
2006:094 

D - U P P S A T S

Sveriges energibehov ur
två säkerhetsperspektiv

En analys av neorealismens och interdependensteorins
förklaringsvärde

 Mikael Andersson

Luleå tekniska universitet

D-uppsats
 Statsvetenskap 

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för Samhällsvetenskap

2006:094  - ISSN: 1402-1552 - ISRN: LTU-DUPP--06/094--SE



Sammanfattning 
 

Det svenska samhället har under lång tid varit väldigt elberoende och detta beroende har 

inte minskat trots politiska intentioner i den riktningen. Syftet med denna uppsats har 

uttryckts i två delar. En del var rent empirisk där det skulle undersökas om Sverige är 

beroende av andra länder i sådan utsträckning att det utgör ett hot mot statens säkerhet. 

För att uppfylla det syftet skulle uppsatsen behandla kopplingen mellan energi och 

säkerhet. Den andra delen av syftet var teoretiskt och skulle testa i vad mån neorealismen 

och interdependensteorin hade något förklaringsvärde vad gällde att skönja 

energibehovets konsekvenser för en enskild stat. 

 

Uppsatsen empiriska slutsats visar på två olika former av hot. För det första finns ett 

behov av el som idag delvis täcks av import. För det andra är infrastrukturen för 

eldistribution undermålig. Säkerhetsbegreppet, individens oro för sin egen överlevnad 

och statens vilja att undvika hot mot den politiska strukturen, har i denna uppsats kopplas 

ihop med energi genom de statliga utredningar som beskrivit utvecklingen av den 

svenska välfärden och säkerställandet av den svenska modellen som viktig både för 

individen och för landet. Individen skall, enligt dessa utredningar, garanteras en 

levnadsstandard som utvecklas och hela tiden förbättras. Landets oberoende skall 

garanteras och den svenska politiska ideologin skall bevaras. Den empiriska 

undersökningen visar dock att de politiska intentionerna inte ännu har slagit igenom rent 

praktiskt. 

 

Utifrån de två teorierna skapas i uppsatsen en analysmodell för att uppfylla det teoretiska 

syftet, vars slutsats blir att de olika teorier som presenterats var för sig kan påvisa sitt eget 

värde i vart fall ur någon synvinkel. Men även om ingen teori kan förklara riktigt allt så 

missar ändå interdependensteorin på en väldigt viktig punkt för svensk del, varför inte 

kärnkraften i Sverige avvecklats ännu, trots internationellt energisamarbete. Den 

analysmodell som skapats kan även användas i ett vidare sammanhang eftersom den 

innehåller flera olika variabler som var för sig kan användas för analys av ett specifikt 

land. 
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1. Inledning 
Konsekvenser av internationella relationer kan följas genom hela världshistorien, från 

Alexander den stores erövringar under 300-talet före Kristus till Genghis Kahns skapande av 

det mongoliska riket under 1100-talet. I modern tid finns de båda världskrigen, Korea-, 

Vietnam- och Irak krigen som exempel. Kampen om att organsiera den egna staten i relation 

till omgivande stater på ett sådant sätt att konflikter kunnat undvikas har således pågått länge. 

När det gäller studier av internationella relationer, och även sådana begrepp som säkerhet och 

ordning, har detta länge utgjort ett stort intresseområde för statsvetenskapen. Den 

amerikanska presidenten Ronald Reagans världspolitiska aktioner lade grunden till 

Berlinmurens fall 1989 – medan den sovjetiska presidenten Michail Gorbatjov bara kunde 

titta på – vilket var en orsak till slutet på det så kallade kalla kriget mellan den tidens 

supermakter. Händelsen blev ytterligare ett led i Sovjetunionens sönderfall och en förändring 

av den strukturella1 ordningen i världen.  

 

Under det kalla kriget handlade det för svensk del om att kunna försvara territoriet mot ett 

väpnat angrepp från en yttre fiende. Detta synsätt kom att förändras steg för steg efter 

Berlinmurens fall och andra världspolitiska händelser, såsom skapandet av EU. Idag bedöms 

det inte finnas något konkret militärt hot mot Sverige vilket kommit att förändra hela det 

säkerhetspolitiska tänkandet2. Istället för medial uppmärksamhet om hur främmande makt på 

olika sätt utgör ett hot mot svensk suveränitet, som till exempel skriverierna om 

ubåtskränkningarna på 1980-talet, är det idag olika former av miljöproblem och hur dessa 

                                                 
1 Hettne beskriver (2003:17) strukturell ordning som en politisk ordning varande unipolär, bipolär eller 
multipolär. Det kalla kriget innebar en bipolär världsordning med de båda supermakterna USA och 
Sovjetunionen som styrande av den politiska agendan. Efter Sovjetunionens fall kom USA att försöka skapa en 
unipolär ordning, en ordning där USA ensamt stod på toppen som styrande av den politiska agendan.  
2 Säkerhet är ett vitt och omstritt begrepp som anses svårt att definiera. Ordet säkerhet har använts i politiska, 
ekonomiska och sociala sammanhang i över tvåtusen år och kommer ursprungligen från det latinska se – utan – 
och cura – omsorg, oro (Aggestam m.fl. 2000:14). Definitionen har sedan ändrats genom historien men 
huvudsakligen kommit att betyda skydd mot yttre hot på det individuella såväl som det statliga planet (Aggestam 
m.fl. 2000:Kap 1). Svensk säkerhetspolitik, som förändrats över årens lopp, innebar 1968 att bevara landets 
oberoende och territoriella integritet. All form av yttre inblandning skulle avvisas. Denna huvuduppgift 
bekräftades av regering och riksdag en lång tid framöver. Det största hotet mot Sverige ansågs länge vara ett 
militärt angrepp (SOU 1985:23, 61). Enligt 1988 års försvarskommitté var världens länder på väg att bli alltmer 
sammanflätande i ett globalt beroende. Det militära hotet hade fått minskad betydelse och landets säkerhet kom 
nu även att vara beroende, i än större utsträckning än tidigare, av internationella frågor som fattigdom, orättvisor 
och miljöproblem (SOU 1990:5: 15-17).  Medlemskapet i EU förändrade säkerhetspolitiken ytterligare eftersom 
det nu också kom att handla om att bistå andra länder som råkade i kris och att också vid behov kunna erhålla 
samma form av bistånd (SOU 1997:143:27). Mer om den svenska inställningen till internationellt 
säkerhetspolitiskt tänkande finns att läsa i Rättslig status vid samverkan inom Partnerskap för Fred och EU:s 
krishantering m.m. (SOU 2003:117: Kap 2). Den senaste förändringen av den svenska säkerhetspolitiken har 
kommit att handla om vikten av ett internationellt deltagande med svensk militär trupp för att på så sätt bidra till 
stabilitet och säkerhet i omvärlden (Prop 2004/05:5:1-2). 
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eventuellt kan påverka Sverige som står i fokus. Miljöproblem kan uppstå på olika sätt. Ett 

sätt är relaterat till energiförsörjning3 såsom till exempel förädling och användande av kol och 

olja.  

 

Utan energiförsörjningen kan samhället eller delar av det avstanna vilket i sin tur kan få 

allvarliga följdverkningar. Sverige importerar sin energi främst från Tyskland, Polen och 

Ryssland. Tyskland är beroende av en annan typ av energiråvara, naturgas, för både 

kommersiella och industriella processer. Av landets totala energibehov för dessa processer 

täcks 18 procent av naturgas, vilket gör gas till en av landets största energikällor. Nästan all 

naturgas importeras från flera olika länder varav Ryssland är den största exportören (The 

Natural Gas Industry in Outline 1995:2ff).  Ryssland stod 2004 för 22 procent av världens 

naturgasproduktion (Leijonhielm och Larsson 2004:71). 

 

Kampen om energiresurserna kan leda till konflikter mellan olika stater. Under vintern 2005-

2006 uppstod en konflikt mellan främst Ukraina och Ryssland då Ryssland stängde av alla 

leveranser av naturgas. Detta var inte första gången Ryssland använde sig av energin som 

vapen, mot olika stater, för egen vinning (Larsson 2005:2, 12). Denna konflikt visar att stater 

som Sverige, Tyskland och Polen som är beroende av energiimport är sårbara. 

 

Det finns röster som påstår att jordens icke-förnybara energiresurser, såsom olja och gas, 

riskerar att uttömmas inom en inte alltför avlägsen framtid om dagens uttnyttjande får fortgå i 

oförminskad takt.  Olika stater, såsom till exempel USA, försöker på olika sätt, till exempel 

genom att öka sitt inflytande i det oljerika Mellanöstern, säkra sin energiförsörjning. Kampen 

om olika energiråvaror får effekter även för svensk del, som nämndes ovan, då även vi är 

beroende av import av energi. Detta beroende medför problem som är av industriell, 

ekonomisk och säkerhetspolitisk karaktär. Den amerikanska presidenten George W Bush 

anser att landets säkerhet är beroende av tillgången på energi och om så krävs skall satsningar 

ske på kärnkraften (Internet 1). I en alltmer globaliserad värld har således ett militärt hot från 

enskilda stater mot andra stater delvis kommit att bytas ut mot ett mera svårbestämbart 

                                                 
3 Energi är en egenskap, bunden till något, som med en given mängd avgör hur länge ett mekaniskt arbete kan 
utföras. Det finns olika energiformer såväl som olika energiråvaror och dessa kan bara i begränsad utsträckning 
ersätta varandra, till exempel kan energibehovet av en kilowattimme rent praktiskt bara täckas av elenergi medan 
värme kan fås av såväl olja som el. Detta innebär att ett befintligt energibehov kan sägas ha en viss ”profil” och 
denna profil måste stämma överens med energitillgångens profil. Att bara räkna ihop ett antal olika 
energisummor och sedan säga att den summan är vad som krävs i produktion blir således inte riktigt rätt. Därav 
följer att det måste finnas olika former av energitillgångar (Nationalencyklopedin, sökord: energi). 
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gränsöverskridande hot från naturen själv. Som ett exempel för svensk del kan nämnas 

orkanen Gudrun som 2005 orsakade stora materiella skador och långa elavbrott för ett stort 

antal abonnenter. Men innebär denna förändring ett hot mot Sverige? Skulle till exempel 

energibrist, som antagits ovan, utgöra ett hot mot Sveriges säkerhet?  

