valda teorier har vi sedan sökt förklara hur 

och varför en positions frame fått mest gehör.  

 

Vår hypotes utgick från att sättet på vilket en situation framställs som ett problem, 

får effekt i hur den politiska makten legitimeras. Vi kan, baserat på vad vi fann 

och presenterade i vår empiriska och teoretiska analys, hävda att hypotesen kan 

bekräftas. Detta genom att peka på sättet på vilket staten använder sig av 

framställningen av Nord Stream 2 som en säkerhetsfråga, skänker legitimitet att 

omförhandla gränsdragningen kring politiskt beslutsfattande. Därigenom 

cementeras gängse maktrelationer. På basis av detta hävdar vi att uppsatsen även 

på ett tillfredsställande sätt svarar till frågeställningen som vi formulerade i 1.2. 

Framställningen av fallet Nord Stream 2 har använts, med grund i teorin om 

säkerhetisering, på så sätt att den legitimerar en omförhandling av 

gränsdragningen mellan de olika politiska nivåernas kompetensområden; ett 

kommittédirektiv som syftar till att inskränka det kommunala självstyret.  
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Det bör återigen understrykas att uppsatsen tar upp ett enskilt fall för att 

undersöka maktrelationer mellan olika politiska nivåer, samt testa teorier om 

policy och säkerhetisering utifrån framing. Som vi tidigare nämnt gör vi inte 

anspråk på att ha generaliserande ambitioner. Vad vi däremot kan se utifrån fallet 

är att diskursernas makt genom framing påverkat möjligheterna för politiskt 

agerande. Statens starka frame ligger till grund för direktivet om lagförändring. 

En fråga som då uppstår är huruvida deras diskursiva makt uteslutande 

möjliggjordes på grund av säkerhetsframen som anses starkare än kommunens 

tillväxtdiskurs. Hade säkerhetsdiskursen i frågan cementerats ifall den inte 

initierades av staten? Var det faktumet att staten, som “äger” säkerhetsfrågan, 

uttalade säkerhetshotet som gjorde att diskursen blev rådande? Går det att 

extrahera begreppet säkerhet ur staten, och vice versa? 

 

Vårt fokus har riktats mot konflikten mellan politiska aktörer på statlig och 

kommunal nivå, något vi medvetet uteslöt är vad det innebär för Sveriges 

medborgare. Nord Stream 2 är ett fall där vi kan se att hur något framställs har 

påverkan över möjligheten till beslutsfattande. Huruvida maktrelationen mellan 

kommunal och statlig nivå har förändrats är svårt att säga. Vi kan däremot peka på 

att relationen i fråga kan ha utkristalliserats i och med detta fall. Det är svårt att 

utifrån studiens förutsättningar svara på om det kan tänkas föreligga andra 

variabler som skulle kunna innebära en inskränkning av det kommunala 

självstyret. Vidare hade det möjligtvis varit av intresse att undersöka hur 

medborgare upplever att politiker framställer problem för sin egen vinnings skull, 

och vad det gör med förtroendet gentemot politiska beslutsfattare. Detta är 

föremål för vidare forskning och inget vi valde att, och därför inte kunnat, besvara 

inom ramen för denna studie. 
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