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Our purpose with this study is to investigate the controversy that are generated when construction of 

wind power are planned on the Swedish west coast. This purpose includes questions about the 

arguments and the actors involved, and what shapes an actor’s opinions. 

 

The reason why we chose this area were because of a proposal we received from a consultant in the 

field. When we later on, studied the subject, we realized that there are several cases of conflicts 

surrounding various establishments of wind power that have taken place. We also found conflicts 

about those that are in the planning stage. In addition, we realized that there was not much current 

research in the area.  

 

The study is based upon materials that have been collected in the form of articles, consolation 

reports, opinion pieces and four interviews. Interpretation of the material has been based on a 

discourse analysis which results in three different discourses in the controversy; The environmental 

discourse, the lay discourse and the economic discourse. The results and analysis show that the 

actors representing the opponents are mainly private individuals. Proponents are usually 

municipalities, companies and other actors wishing to establish wind power. The arguments 

presented by the opponents are more locally based, while proponents talk about public benefit and 

global interests. Opponents would generally not want to see any change in the living area because 

they see this as a valuable piece of nature. The same nature that the proponents instead consider to 

be beautiful even after wind plants has been built. 

 

Our conclusions are that the controversy is divided into two major parties, for and against. We have 

not been able to identify those who are neutral about the subject. Proponents and opponents tend to 

point to an unwillingness to understand one another and an ongoing debate revolves around what 

kind of knowledge and arguments are considered to be legitimate. Böhler (1998) speaks if an 

untouched nature as a symbol of hope for the future. Within this, we find a paradox when the 

opponents are arguing for unspoiled nature, while they want to use it for recreation and to stay 

within it.   
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Vårt syfte med denna studie är att undersöka de kontroverser som uppstått vid 

vindkraftsetableringar på Västkusten. Detta syfte innefattar frågeställningar om vilka argument och 

aktörer som är inblandade och vad som formar en aktörs åsikter. 

Anledningen till att vi valde detta område var på grund av ett förslag vi fick från en konsult inom 

området. När vi studerat ämnet närmare insåg vi att det existerar kontroverser kring de olika 

etableringar som skett och även runt de som endast är i planeringsstadiet. Dessutom insåg vi att det 

inte fanns mycket aktuell forskning inom området. 

Studien är baserad på material som har insamlats i form av samrådsredogörelser, artiklar, insändare 

och fyra utförda intervjuer. Tolkning av materialet har skett utifrån en diskursanalys som gett 

resultat i form av tre olika diskurser inom kontroversen; Miljödiskursen, Lekmannadiskursen och 

den Ekonomiska diskursen. Det som resultat och analys visar är att aktörer som representerar 

motståndarna främst är privatpersoner. Förespråkarna är vanligtvis kommuner, företag och andra 

parter som vill etablera vindkraft. Argumenten som läggs fram av motståndarna är mer lokalt 

förankrade medan förespråkarna talar om allmännytta och globala intressen. Motståndarna vill 

generellt sett inte se någon förändring i närmiljön då de anser denna som värdefull natur. Samma 

natur som förespråkarna istället anser kunna vara vacker även efter en vindkraftsetablering. 

Våra slutsatser är att kontroversen är uppdelad i två framträdande parter, för och emot. De som är 

neutrala i frågan har inte kunnat urskiljas i materialet. Förespråkarna och motståndarna tenderar att 

peka på en ovilja att förstå varandra och en ständig debatt kretsar kring vilka kunskaper och 

argument som anses vara legitima. Böhler (1998) talar om en orörd natur som en symbol för 

framtidstro. Inom denna finner vi en paradox då motståndarna argumenterar för en orörd natur, 

samtidigt som de vill bruka och vistas inom denna.  

 

 

Nyckelord: Vindkraft, Etablering, Naturvärden, Västkusten, Konflikt 
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Havet är min själ. Tar du det ifrån mig, tar du allt. 

- Boende, emot lokal vindkraftsetablering. 

 

När man ser ett vindkraftverk så ser man förnyelsebar energi. Ren energi. 

- Politiker, förespråkare av vindkraft. 
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1. Inledning 

 

Vårt intresse för konflikter kring vindkraftsetableringar på Västkusten väcktes efter ett möte med en 

konsult som är aktiv inom detta område. När vi började studera ämnet insåg vi att det finns starka 

intressen som verkar både för och emot vindkraftens etablering längs den svenska Västkusten. 

Dessa intressen skapar konflikter då människor har olika värderingar kring vad som är viktigast att 

bevara; den orörda lokala naturen eller det globala välmående som kräver en minskad användning 

av fossila bränslen. 

 

På förespråkarnas sida finns det ekonomi- och miljöintressen som involverar allt från regering och 

riksdag som beslutat att Sverige skall ha en viss del vindkraftsbaserad el till år 2020, till enskilda 

personer som vill investera, eller upplåta egen mark till elproduktion. Dessa förespråkares 

perspektiv innefattar vanligen att det är människans plikt som energiförbrukande medborgare att 

tänka globalt och tillsammans minska den mänskliga påverkan på klimatet. Vad som gör att deras 

intresse dras till Västkusten är att det ur vindhänseende, är ett av de mest attraktiva ställena i 

Sverige.  

 

Motståndarna mot regionala vindkraftsetableringar ser i många fall vindkraften som ett hot mot den 

miljö som finns på Västkusten med dess vackra skärgård och av människor opåverkade 

horisontlinje mot väst. En inverkan på denna miljö skulle skada hela området på flera sätt, både 

ekonomiskt, miljömässigt och i många fall högst personligt. Dessa konflikter upplever vi som 

intressanta för vårt uppsatsområde då det faller under både miljö och sociologifältet och därför kan 

våra kunskaper inom samhällsteori komma till användning. Ytterligare en anledning att välja ämnet 

är att det uppfattas som ett aktuellt sådant då konflikter gällande vindkraft har ökat under senare år. 

Orsaker till detta är bland annat ändrade regler samt att intresset för att etablera dem har ökat.  

Problemformulering  

Med denna bakgrund i åtanke har vi utvecklat vår problemformulering som kretsar kring de 

kontroverser som kan uppstå vid en etablering av vindkraft. Det innebär att finna och undersöka de 

aktörer som är inblandade.  Det syfte vi har är: 

 

 Att undersöka de existerande kontroverserna kring vindkraftsetablering på 

Västkusten.  
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De frågeställningar vi valt att fokusera vid är: 

 

 Vilka aktörer är inblandade?  

 Hur står de olika aktörerna och dess argument i förhållande till varandra?  

 Vad är det som formar en aktörs åsikt? 

Vår studie inleds med ett avsnitt som förklarar vindkraftens bakgrund. Detta för att läsaren skall få 

en förståelse för det område kontroversen handlar om. Därefter följer exempel på tidigare forskning 

som rymmer olika lokaliseringskontroverser och potentiella anledningar för motstånd. Inom de 

teoretiska ramarna ingår olika sätt att uppfatta landskapet, kontroversers innebörd och hur dessa kan 

kopplas till diskursbegreppet. I metodavsnittet ryms en grundlig redogörelse om hur vi gått tillväga 

rent praktiskt och ger en möjlighet, om så önskas, att återskapa studien. Därefter följer resultat och 

analys som väver samman det empiriska materialet med våra teoretiska ramar. Till sist avslutas 

studien med en kort slutsats och diskussion.   

 

Trevlig läsning! 

 

2. Vindkraft 

Vad är vindkraft? 

Vindkraft hör till kategorin förnyelsebar energi. Tekniken har en historia som sträcker sig tillbaka 

3000 år i tiden då det sägs ha funnits väderkvarnar i Kina och Japan. Under 1200-talet började 

väderkvarnar bli vanliga i Europa och under en period var vinden en av de viktigaste energikällorna. 