 

När framtiden ter sig oviss har forskare en tendens att söka historiska paralleller att bygga ett 

tänkbart scenario på (Aggestam m.fl. 2000:13). En länge dominerande teori inom området 

internationella relationer har varit realismen, som hävdar att enskilda stater måste ansvara för 

sin egen säkerhet (Nye 2005:5). Den Europeiska gemenskapen, EU, och ett antal olika 

ekonomiska sammanslutningar med global inriktning, såsom till exempel WTO, är 

internationella aktörer vid sidan om staten och ifrågasätter om världen verkligen är så 

anarkisk som neorealisterna gör gällande. Intressant att studera blir då vad eventuella 

svårigheter med energiförsörjningen innebär för den svenska statens säkerhet. 

1.1 Syfte  

Uppsatsens syfte är att undersöka om Sverige är beroende av andra länders energiråvaror i 

sådan utsträckning att det utgör ett hot mot statens säkerhet. För att uppfylla syftet kommer 

uppsatsen att behandla kopplingen mellan energi och säkerhet.  

 

Uppsatsens teoretiska syfte blir att testa i vad mån neorealismen och interdependensteorin har 

något förklaringsvärde vad gäller att skönja energibehovets konsekvenser för en enskild stat. 

1.3 Avgränsningar  

Denna uppsats fokuserar på energiförsörjning och bortser således från alla andra former av 

hotbilder som till exempel det traditionella militära hotet. Uppsatsens empiriska del kommer 

att behandla det svenska energibehovet, och hur det tillgodoses genom egen produktion och 

import. Den teoretiska grunden för uppsatsen utgörs av den del av realismen4 som kallas för 

neorealism5 och den del av liberalismen6 som kallas interdependensteori. Neorealismen som 

                                                 
4 Realismen har varit den dominerande teorin för internationella relationer där de primära aktörerna anses utgöras 
av stater och de centrala problemen är krig, säkerhet och användandet av våld (Nye 2005: 5). Realismen 
utvecklades av den tysk- amerikanske statsvetaren Hans J. Morgenthau. Denne ansåg att det internationella 
umgänget mellan stater styrdes av det faktum att stater var de viktigaste enheterna som endast agerade av 
egenintresse i ett anarkiskt världssystem och att den grundläggande orsaken till allt detta var människans 
själviska natur (Morgenthau 1993:kap 1).  
5 Enligt neorealismen så är staterna fortfarande huvudaktörer men dessa är rationella och underordnade det 
internationella systemet (Nye 2005:7). 
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tillsammans med interdependensteorin utgör den teoretiska grunden för denna uppsats är 

relativt modern teorier som fått stor genomslagskraft vid analyser av internationella relationer. 

Dessa båda teorier har också olika syn på begreppet beroende. Vidare skall uppsatsen studera 

en enskild stat i en kontext där den interagerar med andra stater och båda teorierna gör 

anspråk på att kunna förklara denna typ av interaktion. Som företrädare för neorealismen står, 

i denna uppsats, Barry Buzan. Detta för att hans arbete alltsedan 1983 utgjort grunden för 

studier av säkerhet inom området internationella relationer och den andra utgåvan av People, 

States and Fear (1991) stått som bas för ytterligare forskning om säkerhetsfrågor för Center 

for Peace and Conflict Research i Köpenhamn (McSweeny 1996:81). Robert Keohane 

företräder interdependensteorin. Detta för att Keohane är den som utvecklat modeller av stater 

som rationella aktörer begränsade av ekonomiska faktorer som kom att utgöra grunden för 

hela teorins utveckling (Nye 2005:7).  

 

Säkerhetsbegreppet kommer att definieras som andra redan gjort det därför att en sådan 

definition passar in i denna uppsats. I ett betänkande från sammansatta utrikes- och 

försvarsutskottet, Sveriges säkerhetspolitik, anges att säkerhet på det statliga planet innebär att 

staten kan möta de eventuella hot som riktas mot den. Det vill säga att statens frihet, 

oberoende och möjlighet att utvecklas i varje avseende kan bevaras. Detta gäller för såväl 

militära som andra former av hot, till exempel ett beroende av främmande makt för den egna 

energiförsörjningen (Betänkande 1995/96:UFöU1: 14ff). Denna syn på säkerhet framförs 

även av Agrell i boken Förvarning och samhällshot.  Agrell framför att säkerhet innebär att 

staten skyddar sig mot olika former av hot som till exempel ett beroende av andra länder för 

att kunna trygga den egna energiförsörjningen (2005:Del III). Denna definition av säkerhet 

framförs också av Andrén i dennes bok Säkerhetspolitik, där han uttrycker att säkerhet 

handlar om den enskilda statens politiska aktiviteter för att kunna förverkliga sina mål även 

när den hotas av andra såväl stater som aktörer på den internationella arenan. Andrén tar även 

upp individens säkerhet som han beskriver som människors inre oro och rädsla för såväl 

framtid som överlevnad (2002:14ff). 

                                                                                                                                                         
6 Liberalismen kom att utgöra en motvikt mot realismen och innebär en teori om att stater utgör en del av ett 
globalt samhälle, som till viss del sätter villkoren för staternas agerande.  Olika internationella institutioner, som 
till exempel FN, skapar en kontext i vilken realismens världssyn inte är tillräcklig för att förklara den 
internationella politiken. Denna teori kan spåras bakåt i tiden till den tyska 1700-tals filosofen Immanuel Kant 
och dennes tro på den enskilda individens frihet (Nye 2005:4-5). Immanuel Kant ansåg att individen utgjorde 
grunden för det rättvisa samhället och genom lanserandet av det kategoriska imperativet, att handlingar skulle 
utföras endast om man ville att principen som vägleder handlingen skulle kunna upphöjas till lag, ansåg sig Kant 
ha hittat grunden för ett etiskt samhälle (Kant 1908:40-45). 
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1.4 Material och källkritik 

Källkritik är viktig för trovärdigheten i ett redovisat material oavsett om materialet utgörs av 

böcker, tidskrifter eller Internet. Material kommer från olika former av källor, som kan 

benämnas primärkällor eller sekundärkällor. För att minska risken att redovisa förvanskad 

information är primärkällor att föredra. För att skilja på fakta och åsikter, oavsett typ av källa, 

är det alltid relevant att kontrollera var informationen kommer ifrån och vem som förmedlar 

den. Även tidpunkten för informationens utgivande kan vara av intresse (Svenning 

2003:289ff). Materialet i denna uppsats består därför av primärkällor. De Internet källor som 

används, Energimyndigheten, Nationalencyklopedin, Svenska Dagbladet, Totalförsvarets 

forskningsinstitut, Nordel och Svenskt näringsliv, är alla erkända sidor med god möjlighet att 

spåra given information. Därför kan även informationen från dessa sidor anses tillförlitlig. 

1.5 Metod 

För att uppfylla syftet med denna uppsats kommer en empirisk undersökning att presenteras. 

Denna empiri utgörs av kvantitativa data från Energimyndigheten och kvalitativa data från 

olika utredningar. Kvantitativa data är empiri i form av till exempel siffror medan kvalitativa 

data är empiri i form av exempelvis ord som förmedlar en mening (Jacobsen 2002:135). 

Uppsatsen empiriska undersökning skall beskriva7 hur energisituationen i Sverige ser ut när 

det gäller egen produktion och import. Uppsatsen består även av en teoretisk del, de två 

teorier om omvärldsanalyser som presenterats ovan (Se avsnitt 1.3 s 4). De data som samlats 

in för denna del är kvalitativ och utgörs av primärkällor. 

 

Både kvalitativa och kvantitativa ansatser har såväl fördelar som nackdelar. En fördel med 

den kvalitativa ansatsen är att den anses som flexibel därför att problemställning såväl som 

datainsamlingsmetod kan ändras under undersökningens gång. En nackdel med denna ansats 

är att den anses vara resurskrävande. En fördel med den kvantitativa ansatsen är att den 

standardiserade informationen är lätt att behandla medan en nackdel anses vara den ytlighet 

och avsaknad av komplexitet som informationen ger (Jacobsen 2002:142-147). 

 

För att försöka uppnå en så balanserad metod som möjligt kommer uppsatsen därför att bestå 

av en kombination av kvalitativ och kvantitativ ansats. Detta kan vara ett bra sätt att minimera 

de olika metodernas nackdelar (Jacobsen 2004:151f). 
                                                 
7 En beskrivande undersökning används för att ge insikt om hur ett fenomen ser ut, till skillnad från en 
förklarande undersökning som skall ge svar på varför en viss händelse inträffade (Jacobsen 2002:17). 
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I alla undersökningar är det viktigt att kunna verifiera både validitet8 och reliabilitet9. I denna 

uppsats är validiteten säkrad genom de avgränsningar som gjorts och valet av statistiskt 

material. Det är svårare att mäta reliabiliteten av en kvalitativ ansats men detta är av mindre 

betydelse för resultatet eftersom den kvalitativa ansatsen syftar till att göra undersökningen 

mer exemplifierande (Svenning 2003:Kap 3). Reliabiliteten i denna uppsats kan anses vara 

styrkt genom den typ av källor som använts för både den empiriska och teoretiska 

undersökningen. 

