
Rysk gas till vilket pris? Det ryska energivapnet och 

morgondagens Europeiska säkerhetspolitik (Krigets 

konsekvenser för europeisk energisäkerhet) 

 
Forskarna Alina Engström och Niklas Rossbach, FOI, ledde seminariet den 12 april med 

titeln: Rysk gas till vilket pris? Det ryska energivapnet och morgondagens säkerhetspolitik/ 

Krigets konsekvenser för europeisk energisäkerhet.  

 

Ryssland kan förskräcka Europa med de konventionella styrkornas uppträdande i Ukraina. 

Landet kan även använda sina kärnvapen i hotelser som ett politiskt vapen. Men landet har 

även ett energivapen. Fram tills nyligen har en del länder i väst blundat för detta. Mot 

bakgrund av den ryska invasionen av Ukraina kan Tyskland inte längre förneka att landets 

energiimportberoende av rysk gas- och olja är föremål för säkerhetspolitiska överväganden. 

Under seminariet diskuterades Europas energiberoende från ett långsiktigt perspektiv och vad 

det betyder för Europas framtida försvars- och utrikespolitik. 

 

Vad betyder energisäkerhet? För importörer är det tillgång till import och för exportörer 

tillgång till en marknad. Energitillgång påverkar krig och fred och är orsaken till eller 

förvärrar konflikter. För Ryssland/Sovjet går det att utläsa över tiden att när oljepriset går ner 

går Sovjet och demokratin under och när oljepriset är högt överlever den auktoritära regimen. 

Ryssland har energivapnet, använder sig av rörledningspolitik och är en kärnkraftexportör.  

 

Europa har behov av att importera mer än hälften av sitt energibehov där Rysslands andel för 

olja är 27%, för gas 41% och för kol 47%.  

 

Rysslands viktigaste gaskunder är Tyskland med 16% och Italien med 12%. 

 

Tjeckien och Slovakien är till 100% beroende av Ryssland för sin gasförsörjning, Ungern till 

95% och Bulgarien till 80%. Polen importerar 55% av sin gas från Ryssland, Tyskland 51% 

och Italien 47%. 

 

Tyskland söker vägar för att reducera sitt gasberoende av Ryssland och har till exempel börjat 

undersöka hur det skulle kunna gå att återstarta sina nedlagda kärnkraftverk och har även i 

stora kampanjer uppmanat befolkningen att spara energi.  

 

Om EU minskar sitt gasberoende till Ryssland kommer Ryssland förmodligen utöka sin 

gasexport till Asien. Europas länder söker alternativ till gas från Ryssland och vänder sig till 

USA, Qatar och Norge. Notera att Ryssland är en av de största gasexporterna men landet har 

inte så mycket olja. 

 

Seminariet hölls i Jupiter, via länk till Umeå samt via Skype. Det var drygt 30 deltagare totalt 

på det synnerligen aktuella seminariet. 

 
 