Dagens vindkraftteknik härstammar från 1970-talet då politiker började inse att oljeberoendet måste 

minskas (Svensk energi 1). Premiär för vindkraft i Sverige var det år 1982 då Vattenfall invigde 

kraftverk på Gotland och Sydkraft i Skåne (E.on).  

 

Vindkraften är idag den form av förnyelsebar energi som ökar mest. I dagsläget behöver dock 

vindkraften kompletteras med annan form av energiproduktion, exempelvis vattenkraft. Detta då 

den producerade energin inte kan lagras och att det dessutom inte går att påverka hur det blåser. 

Därför bör vindkraftverken med fördel placeras där förutsättningarna för vind är goda. I Sverige är 

de bästa lokaliseringarna Gotland, Öland, Västkusten och Skånes kuster (Svensk energi 1). År 2011 

utgjorde vindkraften cirka 4 procent av den förbrukade elen i Sverige. Jämförs den mängden 
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vindproducerad el med exempelvis Danmark och Tyskland är Sverige en småskalig producent. 

Exempelvis får Danmark cirka 20 procent av all sin el från vindkraft. Tyskland producerar 30TWh i 

jämförelse med Sveriges 6,1TWh. 2011 (Svensk energi 2). I dessa siffror skall storleksskillnaden 

beaktas mellan de olika länderna. Danmarks cirka 20 procent motsvarar 6,7 TWh (Best Energy). 

Tekniken kring ett vindkraftverk 

Ett vindkraftverk består av fundament, torn, rotor och maskinrum. I enkelhet fungerar ett 

vindkraftverks elproduktion genom att luftens rörelser sätter kraftverkets blad i rörelse, denna 

rörelse förs via en axel och växellåda som i sin tur driver en generator. Från denna generator förs 

sedan den producerade elen, via en transformatorstation, ut på det allmänna elnätet (Svensk energi 

2).  Vindkraftverken är som det mesta i dagsläget datorövervakade. Vid fel eller extrema vindar 

stängs vindkraftverken ofta av helt (Halmstads kommun 2009, s.9). Rent generellt sägs det att ett 

modernt vindkraftverk, placerat i rätt vindläge, inom 3-6 månader har betalat tillbaka den energi 

som förbrukades vid verkets produktion (Halmstads kommun 2009, s.8). Den snabba tekniska 

utvecklingen inom vindkraft de senaste tjugo åren har lett till att nya vindkraftverk i snitt har 

fördubblat sin effektivitet vart fjärde år. Detta i sin tur leder till att det krävs färre vindkraftverk för 

att uppnå det av regeringen uppsatta målet på 30TWh producerad el år 2020 (Steen, 2010). 

Skillnad mellan havs- och landbaserad vindkraft  

Havsbaserad vindkraft har ett antal fördelar. Dessa är bland annat att vindarna är jämna med högt 

energiinnehåll och ger möjligheter till att bygga stora och effektiva kraftverk. Nackdelarna är att det 

är tämligen ny och dyr teknik som dessutom blir dyrare både att bygga och ansluta till elnätet på 

land ju längre ut från kusten de anläggs. De landbaserade kraftverken har en stor fördel gentemot de 

havsbaserade då den behövliga infrastrukturen i form av befintliga elnät och vägar är förhållandevis 

lättillgänglig vilket gör dem billigare att bygga (Svensk energi 2). Båda typerna kan dock anses ha 

en betydande påverkan på landskapsbilden. 

Kan ett vindkraftverk upplevas som störande?  

För de som bor i dess närhet kan ljud, ljus och buller vara ett bekymmer. Vissa upplever även 

verkens blotta närvaro som ett störande moment i landskapsbilden. Ljud skapas i verkets 

transmission och generator men det som framförallt kan upplevas som störande är det ljud som 

kommer från rotorn när denna är i rörelse. Detta ljud avtar med avståndet och dess utbredning 

påverkas av den omgivande terrängen (Halmstads kommun 2009, s.8). Länsstyrelsen 

rekommenderar därför ett avstånd på minst 500 meter från enskilda villor och 1000 meter från 

tätorter (Halmstad kommun 2009, s.9). När det gäller ljus kräver högre vindkraftverk 
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varningsbelysning som syns på långt håll och kan upplevas som störande (Halmstad kommun 2009, 

s.9). Övrigt ljus är de skuggor som rotorn skapar. Denna rörliga skugga kan upplevas som störande 

om en person utsätts för den under en längre period. Även denna typ av interferens påverkas av 

omgivande terräng, verkets storlek, solens läge samt väder. Samtliga ovanstående faktorers 

påverkan ska redovisas i ansökan inför etablering av ett vindkraftverk. (Halmstad kommun 2009, 

s.9) 

Risker med vindkraft 

Vindkraftverk är behäftade med vissa olycksrisker. Då det är en elproduktionsanläggning finns det 

en risk för olyckor om någon kommer i kontakt med delar av den elektriska utrustningen. Dessutom 

kan det ske islossning från rotorerna (kan förebyggas med uppvärmning av bladen) och vid extrema 

väder kan delar lossna. Samtliga dessa risker anses vara obefintliga när det gäller kringliggande 

bostäder då reglerna för avstånd ska vara mer än tillräckliga för att skydda dessa från att drabbas. 

Utöver detta är det kommunen som ansvarar för utförande av riskanalys och därigenom även 

riskavstånd till övriga kringliggande områden. Närheten till allmänna vägar styrs dock av 

Vägverkets rekommendationer om kraftverkets höjd överstiger 50m (Halmstads kommun 2009, 

s.10). Flygtrafikens påverkan kontrolleras av Luftfartsverkets föreskrifter och allmänna råd där 

samtliga föremål med en höjd över 20 meter i tätort respektive 45 meter på övriga platser ska 

anmälas till Luftfartsverket. I övrigt är det Transportstyrelsen som beslutar om och hur verket ska 

markeras (Halmstads kommun 2009, s.10). 

Vindkraftens historia inom den svenska politiken 

Fram till 1960-talet existerade ingen direkt energipolitik då energiförsörjningen inte ansågs vara 

politiskt kontroversiell (Kaijser 2001, se Söderholm & Michanek 2006, s.19). De två oljekriser som 

uppstod på sjuttiotalet tvingade staten att ta en mer aktiv roll inom energisektorn. Det viktigaste 

målet blev att minska landets oljeberoende (Prop. 1975:30). Inställningen till vindkraft var från 

början att den var för dyr i förhållande till annan producerad el. Trots detta innebar 1975 års 

energiproposition början för svensk vindkraft (Åstrand & Neij 2003, se Söderholm & Michanek 

2006, s.19-20).  

 

1980 års kärnkraftsomröstning medförde att ytterligare satsningar på alternativ energiproduktion 

gjordes vilket resulterade i att forskningsanslagen gällande vindkraften ökade. Större delen av 

åttiotalet var dock vigt åt aktiviteter som forskning, demonstration och utveckling. I början av 

nittiotalet infördes slutligen styrmedel som var riktade mot att främja elproduktion i vindkraftverken 
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istället för det som tidigare nästan endast varit forskning. Detta underlättade för privata intressen att 

få bidrag till vindkraftsutbyggnad. Utöver detta fick även vindkraften en mer betydande roll i 

viktiga policydokument.  

 

År 1991 beslutades att Sveriges energiförsörjning i första hand skall baseras på ”…varaktiga, helst 

inhemska och förnyelsebara energikällor samt en effektiv energihushållning” (Prop. 1990/91:88). 

Detta år infördes även ett investeringsstöd för vindkraft, men detta visade sig inte nämnvärt locka 

elbranschen till att investera i tekniken (Åstrand & Neij 2003, se Söderholm & Michanek 2006, 

s.20). Pådrivandet av vindkraft inom politiken fortsatte dock genom propositionerna från 1997 

(Prop. 1996/97:84) respektive 2002 (Prop. 2001/02:143). År 2002 beslutades att vindkraften år 

2015 skulle producera 10TWh. (Söderholm & Michanek 2006, s.20).  Våren 2009 ökades dessa 

siffror till ett mål som är att Sverige 2020 ska producera 30TWh vindkraftsel (Naturvårdsverket 1). 