 

1.6 Disposition 

Det första kapitlet utgör inledningen. Kapitel två kommer att behandla uppsatsens empiriska 

del, med den svenska energipolitiken och energiförsörjningen. I detta kapitel presenteras 

politiska intentioner enligt statliga utredningar och statistik från Energimyndigheten. Kapitlet 

kommer också att behandla de hot som finns mot den svenska energiförsörjningen. Kapitel tre 

utgör uppsatsens teoretiska del och beskriver neorealismen och interdependensteorin. Detta 

kapitel avslutas med skapandet av en analysmodell. Denna modell utgör sedan 

diskussionsunderlaget i det sista kapitlet, kapitel fyra. I denna avslutande diskussion används 

analysmodellen för att testa förklaringsvärdet på de två teorierna. 

                                                 
8 Validitet är ett begrepp som betyder att man verkligen mäter det man avser att mäta. (Svenning 2003:63). 
9 Reliabilitet betyder tillförlitlighet. (Svenning 2003:68). 
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2. Svensk energipolitik 
Detta kapitel kommer att belysa svensk energipolitik och energiförsörjning, och den hotbild 

som omgärdar den svenska energiförsörjningen kommer att uppdagas. 

2.1 Energipolitik 

Vilka mål har den svenska energipolitiken? Enligt den statliga utredningen EFUD en del i 

omställningen av energisystemet, finns det tre klara mål: 

1) Att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi på med omvärlden 

konkurrenskraftiga villkor 

2) Att skapa villkoren för en effektiv energianvändning och en kostnadseffektiv svensk 

energiförsörjning med låg negativ påverkan på hälsa, miljö, och klimat  

3) Att underlätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle (SOU 2003:80:359). 

 

Sverige har ända sedan slutet av andra världskriget fokuserat på energiförsörjningen och hur 

denna skall kunna tryggas med hänsyn till rikets säkerhet. Den svenska satsningen på 

kärnkraft kom sig av krigets elransoneringar och hot om framtida el-brist, vilken skulle bero 

på ökad efterfrågan men även risk för försämrade relationer med främmande makt. En annan 

fördel med kärnkraften var att den ansågs som miljövänlig (Anshelm 2000:21ff). Den 

politiska viljan att trygga nationens oberoende var stark och det fanns dessutom en politisk 

debatt om möjligheten att utveckla kärnvapen. Denna debatt fördes utifrån ett 

säkerhetsperspektiv som en möjlighet att på ett avskräckande sätt just kunna trygga nationens 

oberoende (Leijonhufvud 1994:17ff). 

 

Kärnkraften kom att växa i betydelse och kom fram till 1990 att stå för 46,8 procent av den 

totala elproduktionen i Sverige (SOU 1990:22:125). Men under denna framväxt kom även 

motståndet mot kärnkraft att öka i omfattning vilket grundade sig främst i de risker som 

ansågs föreligga med avfallshantering och radioaktiva utsläpp. Kärnkraftsfrågan ledde till en 

folkomröstning 1980, vilken i sin tur kom att innebära ett politiskt beslut om kärnkraftens 

totala avveckling innan 2010. Beslut togs också om att under 1980- och 1990-talen utveckla 

alternativa energikällor som skulle kunna ta över kärnkraftens produktionsdel (Prop. 

1979/80:170).  
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I det senaste riksdagsbeslutet angående energiförsörjningen, som togs 1997, antogs ett 

program för att minska elanvändningen och tillföra nya energikällor. Åtgärderna var både 

kortsiktiga och långsiktiga och skulle främja såväl utveckling som kommersialisering av ny, 

renare och effektivare energiteknik (SOU:2003:80:76-77). 

 

Dock kunde det, efter 2002, konstateras att satsningen inte lett till det förväntade resultatet. 

Några förnybara energikällor för att ersätta kärnraftens elproduktion hade i någon större 

utsträckning inte hittats, kärnkraften stod 2002 för 44 % av den totala kraftproduktionen 

(Energimyndigheten 2002), och någon kommersiellt lönsam teknik för energieffektivisering 

hade inte heller tagits fram (SOU:2003:80:324). Detta medför att ekonomiska satsningar på 

nya program måste fortsätta med en inriktning mot bland annat en minskad elanvändning och 

ökad inhemsk elproduktion, vilket kom att ses som en nationell utmaning (SOU 

2003:80:362). 

 

Sveriges medlemskap i EU innebär dock att frågan om energiförsörjning inte längre enbart är 

en nationell angelägenhet. Ett brett samarbete förekommer bland medlemsländerna och 

ekonomiska anslag ges till länderna för forskning inom energiområdet. Fram till 2002 hade 

EU ett ramprogram för energi där sex olika delprogram ingick, introduktion om förnybara 

energikällor, fasta bränslens renare användning, framtidsstudier, energieffektivisering, 

kärnsäkerhet, och internationellt samarbete. Efter 2002 introducerades fyra nya program som 

innebar en utbyggnad av de tidigare programmen (SOU 2003:80:144).10  

 

Men trots samarbetet inom EU är ambitionen att åstadkomma något betydligt högre än 

förmågan.  Det finns få övergripande direktiv vilket anses bero på svårigheten för 

Kommissionen att nå politisk enighet. Eftersom övergripande direktiv är få bedriver enskilda 

medlemsländer till stor del sin egen politik inom energiområdet. (Radeztki 2004:108). Bland 

de direktiv som EU lyckats genomdriva finns El- och Gasdirektiven från 1996  som handlar 

om krav på liberalisering av marknaderna och eliminering av befintliga gränshinder enligt 

principen om EU:s inre marknad (Newberry 2002:11f). 

 

 

 

                                                 
10 Inom EU likställs energiförsörjning med ekonomi. För djupare studier om hur ekonomin påverkar EU:s 
interna handel se även Sverige och Europa (SOU 1994:6: Kap 10). 
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Det är nu klart att den svenska energipolitiken har tre mål; för det första skall tillgången på el 

tryggas både på kort och på lång sikt. För det andra skall villkor skapas för en effektiv 

energianvändning och en kostnadseffektiv energiförsörjning och för det tredje skall 

omställningen till ekologiskt samhälle underlättas. Det står också klart att de politiska 

intentionerna är tydligt utmålade i ett antal statliga utredningar och att dessa intentioner till 

viss del inte genomförts till fullo. Hur ser då den svenska energiförsörjningen, mot bakgrund 

av de politiska intentionerna, ut i praktiken? 

2.2 Energiförsörjning 

Statliga utredningar har flera gånger pekat på vikten av att minska elförsörjningen och tillföra 

nya energikällor (SOU:2003:80:76-77).  Den svenska energikonsumtionen har följt ett likartat 

mönster under lång tid vilket, vilket nedanstående tabell visar. 

 

 1993 1998 2002 

Olja 32 31 31 

Gas 1 2 1 

Kol 4 4 4 

Kärnkraft 28 31 32 

Vattenkraft 34 32 31 

 
Figur 2.1 Den primära energikonsumtionen åren 1993, 1998 och 2002 avrundat till närmsta heltal. Källa: 

Radeztki 2004: Appendix 2. 

   

Figur 2.1 visar den primära energikonsumtionen för åren 1993, 1998 och 2002. Siffrorna 

anges i procent av den totala konsumtionen.  

 

Användningen av energi har förändrats kraftigt de senaste 30 åren. Industrin har minskat sin 

användning av olja och även den privata konsumtionen har minskat, men istället har 

elförbrukning ökat. Förändringar i både temperatur och kapacitetsutnyttjande kan förklara 

vissa årliga skillnader i utnyttjandet av energin. Noterbart i detta sammanhang blir 

skillnaderna i temperatur mellan sommar- respektive vinterhalvåret vilket medför olika krav 

på tillgången på el (Internet 2). 
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Figur 2.2 Elanvändningen under åren 1993, 1998 och 2003. Källa: Energimyndigheten 2004.  

 

Figur 2.2 visar hur elanvändningen fördelas mellan kärnkraft, import och övrig elkraft under 

åren 1993, 1998 och 2003. Figuren visar att de politiska intentionerna om en minskad 

användning av kärnkraft samt övergång till alternativa energikällor, inte har slagit igenom 

praktiskt. El kommer från olika kraftkällor, såsom kärnkraft, vattenkraft och fossil- och 

biobränslen, sol- och vindkraft. En del av det totala elbehovet tillgodoses även av import. Den 

el som kan utvinnas från vattenkraften varierar från år till år, beroende på variationen i 

nederbörd. Totalbehovet av elkraft kan vanligtvis täckas till hälften av vattenkraften. 

Resterande elbehov täcks av kärnkraft, fossil- och biobränslen samt sol- och vindkraft. 

Kärnkraften står vanligtvis för ca 40 procent av elkraften. Den småskaliga elproduktionen, 

främst sol- och vindkraft, används i första hand vid tillfälliga belastningar och som reserv vid 

oförutsedda störningar. Elkraften från fossil- och biobränslen är i första hand avsedd som 

produktionsreserv under år med liten nederbörd och under viss tid där belastningen är högre 

än normalt (Internet 2).  

 

Viljan att säkerställa tillgången på energi är inget nytt påfund. Innan första världskrigets 

utbrott påtalade Winston Churchill vikten av att säkra tillgången på energi genom att inte bli 

för beroende av en enda energiform (citerad av Yergin 2006, s 69) ”Safety and certainty in oil 

lie in variety and variety alone.” Det svenska samhället är väldigt elberoende. Detta beroende 

tillgodoses med inhemsk produktion såväl som import (Se figur 2.2 Elanvändningen under 

åren 1993, 1998 och 2003 s 11). Om tillgången på el försvinner under en längre tid kommer 
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de flesta funktioner i samhället att avstanna vilket kan få förödande konsekvenser. 