Vindkraftens position stärktes ytterligare genom 2006 års vindkraftsproposition (Prop. 

2005/06:143). I denna föreslog regeringen åtgärder som skulle ge vindkraften högre prioritet och ge 

ökat stöd åt en fortsatt utbyggnad. Bland annat tillkom åtgärder som sänkt fastighetsskatt för 

vindkraft.  

 

Övriga åtgärder som haft inverkan är det system med elcertifikat som infördes 2003 med syfte att 

stödja utbyggnad av förnyelsebar energi (Svensk författningssamling 2011:1200). Systemet är 

konstruerat för att gynna den billigaste formen av elkälla vilket den landbaserade vindkraften 

klassas som. Ökad konkurrens bland producenter av vindkraftturbiner gör att priserna sjunker vilket 

har en positiv inverkan på etableringen av vindkraftverk. Svensk vindenergi menar även att nya 

större kraftverk har gjort det mer lämpligt att placera verken i skogsmiljö där acceptansen upplevs 

som större hos allmänheten än i kustnära lägen (Mejlkorrespondens Svensk Vindenergi 2012-04-

04).  

 

I en SOM-undersökning syns en allmänt ökande acceptans då 75 procent av Sveriges befolkning är 

för en satsning på vindkraft av samma storlek som idag och 15 procent anser att Sverige ska satsa 

ännu mer på utbyggnad (Hedberg & Holmberg 2011, s.7). Något som kan ha ökat acceptansen för 

vindkraft är den rapport som Naturvårdsverket gav ut 2010 där de efter fem års forskning dragit 

slutsatsen att vindkraftens negativa inverkan på miljön är liten i förhållande till andra verksamheter 

inom elproduktion (Naturvårdsverket 3 2010, s.4). 
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Regler för etablering av vindkraftverk  

Det finns ett antal regler som styr hur och var ett vindkraftverk får anläggas. Lagar, förordningar 

och föreskrifter som styr etableringen finns i miljöbalken, plan och bygglagen samt ellagen. Från 

och med 1 augusti 2009 infördes nya regler för att förenkla tillståndsprocessen för vindkraft. Ett 

exempel är att det är nu lättare att få bygglov. Då vindkraftverket är under tjugo meter krävs det inte 

bygglov överhuvudtaget. Undantag finns exempelvis vid påbyggnad av vindkraftverk på befintlig 

byggnad. Vid större anläggningar där tillstånd enligt miljöbalken krävs och har getts, tas krav enligt 

plan- och bygglagen bort. Andra ändringar i regelverket är att istället för att låta verkens uteffekt 

styra om det krävs tillstånd eller anmälan för att få uppföra dem, är det nu höjd i meter och antal 

som är avgörande (Naturvårdsverket 2). Kommunerna har även möjlighet att styra placeringen av 

vindkraft genom översikts- och detaljplaner. Sammanfattningsvis är tanken med de nya reglerna att 

underlätta för de som önskar bygga vindkraftverk genom kortare handläggningstider vilket 

resulterar i lägre kostnader för både myndigheter och entreprenörer och därigenom en ökad andel 

vindkraftproducerad energi (Naturvårdsverket 2).  

Informationskrav inför vindkraftsetablering  

Det finns olika krav på information som ska ges beroende på vilken typ av vindkraftverk som ska 

anläggas. Det finns sex olika prövningsklasser av vindkraftverk och processen att planera och 

uppföra dem varierar. De typer som finns är: 

 

Miniverk: Definitionen är ett verk, som ej är monterat på någon byggnad, maxhöjd är 20 meter med 

en rotordiameter på max 3 meter (Vindlov 1). Denna typ av vindkraftverk kräver inget bygglov, 

men grannar till vindkraftverket bör informeras om eventuella störningar som kan komma att 

uppträda. Vidare kan ett samråd enligt miljöbalken komma att krävas om vindkraftverket kan anses 

påverka naturmiljön kraftigt (Vindlov 2). 

 

Gårdsverk: Max ett vindkraftverk med en höjd på 20-50 meters höjd och en rotordiameter på minst 

3 meter (Vindlov 1). Denna storlek kräver byggnadstillstånd enligt plan och bygglagen (PBL). När 

det gäller information och samråd gäller samma som regler som för miniverk (Vindlov 2). 

 

Medelstora anläggningar: Ett vindkraftverk som inklusive rotor har en höjd på minst 50 meter eller 

en anläggning som består av minst två vindkraftverk. Alternativt ett vindkraftverk som uppförs på 

samma plats som ett redan befintligt vindkraftverk. Denna typ av anläggning kräver anmälan enligt 

miljöbalken samt anmälan enligt PBL (Vindlov 3). Enlig miljöbalksanmälan ska samtliga av 
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vindkraftverkets berörda parter, såväl myndigheter, organisationer och enskilda ges möjlighet att 

yttra sig i ärendet. Dessa yttranden ska sedan den uppförande parten ges möjlighet att bemöta med 

eventuella synpunkter (Vindlov 4).  

 

Stora anläggningar: Minst två verk vars höjd inklusive rotorblad är över 150 meter alternativt att 

det uppförs ihop med tidigare befintliga verk av samma storlek. Ett alternativ är om det är minst sju 

vindkraftverk med en totalhöjd på mer än 120 meter eller om ett nytt vindkraftverk av minst 120 

meters höjd uppförs ihop med andra verk av samma storlek så att antalet blir totalt minst sju stycken 

(Vindlov 5). Denna typ av anläggning kräver anmälan enligt miljöbalken samt ett godkännande av 

den berörda kommunen. Då en anläggning av denna storlek anses ha en betydande miljöpåverkan 

ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram och då ska även ett samråd med samtliga berörda 

parter som kan påverkas av vindkraftsparken genomföras. Dessa parter kan vara 

Naturskyddsföreningen, staten, kommuner, enskilda medborgare med flera. Samrådsrapporten ska 

innehålla uppgifter om lokalisering, omfattning, utformning och förutsedd miljöpåverkan (Vindlov 

6). 

 

Svenskt vatten: Det finns speciella regler som gäller uppförande av vindkraft inom Sveriges 

territorialgräns på ett område som är täckt av vatten vid högsta förutsebara vattenstånd. Detta gäller 

ytvattenområden exempelvis sjöar, vattendrag, diken, kärr samt vissa konstgjorda vattensamlingar 

(vindlov 7). För att uppföra vindkraftverk i dessa områden krävs tillstånd för miljöfarlig verksamhet 

och vattenverksamhet samt godkännande från kommunen. Samma informationskrav som för stora 

anläggningar i form av samråd gäller även här (Vindlov 6). 

 

Svensk ekonomisk zon: Uppförande på vatten inom detta område kräver tillstånd från regeringen 

enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon. Utöver detta ska miljöbalken tillämpas samt tillstånd 

enligt kontinentalsockellagen ges (Vindlov 8).  

 

3. Tidigare forskning 

 

Inom den tidigare forskningen finns en mängd olika skildringar av kontroverser som uppstår då 

aktörer uppfattar en förändring av landskapet som något negativt. Vi vill exemplifiera sådana 

kontroverser genom att lyfta fram tre fallstudier. De vi har valt är lokaliseringskontroverserna som 
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funnits kring byggandet av tunneln genom Hallandsås och utbyggnaden av SwePol link. Den tredje 

fallstudien handlar om hur vindkraft kan ses som en del av landskapet..  En vindkraftsetablering ger 

kraft till processer där aktörer för och emot byggnationen använder sig av olika strategier för att få 

sin vilja igenom. Begrepp som NIMBY har dykt upp vilket försöker förklara varför människor är 

emot anläggningar nära deras boendemiljö. Vi har valt att undersöka tidigare forskning kring detta 

begrepp för att få enhetlig uppfattning om den syn aktörer kan anses ha om varandra. 

Lokaliseringskontroverser 

Beck (1986, s. 306) hävdar att teknifieringen av samhället har ökat det såväl kollektiva som det 

personliga välmåendet. De risker som denna teknifiering tidigare medfört i form av hälsorisker och 

miljöförstörning har varit möjliga att rättfärdiga tack vare den höjda levnadsstandarden. Men dessa 

risker är inte längre alltid acceptabla då Beck (1986, s. 67) anser att människan i nuläget måste 

kollektivt handla för att finna och genomdriva lösningar på de självförvållade hoten. Kontroverser 

som uppstår vid lokaliseringar i det nutida industrisamhället, föreligger ofta då potentiella 

anläggningar upplevs som just riskfyllda. Beck (1986, s.58) skriver: 

 

Människors upplevelse av att vara omförmögna att påverka att dessa risker som 

drabbar dem är en förklarning till den chock, den vanmakt och den känsla av att det 

inte finns någon framtid som många upplever, något som med nödvändighet tar sig i 

uttryck i en kritik av den tekniska civilisationens senaste landvinningar.  

 

Till exempel kan en lagring av kärnbränsle, avfallstippar och vägbyggen skapa en oro hos 

lokalbefolkningen och situationen blir då svår att lösa. Under senare år har forskningen ökat inom 

fler samhälls- och humanvetenskapliga discipliner för att få en djupare förståelse för de problem 

som samhällen ställs inför när storskaliga industri- eller infrastrukturprojekt förläggs till bestämda 

lokaliteter. Att studera lokaliseringskontroverser är därför intressant på grund av att en 

vindkraftsetablering ställer frågor som berör platser lämpliga för anläggningar, oro för risker och 

diskussionerna mellan berörda parter.  

 

Det finns lokaliseringskontroverser som uppstår då det med nya byggprojekt/tekniska system ofta 

medföljer en betydande förändring av landskapet. Detta innebär att anläggningen inte behöver 

uppfattas som riskfylld utan att de olika grupper aktörer som är inblandade kan ha 

meningsskiljaktigheter kring olika idéer om hur tekniska system ska se ut. Lokaliseringen av dessa 

system och konflikten som uppstår karakteriseras av en interaktion mellan ett brett spektra av 
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aktörer som anlägger olika perspektiv i frågan. Exempel på sådana aktörer är tekniska experter, 

jurister, tjänstemän, akademiker och politiska representanter som har rollen likt en rådgivare eller 

agerar som representant för lokalsamhället, miljöförespråkare eller andra intressegrupper, däribland 

de boende på platsen. Meningsskiljaktigheter kan baseras på aktörers olika syn på förändring och 

modernisering och hur landskapet skall interageras med denna. En lokaliseringskonflikt kan därför 

ha sin grund i en sammandrabbning mellan två aktörers olika värdesystem. (Alm 2006, s. 5-9). 

 

År 1998 beviljades ett forskningsprojekt som kom att kretsa kring lokalbefolkningens reaktioner på 

och attityder till tunnelbygget genom Hallandsås. Undersökningen byggdes på material hämtade 

från telefonintervjuer som genomfördes med de boende i Båstad kommun. Följande är det resultat 

författarna Boholm, Löfstedt och Strandberg visar i sin färdiga rapport Tunnelbygget genom 

Hallandsås: Lokalsamhällets dilemman (1998). 

Exempel 1: Tunnelbygget genom Hallandsås  

Vid ett ingripande som stör det befintliga landskapet, har det blivit allt mer vanligt bland 

lokalbefolkning och nationella debattörer att ifrågasätta inslag som vanligtvis inte funnits i området 

tidigare. Till exempel kan motorvägsbyggen, lagring av radioaktivt avfall eller kraftverksdammar 

ses som ett betydande ingrepp i naturrummet och skapa känslomässiga reaktioner hos de 

kringboende. Stundtals har lokala aktionsgrupper skapats med avsikt att påverka eller hindra projekt 

som politiker, industrier och samhällsplanerare vill genomdriva. Dock menar Boholm, Löfstedt och 

Strandberg (1998, s. 17-20) att dessa reaktioner är något som inte är unikt för Sverige utan existerar 

i näst intill alla industriländer. 

 

Kontroversen kring tunnelbygget genom Hallandsås är för många ett välkänt fall av konflikt som 

uppkommit mellan vikten av infrastrukturens utveckling och förändring med modernitet i fokus, 

ställt mot en lokal bygds traditionella värden som kan komma att påverkas av förändringarna. 

Järnvägstunneln planerades som en del av ett politiskt beslutat storskaligt kommunikationsprojekt. 

Dess syfte var att skapa en förbättrad kontakt med marknaderna inom den europeiska unionen och 

effektivisera järnvägsnätet. Spåret skulle komma bli dubbelt så brett och förespråkarna menade att 

projektet hade goda miljömässiga skäl då järnvägstrafik generellt är energisnål och därför ett 

ekologiskt hållbart transportsätt. Den tidigare enkelspåriga Västkustbanan som byggdes under slutet 

av 1800-talet bedömdes inte heller ha det som krävdes för att kunna fylla framtidens behov av 

kommunikationer. 
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Projektet som skulle komma att bli en modernisering av Västkustbanan och samtidigt förändra 

landskapsbilden och de lokala förhållandena vid banan, mötte ett första hinder i den inledande 

fasen. De geologiska förutsättningarna som innebar en kombination av sprucken och vittrad 

berggrund och stora ansamlingar av grundvatten, ledde till att den borr som skulle användas inte 

fungerade. Sedermera tog Skanska över tunnelprojektet och kort därpå började problem att nå de 

närboende. Brunnar i området sinade och fastighetsägare hade inget vatten eftersom tunnelns 

tätning ej fungerade och större mängder vatten rann igenom. Därför började byggarna använda 

tätningsmedlet Rhoca Gil som visade sig läcka till grundvatten och brunnar. Medlet visade sig 

sedan kunna framkalla nervskador och cancer varpå en stor oro spreds bland lokalbefolkningen.  

Kontroversens omfattning 

Händelseutvecklingen följdes via ett stort massmedieuppbåd som fann flera brister i projektet. 

Arbetare i tunneln hade utsatts för giftet på grund av dåliga skyddskläder och boskap i området fick 

avlivas. Bjärehalvön vars invånare främst bestod av mjölkbönder, köttdjursuppfödare och 

grönsaksodlare stod för en betydande del av bygdens ekonomiska trygghet. På grund av osäkerheten 

kring giftets totala spridning, tvingades bönderna att slänga sina grödor och slakta boskap. Detta 

skapade både frustration och stor oro över potentiella hälsoeffekter på sikt.  

 

Efter att utsläppet av det farliga giftet offentliggjordes i media, blev den nationella 

mediabevakningen  stor. Den lokala pressen skrev näst intill dagligen om sådant som inträffat. De 

berörde bland annat lokalbefolkningens oro, bönder som tvingats lämna spannmål och den inställda 

älgjakten. TV visade reportage där bönder hällde ut sin mjölk, avlivade boskap och intervjuer med 

upprörda och oroliga invånare. Det budskap som media ville förmedla var ett vackert, orört 

landskap med en traditionell jordbruksbygd som vanställdes genom tunnelbygget.  

Invånarnas uppfattning i kontroversen  

Boholm, Löfstedt och Strandberg vill i sin studie belysa Båstads kommuninvånares upplevelser av 

de följder som tunnelbygget skapat. Frågorna som berörs är bland annat; Hur upplever man 

tunnelbygget? Vad har man tagit del av för information om projektet? Har man förtroende för 

politiker och berörda myndigheter? Är man orolig för risker?  