Produktion, distribution och användning av majoriteten av samhällets funktioner, till exempel 

energi, vatten och avloppshantering är beroende av el och kritiska system inom data och 

telekommunikation likaså (Internet 2).  

2.3 Import 

Sveriges import av el kommer från de nordiska länderna samt Tyskland, Polen och Ryssland 

(Internet 3). Då det ännu inte finns någon inhemsk ersättning för kärnkraften finns risk för att 

importen kommer att öka i framtiden. Enligt en undersökning, Rysslands energipolitik och 

pålitlighet som energileverantör, av Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, finns det främst 

tre olika typer av problem för Sveriges del när det gäller import av energi. Samtliga dessa 

härrör från Ryssland. Ett problem är att Rysslands energiresurser kommer att minska med 

tiden vilket innebär en större konkurrens mellan de länder som konsumerar rysk energi. Detta 

kan i sin tur medföra försämrade relationer mellan dessa länder, främst då mellan de olika EU 

länderna. Ett annat problem är att Ryssland agerar utifrån helt andra kriterier än Sverige och 

övriga EU länder. Där de sistnämnda främst söker samarbete och gemenskap använder 

Ryssland sina resurser som politisk hävstång mot omvärlden vilket försvårar just det 

internationella samarbetet. Det tredje och sista problemet handlar om den ryska 

leveranstryggheten, vilken rapporten anser vara försumbar i nuläget för svensk del. Dock är 

framtiden osäker och Sverige påverkas av Rysslands relationer till såväl Tyskland som Polen 

och EU (Larsson 2005:6). Detta gör Sverige sårbart därför att det inte finns något eget 

framtaget alternativ till kärnkraften och det elbehov som denna tillgodoser. 

 

Leijonhielm och Larsson (2004:28) hävdar i en annan undersökning från FOI, Russia’s 

Strategic Commodities – Energy and Metals as Security Levers, att Ryssland använder 

energipolitiken som en hävstång i försök att kontrollera såväl andra stater som aktörer 

politiskt och ekonomiskt. Rysslans drivs av ett egenintresse och vill dominera den 

internationella marknaden utan att själv vara säkerhetsmässigt beroende av den. Den 

nationella säkerheten har således hög prioritet och styr landets agerande även när det gäller 

energifrågor. Detta kan i framtiden komma att påverka Sverige negativt om oljan kommer att 

tillåtas bli dominerande när kärnkraften försvinner eftersom Sverige importerar en icke 

obetydlig del av sin olja från Ryssland (Leijonhielm och Larsson 2004:Tab 13).  

 



 13

Larsson hävdar också (2005:10-13) att Ryssland äger en betydande del, 10 procent av oljan 

och 30 procent av naturgasen, av världens energireserver. Den ryska energin exporteras i 

huvudsak till Europa, som därmed står i tydlig beroendeställning till Ryssland när det gäller 

import av energi. EU saknar strategi för att agera mot Ryssland varför enskilda 

medlemsländer driver sin egen politik, vilket i sin tur medför att Ryssland kan spela efter egna 

regler och ytterligare underblåsa splittringen mellan de olika EU-länderna. Leveransproblem 

till exempelvis Tyskland och Polen påverkar då Sverige i negativ bemärkelse eftersom dessa 

båda i sin tur ägnar sig åt export till Sverige. 

 

Enligt Leijonhilem och Larsson (2004:49ff) importerade Sverige år 2002 20 procent av sitt 

totala oljebehov från Ryssland, medan EU som helhet importerade 14 procent. Tyskland, som 

exporterar energi till Sverige, importerade 2001 34 procent av sin olja från Ryssland och 

Polen, som också exporterar till Sverige, importerade 90 procent av sin olja. Ryssland har 

således en stark position på världsmarknaden när det gäller olja. 10 procent av världens 

oljeanvändning kommer från Ryssland vilket gör landet till världens näst största 

oljeleverantör, passerad endast av Saudiarabien. Denna statistik visar att den svenska policyn 

för energifrågor inte förbättrat det svenska säkerhetsläget såsom det var tänkt (Se kap 2).  

 

Naturgas är den vanligaste formen av gas som energikälla. Den är svår att lagra och 

transportera på annat sätt än genom ledningar. Av den gas som importeras till Europa kommer 

huvuddelen från Ryssland. Tyskland importerar 38 procent av sitt behov från Ryssland och 

Polen importerar 63 procent (Leijonhielm och Larsson 2004:65-67). 

 

Elproduktionen i Sverige är beroende av importerad energiråvara, främst olja. Befintliga 

fossileldade kraftverk står visserligen för en del av tillverkningen av bränslet men deras 

huvuduppgift är att agera reserv- och toppkraft vid krävande förhållanden. Detta innebär en 

stor osäkerhet om hur landets försörjning på detta område skall kunna tryggas (Internet 2). 

2.4 Inhemsk infrastruktur 

Hot- och riskutredningen Ett säkrare samhälle har konstaterat att samhällets förändring mot 

alltmer tekniska system, sociala förändringar med både segregering och internationalisering 

och ett större elberoende, har lett till nya risker och ökade krav på säkerhet. Svårigheterna för 

samhället ligger i att följa med denna utveckling på ett sådant sätt att både landets och den 

enskilde medborgarens säkerhet tryggas (SOU 1995:19:17ff).  
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Forskare från FOI har konstaterat två huvudproblem med den inhemska elförsörjningen, för 

det första är det ett fåtal anläggningar står för den största delen av produktionen och för det 

andra är produktionen ofta förlagd långt från konsumenten (Internet 2). 

 

Vattenkraften anses vara driftsäker till följd av användandet av gammal och beprövad teknik. 

Här ligger istället sårbarheten i väderförhållanden, som till exempel orkanen Gudrun (Se figur 

4.1 Fyra exempel på följder av faktiska elavbrott, s 28) och möjliga sabotage eller 

terroristaktioner. Vid torrår kommer produktionen att minska och vid extrem nederbörd finns 

risken att någon damm brister. Dammkraftverken finns utspridda på flera älvar men om all 

produktion slås ut i en större älv får detta svåra konsekvenser för hela landet. Även 

elproduktionen från befintliga kärnkraftverk är känslig eftersom stor del av den totala 

produktionen kommer från ett litet antal anläggningar (Internet 2). 

 

Vid distribution av elkraft återfinns ytterligare två problem, dels är systemen ledningsbundna 

och dels finns ett antal viktiga knytpunkter. Stamnätet för elförsörjningen består av ca 1000 

mil ledning, draget genom skog och mark. På grund av elnätets konstruktion handlar 

sårbarheten om väderförhållanden och den mänskliga faktorn i form av skadegörelse eller 

sabotage. Om flera knytpunkter i samma region slås ut, eller det inträffar ett avbrott på någon 

ledning, får detta svåra konsekvenser för elförsörjningen (Internet 2).  

 

Samtliga av dessa brister har också konstaterats utgöra ett hot mot den svenska 

elförsörjningen i den statliga utredningen Elförsörjning i Ofred (SOU 1995:51: Kap 2). Mer 

om ansvarsfördelning och myndighetsstruktur för den svenska elberedskapen i fred och krig 

finns att läsa i Elberedskapen – Organisation, ansvarsfördelning och finansiering (SOU 

1996:78: Kap 7-8). 
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Några exempel på följder av elavbrott som inträffat i Sverige återges av sårbarhetsutredningen 

från 1995: 

 

1962 Brand i transformatorstation i Södertälje. Centralorten utan ström i ett dygn. 

1966 Snöoväder i Norrland. 10 000 abonnenter utan el i snitt i fyra dygn. 

1983  Stamnätsfel i Enköping. Strömlöst i södra och mellersta Sverige under 10 timmar. 

1992 Snöstorm med upp till 100 000 abonnenter utan el i södra och västra Sverige. 

2005  Orkanen Gudrun orsakade svåra skador på skog, telefoni, eldistribution och farbara 

vägar i södra Sverige.* 

 
Figur 2.3 Fem exempel på följder av faktiska elavbrott. Källa: SOU 1995:20:24-25. * Källa: Svenskt Näringsliv. 

 

Sverige har drabbats av elavbrott vid flera olika tillfällen med skador och lidande som följd. 

Figur 4.1 visar fyra olika exempel från olika år när avbrott i elförsörjningen åstadkom 

problem över landet. De problem som uppstod kunde alla hänföras till den befintliga 

infrastrukturen. Andra typer av händelser som rent faktiskt skulle kunna inträffa och som 

också utgör hot mot säkerheten exemplifieras av samma utredning. Ett elavbrott på en sekund 

innebär risker för flygsäkerheten, ett avbrott på 15-30 minuter att djuren i anläggningar för 

fjäderfäuppfödning dör. Ett elavbrott på 12-24 timmar innebär vattenbrist, frysta livsmedel 

förstörs, utrymmen kyls ner vintertid, och att orenat avloppsvatten kommer ut i det fria (SOU 

1995:20:26-27). 

2.5 Sammanfattning 

Den svenska energipolitiken syftar bland annat till att både minska användningen av el och 

hitta nya energikällor för att trygga framtidens elbehov när kärnkraften avvecklats. Detta har, 

trots samarbetet inom EU, ännu inte lyckats i någon större utsträckning. Elförsörjningen är 

fortfarande till stor del beroende av kärnkraften och denna skall enligt beslut i riksdagen vara 

helt avvecklad senast 2010. Men som den empiriska undersökningen visat har kärnkraften inte 

ens börjat avvecklas, i den mån att det procentuella kraftuttaget ligger kvar på i stort sett 

likartad nivå, vilket står i rak motsats till de politiska intentionerna. Någon ersättningskälla för 

finns heller ännu inte. Samhällets elberoende har inte minskat. Detta sammantaget ger vid 

handen två olika former av hot mot den svenska energiförsörjningen i fråga om el. Dels finns 

ett importbehov från länder som Tyskland, Polen och Ryssland som måste tryggas och 
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därmed ett beroende av främmande makt, dels ett infrastrukturproblem som kommer av det 

ökade behovet av el.  

 

Uppsatsen kommer i nästa kapitel att behandla den politiska teoribildningen inom området 

internationella relationer för att klargöra om neorealismen och interdependensteorin har något 

förklaringsvärde vad gäller att skönja energibehovets konsekvenser för en enskild stat. 
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3. Två teorier om säkerhet 
Teori är fundamentalt för vetenskapen därför att utan teori finns ingen möjlighet att tolka 

verkligheten (Waltz 1979:Preface). Detta kapitel beskriver hur den neorealistiska teorin och 

interdependensteorin kan tillämpas för att klargöra sambandet mellan de hot som finns mot 

den svenska energiförsörjningen och dess implikationer för statens säkerhet. 

3.1 Neorealismen 

Neorealismen hävdar att det internationella systemet består av suveräna stater utan någon 

form av överordnad makt. Detta medför att det internationella systemet av neorealister 

betraktas som anarkiskt. Denna form av internationell anarki innebär avsaknad av ett centralt 

styre, och detta faktum innebär tre olika förutsättningar för säkerhetsbegreppet: 

1)  Det är staten som utgör det huvudsakliga säkerhetsobjektet. 

2)  Den nationella säkerhetens dynamik är både rationell och ömsesidig mellan olika stater. 

Inrikes säkerhetsproblem kan möjligen påverka den nationella säkerheten men yttre hot 

kommer definitivt att göra det. 

3) Den rådande anarkin gör att uppnådd säkerhet aldrig kan bli bestående (Buzan 

1991:18ff). 

 

 Visserligen är staten det huvudsakliga objektet i en diskussion om säkerhet, men individen, i 

förhållande till staten är också viktig. Neorealismen för en diskussion om individens säkerhet 

främst i relation till staten. Staters säkerhet är inte enbart en förlängning av individers säkerhet 

utan staten kan både ge säkerhet till individen, genom att upprätta lagar som skyddar mot 

angrepp från andra individer, och utgöra ett hot för denne genom möjligheten att fängsla eller 

på andra sätt inverka menligt på individens förutsättningar att leva (Buzan 1991:35-36). Ett 

exempel på hur staten kan inverka menligt på individens förutsättningar att leva utgörs av hur 

den svenska staten först skapar grunden för en viss nivå på levnadsstandard och sedan tar ett 

energipolitiskt beslut som på ett eller annat sätt kan innebära ett hot mot denna 

levnadsstandard och i förlängningen den svenska medborgarens säkerhet. 

 

Individen kan i sin tur utgöra ett hot mot staten genom att till exempel vägra underordna sig 

de av staten uppsatta lagarna och reglerna och sluta sig samman i någon form av 

separatiströrelse eller annan form av sammanslutning som också syftar till att sätta sig upp 

mot staten. De flesta hot mot individen kommer av att vi befinner oss i en miljö där sociala, 
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ekonomiska och politiska påtryckningar är omöjliga att undkomma. Med detta tänkande så 

påverkar graden av frihet graden av säkerhet, det vill säga, ju mera frihet desto lägre grad av 

säkerhet. Detta innebär ett dilemma mellan frihet och säkerhet som gör relationen mellan stat 

och individ särskilt viktig (Buzan 1991:36-37).  

 

De engelska politiska filosoferna Thomas Hobbes och John Locke skrev om detta individuella 

säkerhetsdilemma.  I Hobbes naturtillstånd rådde allas krig mot alla och enda möjligheten att 

uppnå någon sorts säkerhet för den enskilda individen var att sluta sig samman och ingå ett 

samhällskontrakt med tredje part, en Leviathan, för att skydda sig mot varandra (Hobbes 

1968:189ff). Locke hade en annan variant av naturtillståndet. Grunden var densamma, det vill 

säga bristen på en överordnad auktoritet, men Locke hävdade att detta naturtillstånd ledde till 

ett krigstillstånd där sedan alla var tvungna att leva under ett ständigt hot om våld. Enda 

möjligheten att ta sig ur dessa tillstånd var att sluta sig samman och bilda olika politiska 

enheter, stater (Locke 1960:278ff). Den centrala skillnaden mellan dessa två politiska 

filosofer är att enligt Hobbes finns ingen möjlighet att avsäga sig samhällskontraktet. Den 

Leviathan man skaffar sig måste man behålla. Enligt neorealismen är individens säkerhet 

intimt förknippad med statens som då blir det minst onda av två onda ting, vilket innebär att 

hot mot den individuella säkerheten från staten alltid kommer att vara mindre än hoten från 

andra individer. Det är helt enkelt inte ett alternativ att gå tillbaka till naturtillståndet (Buzan 

1991:38-39).  

 

I det internationella systemet är alltså staten den dominerande och starkaste enheten, enligt 

neorealismen, och detta på grund av statens sociopolitiska sammanhållning och militära 

styrka. I den internationella anarkin blir säkerhetsfrågan beroende inte bara av statens struktur 

och interaktionen mellan olika stater, utan också av de förhållanden som råder inom staten. 

Detta innebär att säkerhetsanalyser kräver en definition som tar hänsyn till båda perspektiven. 

Kontrasten mellan individen och staten står i fokus för att man ska kunna förstå nationell 

säkerhet. Enligt Buzan bestående staten av tre olika delar: 
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Figur 3.1 Statens tre delar. Källa: Buzan 1991:65. 

 

Figur 3.1 visar staten som idé där idén utgör den mest abstrakta delen, men också den mest 

centrala. Denna idé skall fastställa statens legitimitet inför medborgarna och kan utgöras av 

olika varianter på politiska, ekonomiska, religiösa och sociala ideologier. Idén kommer också 

att se olika ut för varje enskild stat (Buzan 1991:69, 80). Statens idé skall ses som en 

analysmodell och för Sveriges del kan detta exemplifieras av energipolitiken som utgör en del 

av den svenska synen på välfärd, vilket i sig kommer från en politisk ideologi. 

 

Statens institutioner utgörs av den styrande makten och hela dess maskineri för att förvalta 

staten, alltså den beslutande, lagstiftande och dömande makten. Det finns ett ömsesidigt 

beroende mellan institutionerna och idén därför att genomförandet av en idé, till exempel 

demokrati, kräver olika former av institutioner för såväl upprätthållande, som genomförande 

och vidmakthållande av idén (Buzan 1991:82-83, 86).  För Sveriges del exemplifieras detta i 

den statliga utredningen Ett säkrare samhälle: ”Samhällets inneboende styrka, tålighet och 

omställningsförmåga och de beredskapsåtgärder som vidtas bestämmer i allt väsentligt 

möjligheterna för oss att klara risker och hot” (SOU 1995:19:314). 

 

Statens fysiska bas utgörs av allt som finns innanför landets gränser: territoriet, befolkningen, 

naturresurser och all tillverkad välfärd, vilket gör denna del till den mest konkreta 

komponenten i modellen. Det är också denna komponent som gör att staten som sådan kan 

kallas för stat. Detta innebär att statens fysiska bas utgör den primära komponenten utifrån 

alla former av säkerhetsaspekter, vilket kommer sig av den neorealistiska synen på säkerhet 

som till övervägande del handlar om militära hot (Buzan 1991:90ff). Det blir även klart att för 

den starka11 staten handlar säkerheten om att skydda den socio-politiska funktionen mot alla 

                                                 
11 Buzans definition av en stark stat innebär att staten har ett väl fungerande statssystem det vill säga en 
demokratisk rättsstat där medborgaren har tydliga rättigheter gentemot staten, som till exempel Sverige. En svag 
stat lider av politiskt våld, existensen av en politisk polis, konflikter om ideologin, avsaknaden av en nationell 
identitet, avsaknad av politisk auktoritet och en politisk hierarki samt statligt kontrollerad media. Exempel på en 

Statens institutioner Statens fysiska bas 

Staten som idé 
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former av yttre hot. Bland existerande yttre hot är det fortfarande, rent teoretiskt, de militära 

hoten som utgör den största risken för den enskilda staten och detta kommer att fortgå så 

länge den anarkiska världsordningen består (Buzan 1991:104, 133). 

 

Denna anarkiska världsordning innebär dock inte det kaos som anarki bland individer innebär. 

Det är staternas storlek, funktion, orörlighet och fåtaliga numerär – i förhållande till antalet 

individer - som gör att det handlar om politiska funktioner istället för någon form av 

allenarådande kvalitet, som kaos. Detta innebär att anarkin inte skall ses som ett problem för 

säkerheten, utan istället den form inom vilket säkerhetsproblemet kommer (Buzan 

1991:148ff).  

 

Säkerhetsproblemen kan utgöras av flera olika faktorer, såsom till exempel ekonomi. Om 

staten tappar för mycket av den ekonomiska förmågan kommer möjligheten att behålla dess 

position i det internationella systemet att minska. Till ekonomin kan knytas miljöproblem 

eftersom marknadens krav kan påverka miljön negativt, vilket i sin tur kan medföra hot mot 

statens säkerhet (Buzan 1991:263-65). 

 

Det är bara staterna själva som kan göras ansvariga för den egna säkerheten, vilket innebär att 

det blir den styrande makten i en stat som blir ansvarig för statens säkerhet. Den styrande 

makten står mitt emellan statens eventuella inre hot och de eventuella yttre hot som kommer 

från den internationella arenan, det vill säga systemet som helhet (Buzan 1991:329). Av detta 

följer att beroende i någon form ses av neorealister som något negativt. 

                                                                                                                                                         
svag stat är Sierra Leone.  Mer om detta finns att läsa i Buzans People, States and Fear (1991) som är den bok 
varifrån denna uppsats hämtat de delar av den neorealistiska teorin som behandlas.  
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Det fins tre olika interna problem som staten, men främst den styrande makten, ställs inför när 

den egna säkerheten skall tryggas: 

Logiska problem Om säkerhet anses som ett mål i sig kan det 

aldrig uppnås. 