 

Det svar som författarna finner sammanställs i rapportens slut, efter möjligheter till frågor som 

behandlar intervjupersonens känslor kring för tunnelbygget, påverkan och inflytande, 

informationskontext och kunskap, politiker och medborgares förtroende och riskupplevelser. 
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Resultatet visar att tunnelbygget upplevdes som ett oroväckande miljöproblem hos de kringboende 

och att miljön i kommunen påverkades negativt av tunnelbygget. Politikerna ansågs av majoriteten, 

visa en betydande vilja att lösa miljöproblem och deras insatser och engagemang uppfattades som 

lovvärda. En majoritet av de tillfrågade upplevde redan från start att de kände en oro inför 

tunnelbygget och en fjärdedel uppgav att de påverkats personligen efteråt. De som ej påverkats 

personligen menade istället att de ofta känt många, eller väldigt många, som gjort det. 

 

En tredjedel av de tillfrågade i intervjun medgav att de tagit del av en aktion eller offentlig protest 

riktad mot tunnelbygget. Dock ansåg flertalet att de haft ett litet eller mycket litet inflytande i 

processen och de ansvariga istället skulle ha lyssnat på ortsbefolkningen för att giftutsläppet skulle 

ha förhindrats. Den information de kringboende fick ansågs varit tillräcklig av de flesta personer 

och det rådde en positiv inställning till kommunens informationsinsatser. Majoriteten ansåg inte att 

det var kommunen som hade ansvaret för giftutsläppet utan det var Skanska och Banverket som 

pekades ut som centrala, skyldiga aktörer. Förtroendet för de lokala politikerna visade sig vara 

större än för de nationella och hälften av de tillfrågade sade sig lita på politikerna i den egna 

kommunen.  

 

Sammanfattningsvis ser vi i denna studie en bekräftelse att allmänheten brister i förtroende för de 

ansvariga i form av politiker, entreprenörer och myndigheter när storskaliga samhällsförändrande 

projekt skall verkställas på lokal nivå (trots att hälften av de tillfrågade kände stark tillit till de 

lokala politikerna). I svaren från de tillfrågade återkom ständigt att de ansvariga i planeringen inte 

tagit hänsyn till lokalbefolkningen. Känslan av att sakna inflytande och samtidigt besitta relevant 

information om Hallandsåsens egenskaper och lokala förhållanden, gav uttryck för en betydande 

besvikelse över att tunnelbyggarna inte inhämtat kunskaper och erfarenheter från de kringboende. 

Detta visar också på en motsättning mellan ”folklig vardagskunskap” och ”expertmässig 

specialistkunskap”.   

 

En förutsättning för ett projekts utveckling är den riskhantering som inbegriper en involvering av 

lokalbefolkningen på ett tidigt stadium. Denna involvering kan visa sig i form av lekmannapaneler 

som Boholm, Löfstedt och Strandberg (1998, s. 91-97) anser kan ha uppgiften att utvärdera och 

karaktärisera risker som är relaterade till projektet. Lokalbefolkningens kunskap kan ses som 

underskattad och det är en större chans att nå enighet kring lokalisering av anläggningar om denna 

kunskap får gehör hos entreprenörerna. Genom att använda dessa paneler skapas en förståelse för 
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lokalbefolkningens reaktioner och deras hjälp kan leda fram till lämpliga platser och 

lokaliseringsmöjligheter som anses vara acceptabla av samtliga inblandade.  

Exempel 2 : Konflikten kring SwePol Link 

Maria Alm har i sin avhandling Nationell kraft och lokal motkraft – en diskursanalys av konflikten 

kring SwePol Link (2005), försökt redogöra för en konflikt som uppstått kring uppförandet ett stort 

tekniskt system. Alm hävdar att de vetenskapliga landvinningar som gjorts i form av bland annat 

vindkraftverk, dammbyggen och elledningar som distribuerar el mellan kontinenter, järnvägar, 

broar, flygplatser har haft en stor samhällelig nytta men också inneburit en mängd negativa 

sidoeffekter. Dessa sidoeffekter kan ses som risker för människor och natur i form av 

miljökonsekvenser. Det var politikerna som under 1900-talet hävdade att ett bättre samhälle skulle 

byggas via effektivisering och modernisering. Dock fick miljöfrågor en stor utbredning under 70-, 

80-, och 90-talen som kom att rikta stark kritik mot dessa tidigare begrepp. Meningsskiljaktigheter 

kom därför i dagen som handlade om vetenskapliga fakta, tekniska systems effektivitet och 

hållbarhet och om de kunde medföra miljörisker eller inte. Precis som Boholm, Löfstedt och 

Strandberg (1998) menar Alm (2005, s. 5-9) att kritiken och oron mot stora tekniska system inte är 

något utpräglat för Sverige utan existerar i olika delar av västvärlden i form av lokalt motstånd.  

 

I Alms avhandling beskrivs den konflikt som uppstod kring den likströmlänk som är förlagd mellan 

Karlshamn i Blekinge och Slupsk i Polen. Länken som är 250 kilometer lång gör så att elektricitet 

tas från en punkt i ett växelströmnät, för att genom en strömriktarstation omvandla växelströmmen 

till likström. Denna flyter via en undervattenslänk till den andra punkten för att sedan omvandlas till 

växelström genom ytterligare en strömriktarstation. Den el som produceras levereras i båda 

riktningar vilket skapar möjligheten för import och export. Det landskap som systemet planerades 

att lokaliseras inom karakteriserades och förknippades med sitt fiske och havsband.  

 

Det som undersöks i studien är insändare i den lokala tidningen, förespråkare och kritiker samt en 

myndighet som fattade beslut i frågan. Den lokala tidningen – Blekinge Läns Tidning ses vara en av 

de viktigaste aktörerna av både förespråkarna och motståndarna av projektet. Detta var den tidning 

som granskat projektet mest aktivt och en kritik riktades från förespråkarna av SwePol Link som 

menade att artiklarna varit obalanserade och verkat som propaganda mot projektet. Det var i 

insändarsidorna som motståndarna kunde yttra sig och få genomslagskraft. Förespråkarna kände en 

viss oro över den inverkan som en mindre landsortstidning kunde ha på lokalbefolkningen i det 

lokala området och menade att de inte fick komma till tals i tillräckligt hög utsträckning. En 
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ömsesidig misstro uppstod där båda sidor kände en besvikelse över att den andra sidan inte tycktes 

lyssna på motpartens argument. Denna misstro kännetecknade aktörernas syn på varandra under 

hela processens gång. De hävdade att motpartens argument inte var förenliga med ett vetenskapligt 

förhållningssätt och vanligen ansågs den andra inte ha förmågan att förstå. Förespråkarna menade 

att det fanns en avsaknad av en saklig debatt och att motståndarnas kritik oftast inte bestod av 

sådant som var vetenskapligt berättigat. Det som ansågs vara vetenskapligt berättigat innebar 

tekniska och ekonomiska argument samt juridiska tolkningar. Dessa argument möttes av 

motståndarna som menade att förespråkarnas studier i vissa fall var köpta. Betydelsen av en beställd 

utredning förlorade då sitt värde i processen. Sammanfattningsvis var det dock de vetenskapliga 

argumenten som hade störst legitimitet i domstolsförhandlingarna. Detta medförde att aktörer som 

använde sig av sådana argument ofta fick genomslag för sina åsikter. De boende drev dessutom ofta 

sin kritik utifrån lokalt förankrade upplevelser av landskapet. Det innebar att det uppfattade 

landskapet var det som formats av människor som bebott, brukat och upplevt landskapet. Detta 

skapade en representation av aktörer som kunde haft ”betydande” kunskap om det som borde 

bevaras. Denna kunskap ställdes mot den samhälleliga nytta där en satsning skulle kunna resulterat i 

tillväxt och utveckling i regionen. Slutligen förekom det i processen, ett antal tillfällen där 

stängningar i frågor gjordes när aktörernas olika ståndpuntker stod mot varandra. Med sidor som 

utvecklar sin misstro till varandra och inte finner lösningar, kan en stängning av en konflikt utförd 

av en extern aktör vara enda utvägen.  