Förvrängda uppfattningar Förstärker de logiska problemen genom att 

en uppfattning styrs av varifrån den kommer 

och de egna förutsättningarna hos den som 

står för uppfattningen. 

Politiska problem Interna motsättningar avgör vad som anses 

som säkerhetshot. 
 

Figur 3.2 Tre problem för den styrande makten när det gäller den egna säkerheten. Källa: Buzan 1991:Kap 9. 

 

Figur 3.2 visar på komplexiteten i säkerhetsproblemet. För den svenska energiförsörjningen 

handlar det främst om olika uppfattningar hos partierna i riksdagen om hur 

energiförsörjningen i allmänhet och elförsörjningen i synnerhet skall tryggas, och i vilken 

mån dessa uppfattningar styr vad som kan anses som ett hot mot svensk säkerhet. Partiernas 

olika uppfattningar bottnar i ideologiska skillnader, vilket i sin tur medför den typ av 

förvrängda uppfattningar och politiska problem som redovisas i Figur 3.2. Problemet med 

förvrängda uppfattningar och politiska motsättningar synliggörs av Marian Radetzki i dennes 

bok Svensk energipolitik under tre decennier. Radetzki påpekar att en marknadsekonomi, som 

Sverige i grunden är, kan sköta resurs- och fördelningspolitik på olika sätt. 

Energiförsörjningen, menar Radetzki, handlar om fördelningspolitik och borde hanteras av 

social- och skattepolitik.  De som motsätter sig detta tycker att energifrågor också handlar om 

möjligheterna till nationsbyggande varför energifrågan även borde handla om försvarspolitik  

(Radeztki 2004:15-16).  

 

Internationell säkerhet kommer alltid att kopplas till nationella frågor eftersom statens 

beslutsapparat är uppbyggd kring främst nationella frågor. Härigenom uppkommer återigen 

den viktiga kopplingen mellan stat och individ. Statens interna förhållanden kommer att 

påverka den internationella arenan vilket kan exemplifieras med situationen bland länder som 

Israel och Irak där problemen i figur 3.2 får stora återverkningar på den internationella arenan. 
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För att trygga den internationella ordningen och uppnå den mogna12 anarkin måste staternas 

inrikespolitik bli mer anpassad till den internationella miljön. Staterna måste således bli 

starkare för att kunna tillgodose även sina grannars intressen i sin egen policy framställan 

(Buzan 1991: 357-58). 

3.2 Interdependensteorin 

Den del av det liberala synsättet som kallas interdependensteori, en försvenskning av det 

engelska ordet interdepence, kan enklast översättas till ömsesidigt beroende. Ett ömsesidigt 

beroende mellan stater är ingen historisk nyhet (Keohane & Nye 1989:42). Detta beroende 

utgörs i världspolitiken av effekter mellan olika länder, och även mellan olika aktörer inom ett 

land, som på något sätt blir ömsesidiga. Det ömsesidiga beroendet kommer av att effekterna 

som uppstår innebär en kostnad för alla inblandade parter. Dock går det inte att förutspå 

huruvida eventuella fördelar med relationen kommer att överstiga kostnaderna eller om det 

kommer att förhålla sig tvärtom. Innebörden av detta blir således att ett ömsesidigt 

förhållande inte per automatik innebär ömsesidiga fördelar. Ett exempel på en kostsam effekt 

är oljeimport: ett land som importerar all olja som används inom det landet kommer troligtvis 

att bli mer beroende av denna import än ett land som importerar olika former av luxuöst gods 

(Keohane & Nye 1989:8-9).  

 

En annan viktig faktor vid bedömandet av ett ömsesidigt beroende är att detta inte innebär en 

frihet från andra typer av frågeställningar, såsom till exempel distributionsfrågor: vem ska ha 

vad, och hur mycket (Keohane & Nye 1989:10-11). Som exempel på detta kan nämnas den 

svenska energiförsörjningen. Kan energianvändningen förändras utan att individen får göra 

avkall på sin levnadsstandard?  

 

Maktbegreppet finns med även inom interdependensteorin, men studien av själva begreppet 

skiljer sig något från realismens syn, där den militära makten dominerar all annan form av 

makt. Interdependensteorin erkänner inte att det går att mäta makt fullt så enkelt som 

neorealismen utan väger in två olika dimensioner i begreppet: 

 

                                                 
12 Buzan gör en teoretisk gradskillnad på systemnivån genom att sätta begreppen mogen och omogen anarki i 
varsin ände av ett spektrum. Den mogna anarkin utgörs av starka stater som genom sin inre styrka kan påverka 
omkringliggande stater. Den omogna anarkin innebär svaga stater som hålls ihop enbart av en styrande elit som 
kämpar för att kunna kontrollera såväl den egna staten som de omkringliggande. Båda dessa begrepp är extremer 
och Buzan anser att dagens system ligger någonstans mitt emellan (Buzan 1991:175-76). 
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* känslighetsdimensionen 

* sårbarhetsdimensionen. 

 

Med känslighet menas den tid det tar för förändringar i ett land, A, att skapa kostbara 

förändringar i ett annat land, B, och kostnaderna som följer från denna förändring. Här mäts 

alltså både kostnaden för de flöden över gränsen som orsakar förändringen, samt kostnaden, 

det som betalas, för de förändringar som inträffar i de båda länderna. För svensk del utgörs 

denna dimension av beroendet av ostörda leveranser av energiformer.  

 

Känslighetsdimensionen antar att landets policy förblir konstant. Denna konstanta hållning 

kan bero på svårigheter att förändra en policy på kort tid, eller en vilja att följa givna 

nationella och internationella regler. Denna dimension återfinns inte bara inom den politiska 

sfären, utan även den sociala och den ekonomiska. Sårbarhetsdimensionen kommer in i 

mätningen eftersom situationer kan förändras. Alternativ kan komma till och en policy kan 

förändras, vilket innebär en kostnad för anpassning till den nya situation som då uppkommer. 

Även sårbarhetsdimensionen återfinns inom den politiska, sociala och ekonomiska sfären 

(Keohane & Nye 1989:11-13). Denna dimension kan för svensk del jämställas med 

säkerheten. 

 

Ett exempel på dessa dimensioner utgörs av tre olika länder, A, B och C som importerar olja 

och samtidigt drabbas av oljeproducenternas höjda priser. 
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Figur 3.3 Känslighetsdimensionen hos länderna A, B, C. Källa: Keohane & Nye 1989:14. 
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Känslighetsdimensionen förutsätter en konstant policy. Känsligheten hos varje land utgörs av 

området under respektive linje. I figur 3.3 uppvisar land A, vid T1, en högre känslighet än 

land B och ytterligare högre känslighet än land C. Över tiden faller känsligheten hos land C 

ytterligare, även utan någon policyförändring, vilket kan bero på en rad olika faktorer såsom 

till exempel en minskad konsumtion på grund av att landets regering höjer priset. Om nu de 

inblandade länderna försöker genomföra policyförändringar i syfte att minska kostnaderna de 

påförts genom yttre påverkan, kommer detta att leda till sårbarhetsdimensionen. 
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Figur 3.4 Sårbarhetsdimensionen hos länderna A, B, C. Källa: Keohane & Nye 1989:14. 

 

Sårbarhetsdimensionen blir påvisbart förändrad av en policyförändring och utgörs i figur 3.4 

av området under respektive linje. Varje land i denna figur försöker nu ändra sin policy för att 

motverka kostnaderna påförda av yttre påverkan. Land A:s policyförändring kan utgöras av 

olika åtgärder som till exempel ransonering, eller satsning på alternativa energiresurser. 

Sårbarheten i detta fall utgörs av följderna av kostnaderna samman med den politiska 

förmågan att bära dessa. Länderna B och C saknar förmågan till genomgripande 

policyförändringar varför deras situation inte förändras i någon större utsträckning. Landet C 

minskar dock sin känslighet för yttre påverkan över tiden vilket då även påverkar sårbarheten 

(Keohane & Nye 1989:14).  

 

Sårbarhetsdimensionen utgör huvudkomponenten för att kunna förstå hur politiska strukturer 

blir ömsesidigt beroende därför att den har en strategisk del som känslighetsdimensionen 

saknar. Vidare sätter sårbarhetsdimensionen fokus på vilka aktörer det är som bestämmer 

spelets regler. Sambandet mellan ömsesidigt beroende och makt kommer således av att det är 
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sårbarhetsdimensionen som ger möjlighet att förse olika aktörer med maktresurser (Keohane 

& Nye 1989:15-16).  

 

Dessa figurer kan användas för att studera Sveriges sårbarhet vad gäller dess 

energiförsörjning. I figur 3.3, som mäter känslighetsdimensionen, utgörs Sverige av land A 

eller B. I figur 3.4 utgörs Sverige av land B då vi fortfarande påvisar en hög sårbarhet trots 

den genomförda policyförändringen i energipolitiken; tillgången på el skall tryggas genom 

inhemsk försörjning, villkor skall skapas för en effektiv energianvändning och en 

kostnadseffektiv energiförsörjning och omställningen till ekologiskt samhälle skall 

underlättas. 

 

Internationella regimer är ett annat begrepp som anförs av interdependensteroin för att 

förklara hur ett ömsesidigt beroende påverkas. Den internationella ordningen erkänns av 

interdependensteoretiker som varande mer kaotisk än den nationella, vilket har lett just 

neorealisterna till att hävda att internationella regimer inte har någon betydelse i den anarkiska 

internationella ordningen. Dock anser interdependensteoretikerna att olika analysnivåer 

medför ett problem med neorealisternas syn och att deras syn därför förenklar världen på ett 

sätt som inte är möjligt för att teorin skall kunna ha någon bäring. Enligt 

interdependensteoretikerna återfinns en strukturnivå och en processnivå i analysen av 

internationella relationer. 