Exempel 3: Vindkraftens landskap 

I Vindkraftens landskap (1998) gjorde Böhler en fallstudie som behandlade konflikter kring 

vindkraftsetablering på den svenska västkusten. Syftet med studien var att undersöka hur den 

dåvarande ledande natursynen kunde begränsa det som ansågs vara möjliga lösningar inför det 

framtida, ekologiska samhället.  Genom att utreda det komplexa sambandet mellan natur och 

samhälle, ville Böhler se hur den rumsliga uppdelningen påverkade människans attityd till 

vindkraft. Frågor ställdes om hur personer som inte vanligen uppfattas som energiaktörer agerade 

när en vindkraftsatsning med en signifikans för samhällets elbehov också har potential att förändra 

landskapets karaktär. Tankar om acceptans utreddes och om hur stora landskapsmässiga 

förändringar orsakade av vindkraften uppfattades som legitima av allmänheten. Resultat från de 

intervjuade visade att en övertygelse var vanlig om att framtida teknik skulle komma att lösa många 

av de rådande miljöproblemen. Vissa hävdade att modern teknik skulle komma att förbättra 

vindkraftens verkningsgrad så pass att placeringar vid kusten som då innebar konflikter istället 

skulle ersättas med andra ekonomiskt intressanta platser för vindkraftsproduktion. Vid uttalanden 
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om byggande på nationell nivå talade ”experter” om vindkraft utifrån kvantitativa aspekter i form 

av viljan att införa större verk och maximal effekt. ”Icke-experterna” sågs istället vara de som var 

intresserade av vindkraften ur en kvalitativ synvinkel. De såg produktionsformens närhet och 

begripbarhet ha ett lika stort värde som de kilowattimmar el som producerades. De intervjuade hade 

även en delad inställning mot vindkraften. Den uppfattades ha ett starkt symboliskt värde för det 

arbete som krävdes mot ett ekologiskt, bärkraftigt samhälle. Samtidigt ställdes det symboliska 

värdet mot att vindkraften kan inkräkta på människans behovs av orörd natur. En del betonade 

värdet som en pedagogisk betydelse för främjandet av lokala kretsloppsbaserade lösningar och 

visade i praktiken ett gott exempel på detta. På ett vis kunde vindkraften ses som ett försök att med 

teknik få dagens industrisamhälle i symbios med naturen.  

 

 Natursynen hos majoriteten av de intervjuade grundades på idén om att energi i dagsläget var en 

del som står bortom den egna närmiljön. Därför kunde etableringen av vindkraft bli svår att 

acceptera som ett tvunget inslag inom kustens naturområden där människan även utövade 

fritidsaktiviteter. Uppfattningen var splittrad och somliga menade att det var samhället eller tätorten 

som borde ekologiseras och inte landskapet utanför som ska civiliseras. Den slutliga diskussionen 

handlade om landskapet och hur människan ville att det ska se ut runt omkring. En flerdelad 

koppling mellan teknik, natur och samhälle är alltså viktigt att observera när vi skall fokusera vid 

problematiken runt vindkraft. 

Grundliggande orsaker till motstånd 

Sett till statistiken anses vindkraft vara en mycket uppskattad form av elproduktion då så många 

som 90 procent av Sveriges befolkning tycker det är en typ av energi Sverige bör satsa på (Hedberg 

& Holmberg 2011, s. 7). När vindkraftverken väl ska etableras är det dock tämligen stor risk att de 

aktörer som vill etablera stöter på stort motstånd. Några olika orsaker som kan ligga till grund för 

det negativa bemötandet kan bero på exempelvis natur-, rekreations- och turistvärden för området. 

Ytterligare faktorer som spelar in är hur deltagandeprocessen för de boende har sett ut (Klintman & 

Waldo 2008, s.7). En vanlig tendens är att trots att vindkraftverk har en hög acceptans hos 

majoriteten av befolkningen, tenderar motståndet att öka när det blir aktuellt för en lokal etablering. 

Detta motstånd brukar vanligtvis minska med tiden efter att en etablering väl har skett (Wolsink 

2005, s.1199).  Några olika grundorsaker som nämns i samband med denna typ av konflikter är 

begreppet NIMBY (Not in my backyard). NIMBY som orsak har dock börjat bli mer och mer 

ifrågasatt under senare år. Ytterligare en orsak som nämns i konfliktsammanhang är ”The 

knowledge deficit thesis”.  ”Knowledge deficit thesis” gör gällande att motstånd ofta baseras på 
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ignorans och i vissa fall vidskepelse. Ett problem som skulle gå att lösa genom information och 

utbildning för de berörda parterna. Även detta är en tes som har börjat bli ifrågasatt på senare år 

(Persson & Welin 2008, s.193). 

Not in my backyard - NIMBY 

En orsak som sägs ligga bakom ett ökat motståndet vid en lokal vindkraftsetablering benämns 

NIMBY. NIMBY innebär att en person på ett generellt plan är positiv till vindkraft men blir negativ 

när den egna närmiljön tas i bruk för ändamålet. Denna lokala etablering kan ge motstånd då de 

boende börjar oroa sig för saker som ljud och förstörda vyer. Dock ska tilläggas att NIMBY inte är 

specifikt för vindkraftsetableringar utan gäller även flertalet andra etableringar som till exempel 

sjukhus, flygplatser, järnvägar etcetera (Krohn & Damborg 1998, s.957). Nimbyism visar sig ofta 

genom motstånd som baseras på känslomässiga, intensiva och ett ofta orubbligt motstånd till 

lokaliseringsplanerna (Kraft & Clary 1991, s.300).  

 

Begreppet NIMBY härleds till den tidpunkt under 60- och 70-talet då det infördes större möjligheter 

för allmänheten att delta i beslutsprocesser. Tanken med denna delaktighet var att det skulle bli 

enklare för myndigheter att införa förändringar. I kölvattnet av denna möjlighet dök nimbyismen 

upp (Kraft & Clary 1991, s.299). Denna nimbyism har lett till två olika typer av reaktioner kring 

medborgarnas möjlighet till delaktighet varav en sida är kraftigt kritisk och menar att detta motstånd 

i praktiken gör det omöjligt etablera viktiga projekt. Detta då motståndarna lyckas med att begränsa 

och/eller försena lokal ekonomisk utveckling och även hindrar tekniskt överlägsna lösningar på 

olika problem. Ett typexempel är kärnbränsle som är ett problem att få tillstånd att hantera på grund 

av kraftigt lokalt motstånd (Kraft & Clary 1991, s.301). De aktörer som är kraftigt negativa till 

nimbyister anser att dessa handlar själviskt och irrationellt samt att de blir mycket kostsamma för 

samhället och anser därför att medborgarnas delaktighet bör vara så liten som möjligt (Kraft & 

Clary 1991, s.301).  

 

De mer positiva bedömarna anser att allmänhetens delaktighet och motstånd kan anses vara både 

rationellt och legitimt då dessa kan ha en ganska god överblick kring de lokala riskerna. Kunskaper 

kring området, de boendes hälsa och välmående, är saker som kan tänkas ignoreras eller även 

missas av de myndigheter och övriga aktörer som är engagerade i etableringen (Kraft & Clary 1991, 

s.301). Denna lokalkännedom kan användas till att upptäcka och identifiera viktiga svagheter som 

de externa entreprenörerna inte känner till och kan därigenom spara både pengar och miljö. Det kan 

därför hävdas att ett större medborgarinflytande skulle kunna vara till fördel i beslutsfattande 
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sammanhang (Kraft & Clary 1991, s.301). Ett exempel där detta hade kunnat utnyttjas är vid det 

tidigare nämnda tunnelbygget genom Hallandsås.  

NIMBY som koncept 

En grov generalisering av Nimbyister är att: 

  

”Nimbys are noisy. Nimbys are powerfull. Nimbys are everywhere. Nimbys are people 

who live near enough to corporate or government projects – and are upset enough 

about them – to work stop, stall or shrink them. Nimbys organize, march, sue and 

petition to block the developers they think are threatening them.”(Glaberson 1988). 

 

 Detta är en enkel syn på NIMBY-beteende. Nya anläggningar som exempelvis vindkraftverk inom 

en persons omedelbara närhet upplevs ofta som oroväckande. En vanlig syn på NIMBY-fenomenet 

är att det starka motstånd som karaktäriserar NIMBY bygger på ett antal kriterier som Kraft & 

Clary (1991, s. 302) påvisar:  

 

1) Misstro gentemot de som driver projektet. 

2) Begränsad information kring projektets risker och problem. 

3)Trångsynthet som gör att man inte ser den stora helheten med projektets nytta (exempelvis bättre   

global miljö om fler går över till vindkraft). 

4)Känslomässigt förhållande till lokaliseringsplatsen. 

5)En hög grad av oro kring projektets risker. 

 

Som tidigare nämnts tenderar NIMBY att uppkomma när byggnationen av en verksamhet planeras 

tillräckligt nära bebyggelse så att de boende anser sig kunna bli påverkade av anläggningen. Närhet 

till ett projekt tenderar med andra ord att öka den negativa synen på ett projekt (Marks & 

Winterfeldt 1984, se Kraft & Clary 1991, s.303). Den rådande synen på de boende är att de ofta har 

begränsad kunskap vilket tenderar att förstärka missförstånd och skapa en överreaktion kring det i 

området aktuella projektet. De boende anser i gengäld att de känner sig ignorerade av myndigheter 

och övriga aktörer. Lokalbefolkningen anser att ingen lyssnar på deras argument eller deras 

kunskaper samtidigt som de anser sig få för dålig information. 

Problematiken med NIMBY som fenomen 

Åsikterna kring fenomenet NIMBY går dock isär. Maarten Wolsink hävdar att de idéer som gör 

gällande att motstånd mot exempelvis vindkraft beror på nimbyism är felaktiga. Den acceptans-u-
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kurva som Wolsink (2005,s.1197) tar upp kring vindkraftsetablering baseras på att acceptansen 

kring vindkraft (och andra anläggningar som tenderar att väcka motstånd) förändras under tid. Ofta 

visar sig acceptansen vara hög för vindkraft rent generellt, men när planer och projekt för en lokal 

etablering presenteras börjar de närboendes motstånd att öka, för att när projektet är genomfört ofta 

återgå till en betydligt högre acceptansnivå för de närboende.  

 

Det här beteendet hävdar många planerare och andra aktörer beror på nimbyism. Wolsink anser 

dock detta vara ett felaktigt antagande och menar att det motstånd som NIMBY skulle stå för i form 

av ett själviskt och ignorant agerande inte stämmer. Det finns andra orsaker som ligger till grund för 

det negativa agerandet (Wolsink 2005, s.1197-1199). Detta själviska beteende är tämligen ovanligt 

utan snarare är orsaken till ett ökat motstånd när nya områden planeras, att det är först då som ett 

riktigt intresse för det aktuella ämnet väcks. Det är detta väckta intresse, inte avståndet i sig som i 

sin tur leder till ett ökat engagemang. Ett engagemang som gör att de närboende börjar sätta sig in i 

vindkraft och vad det för med sig för positiva och negativa konsekvenser för dem själva (Wolsink 

2005, s.1199).  

 

Wolsink anser att myten kring NIMBY är väl spridd bland planerare av anläggningar och övriga 

aktörer inom området. Nackdelen är att de aktörer som är inblandade i etableringen fokuserar på fel 

saker. De förutsätter att det skapade motståndet enbart är baserad på projektets närhet och glömmer 

beakta ytterligare orsaker som kan ligga till grund för kritiken kring lokaliseringen. Wolsink anser 

vidare att detta fokus på NIMBY som orsak till lokaliseringsproblematik är förkastligt då det 

tenderar att förklara de boendes beteende utan att egentligen undersöka vad som är den egentliga 

orsaken. Fenomenet NIMBY har drivits så långt att begreppet används allt för ofta utan att 

användaren i sig egentligen vet vad begreppet står för.  

The knowledge deficit thesis  

Denna tes som fritt översatt betyder ”tesen om kunskapsbrist”, påstås bland forskare och 

beslutsfattare, vara orsaken till människors motstånd i samband med forskning och ny teknik. 

Därigenom skulle orsaken till motståndet mer eller mindre uppkomma på grund av okunskap. 

Denna brist på okunskap anses vara en självklar orsak till motstånd. Enklaste sättet att åtgärda 

denna okunskap skulle såtillvida vara genom utbildning. Även denna teori har dock börjat stöta på 

patrull bland forskare. Synen på forskning och teknik baserar sig inte enbart på vilka kunskaper 

drabbade besitter om ämnet, utan även deras sociala bakgrund och de erfarenheter denna medför 

spelar en viktig roll (Persson & Welin 2008, s.193). 
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Ett konkret exempel som Persson och Welin (2008) nämner är den amerikanska undersökning som 

påvisade ett lägre intresse bland afro-amerikaner än vita att donera organ. Detta ansågs 

ursprungligen bero på ”knowledge deficit thesis”, men studien gav ett annat resultat. Den 

huvusakliga orsaken visade sig vara att afro-amerikanerna inte ansåg sig få nytta av organen utan 

dessa organ till största delen hamnade hos vita. En oro som tenderade sig stämma ganska väl då 

sjukvården i USA till största finansieras via försäkringar. Försäkringar som afro-amerikaner, då de 

oftare hör till en social grupp med sämre ekonomiska förutsättningar, inte har råd med.   

 

Likväl som i fallet NIMBY används ”knowledge deficit thesis” för att på ett enkelt sätt generalisera 

motståndets orsak, istället för att mer specifikt, om än mer omständigt, ta reda på vad som är de 

verkliga bakomliggande orsakerna i det specifika fallet. Denna förenkling av ett ganska komplext 

problem riskerar att försvåra konflikten ytterligare. 

 

 

4. Teoretiska ramar 

 

I detta kapitel har vi valt att beskriva våra teoretiska utgångspunkter som innefattar begrepp och 

teorier hämtade från sociologiska kontroversstudier och människans olika uppfattningar om 

landskapet. Etableringen av vindkraft har visat sig skapa olika läger där kontroverser fått sin 

drivkraft genom olika argument och attityder. Kontroverser kring vetenskap och teknik har 

traditionellt innefattat experter som haft delade meningar kring en specifik företeelse. Idag finner vi 

i stor utsträckning att lekmän är involverade i sådana konflikter. De använder sig inte sällan av 

tekniska/vetenskapliga argument för att stärka den egna ståndpunkten. Vi har därför i det 

kommande teorikapitlet försökt beskriva olika typer av kontroverser.  Då en kontrovers dessutom 

kan ses som en kamp mellan olika diskursiva anspråk, kommer vi även att diskutera 

diskursbegreppet och hur vi använder det. Vi inleder dock med ta upp uppfattningar om landskapet 

vilka är centrala för att förstå lokaliseringskonflikter. 