  

Strukturnivå Beteende mellan 
liknande enheter 
(stater) 

Processnivå Beteende inom en 
struktur 

 
Figur 3.5 Skillnaderna mellan de olika analysnivåerna. Källa: Keohane & Nye 1989:20-21. 

 

Processnivån, beteendet inom en struktur, kan för svensk del exemplifieras genom 

hanteringen av energiförsörjningens infrastruktur. Detta gör även denna nivå applicerbar på 

denna uppsats därför att både produktion och distribution an energi inom riket bestäms av den 

styrande makten. 
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Internationella regimer spelar en viktig roll för analysen av internationella relationer därför att 

dessa är en faktor som påverkar såväl maktstrukturen som de politiska och ekonomiska 

förhandlingar som äger rum i det internationella systemet. På grund av detta kommer således 

eventuella förändringar som internationella regimer genomgår att bli väldigt viktiga, då dessa 

förändringar påverkar bland annat maktstrukturen (Keohane & Nye 1989:21). 

 

Interdependensteorin anser att den neorealistiska synen på den internationella arenan är 

alldeles för simplistisk. Det är inte bara enskilda stater som styr olika händelser utan istället 

handlar det om något som interdependensteorin kallar för komplex ömsesidighet. Detta 

begrepp består av tre huvudkriterier: 

  

Multipla kanaler Fogar samman samhällen genom formella och informella 

kanaler och transnationella organisationer. 

Agendabestämmande Militär säkerhet dominerar inte konstant agendan därför att 

världen inte är hierarkisk i den mening neorealismen anför. 

Transnationella relationer  Olika koalitioner är inte direkt bundna av nationsgränser. 

 
Figur 3.6 Tre kriterier för komplex ömsesidighet. Källa: Keohane & Nye 1989:24-25. 

 

Figur 3.6 förklarar interdependensteorins kriterier för den komplexa ömsesidighet som anses 

råda på den internationella arenan. Sverige uppfyller samtliga kriterier då staten är inblandad, 

både explicit och med olika bolag, med andra stater för att trygga energiförsörjningen i 

allmänhet och elförsörjningen i synnerhet. Det är inte militär säkerhet som dominerar den 

politiska agendan i Sverige och de koalitioner som ingås för att trygga den svenska 

elförsörjningen, såsom EU, är inte bundna av nationsgränser. 

 

Den anarkiska världsordningen å ena sidan och den komplexa ömsesidigheten å den andra, 

utgör alltså ideal placerade på varsin sida av en skala. Detta gör att verkligheten oftast 

kommer att falla någonstans mellan dessa två (Keohane & Nye 1989:23). Ytterligare en viktig 

faktor för att kunna förstå hur det ömsesidiga beroendet skapas är att kunna förstå varför 

internationella regimer förändras. Denna typ av regimförändring kan ske på fyra olika sätt: 
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Ekonomisk process Förändringar inom teknologi och kommunikation har lett till 

reducerade kostnader för att producera och transportera 

varor. 

Den övergripande 

maktstrukturen i världen 

Förutsätter att makt över ett område innebär makt över alla 

andra områden, en form av maktöverensstämmelse. 

Maktstrukturen för enskilda 

frågor 

Resurser avsedda för ett område förlorar sin effekt om de 

överförs till något annat område. 

Internationella organisationer. Normer och institutioner som länkar samman den styrande 

makten i flera olika länder. 

 
Figur 3.7 Fyra olika faktorers påverkan på förändringen av internationella regimer. Källa: Keohane & Nye 1989: 

Kap 3. 

 

Figur 3.7 förklarar hur interdependensteorin anser att regimer på den internationella arenan 

förändras utifrån fyra olika huvudkriterier. För Sveriges del innebär regimförändringar 

förändrade möjligheter att trygga sin energiförsörjning eftersom vi är en del av den komplexa 

ömsesidiga arenan (Se ovan). Världspolitiken är inte på något sätt homogen. Det finns olika 

nivåer att analysera likväl som det finns olika kriterier för att fastställa hur makt fördelas och 

hur makt påverkar och förändrar förutsättningarna för enskilda stater att bedriva internationell 

politik (Keohane & Nye 1989:60). Av detta följer att interdependensteorin anser beroende 

som något positivt därför att beroendet skapar en ökad säkerhet då ingen stat vill riskera att 

mista någon tillgång som kommer av samarbetet med andra. 

3.3 Analysmodell 

Detta avsnitt kommer att sammanfatta uppsatsens två teorier för att på så sätt skapa en 

analysmodell som i nästa kapitel kommer att användas för att uppfylla uppsatsens teoretiska 

syfte, att testa i vad mån neorealismen och interdependensteorin har något förklaringsvärde 

vad gäller att skönja energibehovets konsekvenser för en enskild stat. 

 

Neorealismen och interdependensteorin utgör två olika teorier för att analysera och förklara 

internationella relationer. Dessa teorier kan sägas stå mot varandra när det gäller synen på 

beroende. Neorealismen anser beroende vara negativt, något som hotar den egna statens 

säkerhet medan interdependensteorin anser att beroendet är något positivt. Det är beroendet 

som skapar säkerhet eftersom ingen stat vill anfalla en samarbetspartner. 
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 Neorealism Interdependensteori 

Världsbild Anarki Ömsesidigt beroende 

Huvudaktör Stater Transnationella icke-statliga 

aktörer 

Huvudmål Nationell säkerhet Gränsöverskridande 

samarbete för att lösa 

världens ekonomiska, sociala 

och ekologiska problem 

Väg till målet Självhjälp Internationellt samarbete 

 
Figur 3.8 Analysmodell över de två teorierna. Källa: Egen konstruktion. 

 

Enligt neorealismen är världen ett anarkiskt system, det vill säga det finns ingen övergripande 

central makt i systemet. Staterna utgör de primära aktörerna och alla stater kämpar för sin 

egen säkerhet såväl som överlevnad med hjälp av självhjälp. Detta innebär att alla stater har 

samma mål, det är bara de egna förutsättningarna som skiljer sig åt. Dessa olika 

förutsättningar tydliggörs av neorealismen utifrån modellen om hur staten kan analyseras, 

med en idé, en bas och institutioner (Se fig. 3.1 Statens tre delar s 14). Inom neorealismen 

utgör makt ett centralt begrepp och stater strävar efter makt för sin egen säkerhet och 

överlevnad. Visserligen finns det samarbete mellan olika stater men detta är endast ett sätt för 

staterna att försöka garantera sin egen säkerhet i det anarkiska systemet. Därför kan inte 

samarbete fungera över tiden och heller inte utgöra ett fungerande system då stater i slutändan 

alltid kommer att se till sin egen överlevnad. 

 

Interdependensteorin erkänner, rent empiriskt, att konflikter mellan stater har existerat i 

urminnes tider, men påpekar att så har även internationellt samarbete. Teorin kritiserar 

neorealismen för att vara för trångsynt när det gäller synen på makt och vill tillföra en 

känslighetsdimension, som innebär känslighet för kostnader i det egna landet på grund av 

agerande utifrån, samt en sårbarhetsdimension som mäter hur kostnader och de politiska 

implikationerna av dessa hanteras. Interdependensteorin tror på internationella regimer, 

mönster av samarbete grundat på internationella institutioner inom givna intresseområden, 

som en styrande makt som skapar ett komplext ömsesidigt beroende av lika stor vikt som 

staters makt.  
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4. Analys av interdependensteorins och neorealismens 
förklaringsvärde 
Det anses idag inte finnas några konkreta militära hot mot Sverige. Istället handlar det om 

olika former av andra hot, till exempel frågan om energiförsörjningen. Energiförsörjningen är 

viktig av den enkla anledningen att utan energi skulle Sverige stanna av helt och hållet. Hela 

det svenska välfärdssamhället är beroende av energi för att producera och distribuera allt det 

som individen behöver för att leva. Flera statliga utredningar har, som redovisats i denna 

uppsats, slagit fast att svensk energipolitik skall syfta till att trygga välfärden och säkra det 

svenska levnadssättet. 

 

Energiformer såsom värme, ljus och mekaniskt arbete framställs billigast och enklast av 

elenergi. Det svenska samhället har under lång tid varit väldigt elberoende och detta beroende 

har inte minskat trots politiska intentioner i den riktningen. Syftet med denna uppsats har 

uttryckts i två delar. En del var rent empirisk där det skulle undersökas om Sverige är 

beroende av andra länder i sådan utsträckning att det utgör ett hot mot statens säkerhet. För att 

uppfylla det syftet skulle uppsatsen behandla kopplingen mellan energi och säkerhet. Den 

andra delen av syftet var teoretiskt och skulle testa i vad mån neorealismen och 

interdependensteorin hade något förklaringsvärde vad gällde att skönja energibehovets 

konsekvenser för en enskild stat. 

 

Den empiriska delen av uppsatsen har visat på två olika former av hot. För det första finns ett 

behov av el som idag delvis täcks av import. På grund av kärnkraftens framtida avveckling, 

och brist på ersättningsenergikällor, går det anta att importbehovet kommer att öka vilket 

medför ett ökat beroende av främmande makt. För det andra är infrastrukturen för 

eldistribution undermålig. Denna undermålighet leder till att konsekvenser som kommer av 

avbrott i elförsörjningen får stor spridning. Säkerhetsbegreppet, individens oro för sin egen 

överlevnad och statens vilja att undvika hot mot den politiska strukturen, har i denna uppsats 

kopplas ihop med energi genom de statliga utredningar som beskrivit utvecklingen av den 

svenska välfärden och säkerställandet av den svenska modellen som viktig både för individen 

och för landet. Individen skall, enligt dessa utredningar, garanteras en levnadsstandard som 

utvecklas och hela tiden förbättras. Landets oberoende skall garanteras och den svenska 

politiska ideologin skall bevaras. Kopplingen ger således en positiv syn på säkerhet. 

Begreppet blir något som den styrande makten ger uttryck för att både ta på allvar och vilja 
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upprätthålla. Den empiriska undersökningen visar dock att de politiska intentionerna inte ännu 

har slagit igenom rent praktiskt. 

 

Den analysmodell som skapades i kapitel 3 går nu att använda för att visa neorealismens och 

interdependensteorins förklaringsvärde för att skönja energibehovets konsekvenser. Modellen 

innehåller flera olika variabler men den empiriska kopplingen mellan energi och säkerhet gör 

att teoriernas huvudaktör, huvudmål och hur dessa mål skall nås blir mest intressant. För 

neorealismen är huvudaktören staten. Buzan beskriver staten som bestående av tre 

komponenter (se figur 3.1 Statens tre delar s 19). I Sverige är det staten som ansvarar för 

energipolitiken och utgör huvudaktören för landets energipolitiska agerande på den 

internationella arenan. Staten som idé är, enligt Buzan, den mest centrala komponenten och 

utgörs av olika varianter på politiska, ekonomiska och sociala ideologier. Den svenska 

energipolitiken utgör en del av denna idé och när den utsätts för de hot som presenterats i 

denna uppsats kommer det följaktligen att innebära ett hot mot staten. Staten som idé är starkt 

beroende av en annan komponent, statens institutioner. Dessa institutioner behövs för att 

kunna genomföra och upprätthålla idén. Om institutionerna inte lyckas med sina uppgifter 

kommer detta också att innebära ett hot mot staten. När det gäller svensk elförsörjning kan 

detta hot kopplas till den undermåliga infrastrukturen för eldistribution. Institutioner som till 

exempel Energimyndigheten lyckas inte praktiskt med att säkra eldistributionen vilket får de 

konsekvenser som redovisats i denna uppsats, vilket alltså innebär ett hot mot staten.  

 

Interdependensteorin anser att det är i huvudsak transnationella icke-statliga aktörer som utgör 

den viktigaste aktörskomponenten på den internationella arenan. Den empiriska 

undersökningen visar dock att det faktiskt är stater som utgör huvudaktörerna. Sverige 

beskrivs ovan och det avbrott som vintern 2005 orsakade problem med energiförsörjningen i 

Europa kom sig av den ryska statens agerande. Det är Tyskland och Polen som stater som 

reglerar exporten av energi till Sverige. Däremot finns det transnationella aktörer som 

inverkar i energipolitiska skeenden, men att kalla dem huvudaktörer ger inte denna uppsats 

något belägg för. 

 

Interdependesteorins huvudmål är ett gränsöverskridande samarbete för att lösa de problem av 

till exempel ekonomisk och social karaktär som finns på den internationella arenan. 

Kopplingen mellan energi och säkerhet i denna del kommer sig av det ömsesidiga beroende 

som uppstår av det gränsöverskridande samarbetet. Det ömsesidiga beroendet för svensk del 
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består i att Sverige i framtiden inte kommer att klara elförsörjningen utan import. 

Interdependensteorin anför att ömsesidigt beroende mellan stater inte är någon historisk nyhet 

och att beroendet också alltid innebär någon form av kostnad för de inblandade. Men 

ömsesidigt beroende innebär inte per automatik ömsesidiga fördelar. Det maktbegrepp 

interdependensteorin anför innefattar, till skillnad från neorealismens ensidiga militära makt, 

två olika dimensioner, känslighetsdimensionen och sårbarhetsdimensionen. Dessa två 

dimensioner kan omsättas till svenska förhållanden genom att låta känslighetsdimensionen 

representera energiförsörjningen och sårbarhetsdimensionen representera säkerhet. Känslighet 

innebär den tid det tar för förändringar i ett land att skapa kostbara förändringar i ett annat 

land. Figur 3.3 Känslighetsdimensionen för länderna A, B, C på sidan 23, ger ett exempel på 

hur denna dimension kan se ut. Land A kan representera Sverige och påvisar en hög 

känslighet för yttre påverkan över tiden. 

 

Om en policyförändring sker innebär detta att situationen kan förändras, men det är inte säkert 

att den verkligen gör det.  Det är kostnaderna för genomförandet av förändringen och den 

politiska viljan att driva igenom förändringen som visar hur sårbar staten är. Denna förändring 

visas i figur 3.4 Sårbarhetsdimensionen för länderna A, B, C på sidan 24. Land B saknar 

förmåga till genomgripande policyförändringar vilket innebär att sårbarheten är lika hög som 

känsligheten över tiden. Sverige kan exemplifieras av land B. Trots att en policyförändring 

har genomförts, beslutet om kärnkraftens avveckling och en strävan att hitta nya energikällor, 

har den inte varit tillräckligt genomgripande genom att den politiska viljan inte har förmått 

förändra den faktiska situationen. Sverige är beroende av andra stater för sin egen 

energiförsörjning.  

  

Detta beroende, och dess kostnader, påverkas av olika internationella regimer och dessa 

regimer styrs genom olika konstellationer av formella och informella organisationer bildade 

över nationsgränserna och frånvaron av någon form av hierarki på den internationella arenan. 

För svensk del blir detta tydligt genom medlemskapet i EU och FN. Medlemskapet i EU visar 

på ett ömsesidigt beroende eftersom Sverige genom medlemskapet bland annat förbundit sig 

att ta bort de handelshinder och restrektioner som utgör ett hinder för EU:s inre marknad. 

Sverige inte kan fatta helt enskilda beslut utan blir till viss del beroende av samarbetet med de 

andra medlemsländerna. 
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De internationella regimerna förändras genom ekonomiska processer, förändrade 

maktstrukturer och internationella organisationer. Detta påverkar förutsättningarna för 

samarbetet vilket påverkar enskilda länder. Sverige påverkas inom energiområdet genom 

samarbetet inom EU, som tillkommit för att trygga medlemsländernas energiförsörjning. 

Säkerhet blir inte den enskilda statens problem utan beror på det samarbete som pågår för 

tillfället. För Sverige är detta påtagligt när det gäller energiförsörjningen. Detta ömsesidiga 

beroende anses av interdependensteorin som något positivt eftersom ingen stat anfaller en 

samarbetspartner.  

 

Med detta resonemang som grund borde Sverige ha kunnat avveckla kärnkraften både 

snabbare och tidigare, eftersom den egna säkerheten ändå inte är hotad. Men detta är inte 

fallet. Orsaken till denna icke-avveckling kan egentligen inte förklaras av 

interdependensteorin.  

 

Neorealismens huvudmål är nationell säkerhet. Alla strävar efter nationell säkerhet men 

möjligheterna att uppnå detta är olika.  Samarbete mellan olika stater existerar men endast 

som ett sätt för staterna att försöka garantera sin egen säkerhet i det anarkiska systemet. 

Därmed blir samarbete något som inte kan fungera över tiden. Huvudmålet för svensk del är 

inte enbart att nationens säkerhet skall tryggas men det ingår som ett delmål. Uppsatsen har 

visat på flera statliga utredningar där Sveriges säkerhet förs fram som ett argument för en 

inhemsk energiförsörjning. Detta skulle kunna utgöra en förklaringsmodell till varför 

kärnkraften fortfarande utgör så pass stor del av den svenska elproduktionen. Det handlar om 

statens säkerhet utifrån ett perspektiv där den svenska staten faktiskt inte litar på att samarbete 

faktiskt kan garantera säkerheten. Utifrån det resonemanget kan alltså neorealismen förklara 

ett skeende som inte kan förklaras av interdepedensteorin. 

 

Vägen till huvudmålet går för neorealismens del via självhjälp. Enligt devisen ensam är stark 

tror inte neorealismen på att samarbete kan utgöra ett system över tiden för att stater i 

slutändan alltid kommer att se till sin egen överlevnad. Detta exemplifieras i denna uppsats av 

Ryssland, som hanterar energipolitiken enbart utifrån egna säkerhetsaspekter, vilket i längden 

kan komma att innebära problem för den svenska energiförsörjningen och därmed den 

svenska statens säkerhet. 
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För interdependensteorin nås huvudmålet genom internationellt samarbete. Sverige deltar 

internationellt inom energiområdet främst inom EU. Denna uppsats har dock visat på den 

sammanslutningens brister, som lett till att varje stat för sig fortfarande till största delen sköter 

sin egen energipolitik. Detta faktum skulle kunna sägas ge stöd till neorealismens syn på 

samarbete, det är något som fungerar för stunden som ytterligare ett sätt att trygga sin egen 

säkerhet. 

 

Uppsatsen visar att de olika teorier som presenterats var för sig kan påvisa sitt eget värde i 

vart fall ur någon synvinkel. Däremot kan det inte sägas att en enskild teori kan förklara allt, 

eller som Graham Smith så riktigt uttryckte det: ” ”There is no single ’best’ design: different 

models will be useful in different circumstances, for different purposes, at different levels and 

on different issues. There is no simple blue print.” (Smith 2001:90).  Men även om ingen teori 

kan förklara riktigt allt så missar ändå interdependensteorin på en väldigt viktig punkt för 

svensk del, varför inte kärnkraften i Sverige avvecklats ännu, trots internationellt 

energisamarbete. Denna fråga passar sig således utmärkt för en annan studie. 

 

När det gäller en eventuell generaliserbarhet så är den analysmodell som skapats i uppsatsen 

tillämpbar i ett vidare sammanhang. Modellen innehåller flera olika variabler och kan 

användas på olika stater utifrån ett val av variabler för den specifika stat man avser analysera.  
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