Uppfattningen om landskapet 

Med tanke på den klimatdebatt som kretsat kring frågan om planetens existerande hälsa, kan det 

tyckas som en självklarhet att vindkraften borde uppfattas som något positivt och given som en 

energiform då den är förnyelsebar. Tekniken diskuteras och förespråkarna menar delvis att 
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vindkraften är en självklar del för att nå målet för ett bärkraftigt samhälle. Böhler (1998, s. 3) 

hävdar att det är en ren energikälla som inte har några som helst försurande effekter på den fysiska 

miljön. Den är också lämplig för mindre lokala projekt och detta stödjer i sin tur de möjligheter som 

varje enskild skall ha i form av miljöarbete enligt Agenda 21. Nyttjandet av vinden, tillsammans 

med andra förnybara källor, kan dessutom vara en potentiell källa till lokala arbetsmöjligheter och 

intäkter. Fast utbyggnaden av vindkraft endast är i inledningsfasen i Sverige, har den hunnit komma 

i konflikt med allmänna åsikter som bland annat innebär natur- och kulturmiljöintressen (Böhler 

2004, s.13). Vindkraft skiljer sig från andra ekologiska lösningar som till exempel kompostering 

och vattenrening då den oftast tar i anspråk större delar av människans omgivning. Den skapar 

något nytt som blir mer synligt.  

 

Med dessa argument i åtanke utvecklar Böhler (1998, s. 6-9) sin hypotes om en föreställning av en 

orörd natur som har fått ett högt symbolvärde i dagens samhälle. En positiv framtidstro kan kopplas 

samman med ett vackert naturlandskap och även en välorganiserad infrastruktur. Detta kan jämföras 

med det tidiga industrisamhälle där industriljud och fabrikslokaler utgjorde motsvarande symbol för 

en framtidstro och välfärd. De eventuella problem som idag kan uppstå vid en etablering av 

vindkraft kan ha ett samband med att den stöter sig med symbolen för den framtidstro som 

innefattar den orörda naturen. Böhler (2004, s15) skriver ”Ju mer orörd natur som det visar sig vara 

möjligt att bevara ju mer framtidstro. Etablering av vindkraft i områden uppfattade som naturlandskap kan i 

detta sammanhang lätt framstå som förlust av möjligheter.” Denna natur kan störas av vindkraftverk 

placerade i området och dessa uppfattas som en slags nedsmutsning av landskapet. Parallellt uppstår 

då tanken om att vindkraftens problem i första hand endast är en fråga om rätt lokalisering. Detta 

betyder att vindkraftsparker stationerade i områden som till exempel produktionslandskap inte 

upplevs som något störande utan som en naturlig del av det som kan vara en nödvändig del i ett 

bärkraftigt samhälles infrastruktur.  

 

Böhler (1998, s. 8) talar om områden som idag anses vara natur också på många vis är en social 

konstruktion. De hade inte haft samma utseende idag, om de inte blivit omhändertagna och 

skyddade. Därför blir frågan om naturen och landskapet ytterligare komplext, då varje persons egen 

uppfattning om vad som räknas symboliskt betydelsefullt styr åsikter och argument. Det en individ 

kan anse vara betydelsefullt att bevara kan ses vara en mindre betydelsefull natur av en annan. 

 

Vad som däremot förfaller vara viktigt är att hela tiden komma ihåg att områden 

vi betraktar som naturtrogna kan vara en materialiserad bild av vår mentala 
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föreställning om hur naturen skall se ut. Men andra ord är naturen ofta lika 

mycket kulturlig som naturlig. (Böhler 1998, s.9) 

 

Förutom att diskutera om hur naturen kan uppfattas, hävdar Böhler (2004, s. 11-16) att det råder en 

motsägelse inom Sverige då kontroversen kring vindkraft visar hur olika aktörer kan ha skilda 

meningar om hur ett bärkraftigt samhälle ska förverkligas. Motsägelsen innebär att vindkraften 

borde kunna etableras utan bekymmer, med tanke på att samhället för ett offentligt tal om en 

bärkraftig utveckling. Vindkraftsetableringar hindras dock av motståndarna som bland annat anser 

att den orörda naturen har ett högre värde än dessa. Sammanfattningsvis kommer den slutliga 

diskussionen, som vi nämnt i tidigare kapitel, att fokusera vid om hur människan vill att det ska se 

ut i närmiljön.  

Kontroverser 

Brante och Norman (1995, s. 9) hävdar att det moderna samhälle som människan idag befinner sig 

i, har skapat en revolution kring de vardagliga villkoren. Den nutida människan har oftast ett tryggt 

boende och ett skyddsnät i form av utbildning, kroppsligt välbefinnande och pension. Individen är 

också en del av ett högteknologiskt samhälle där tekniken inte alltid varit bekymmerslös utan skapat 

det som sociologer uttrycker det, oanade eller icke-avsedda kontroverser.  

 

Kontroverser kring vetenskap och teknik kan uppstå både ute i samhället och inom forskningen. 

Vanligt förekommande är att kontroversstudier med ett historiskt anlag ger forskaren chansen att 

upptäcka en kontrovers i redan befintligt material och väljer att lyfta fram den sida av kontroversen 

som länge varit tyst, eller uppfattad som förlorare. I många andra fall startar kontroversen forskare 

emellan men dynamiken och tyngden styrs av huruvida sakfrågan har en samhällsrelevans. Denna 

typ uppgraderas kvickt och engagerar ytterligare grupper än de berörda (Hallberg 2003, s. 30-32). 

En förutsättning för dess uppkomst menar dock Brante och Norman (1995, s. 45) således är att ett 

problem anses förekomma. Problemet kan i sig skapa en dispyt kring frågan huruvida något 

problem alls existerar eller om det istället är en fråga om ”social konstruktion”.  

 

Kontroverser kring teknisk utveckling blev allt vanligare under sextiotalet. Som tidigare diskuterats 

kring NIMBY beskriver Kraft och Clary (1991, s. 299) upprinnelsen som en del av en administrativ 

process där nya lagar med hänsyn till allmänhetens åsikter skulle skapa en öppnare beslutsprocess 

på en byråkratisk nivå. Skeptiker till denna process kritiserade den med hänvisning till att 

allmänheten inte besatt den kunskap som var tillräcklig för att göra rationella beslut. Även Brante 
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och Norman (1995, s. 39) talar om detta dilemma då folket självt skall fatta beslut om framtida 

alternativ, men att experterna samtidigt ofta anses vara den enda som har tillräcklig kännedom i 

ämnet för att kunna yttra sig eller fatta ett beslut. De ställer frågan om demokratin skall underordnas 

expertisen i svåra tekniska frågor, eller om demokratin alltid bör ha sista ordet. Detta skapar ett 

dilemma om vilken kunskap som skall vara den mest accepterade. Den ”folkliga 

vardagskunskapen” eller ”expertmässiga specialistkunskapen”.  

Kontroversens innebörd 

Kontroverser skapar en interaktion och besitter en viss utsträckning i tiden och rummet. Det betyder 

att en mindre oenighet som kvickt går över inte kan ses som en kontrovers. Brante och Norman 

(1995, s.24-25) hävdar att en kontrovers innefattar låsta positioner och pågår därför under en längre 

tidsrymd där olika grupper av människor är inblandade. Anledningen till att kontroverser tenderar 

att låsa sig är att grupperna skapar olika helhetsuppfattningar som formas och som sedan får 

aktörerna att bli ovilliga att förstå varandras perspektiv, varför de då talar förbi varandra. 

 

Kontroverser kan kuliminera på grund av diverse anledningar Hallberg (2003, s. 32-35) beskriver 

precis som Brante och Norman att de karakteriseras via dess utsträckning i tid och rum och att 

kortvariga konflikter som berör enstaka personer ej blir objekt för en kontroversstudie. Denna 

utsträckning i tid skapar en debatt som kan beröra andra än de ursprungliga aktörerna.  Det innebär 

att flera blir engagerade, känslor kuliminerar och argumenten blir skarpare. Detta bidrar till en ökad 

oförståelse för motparten. Skulle en yttre omständighet inträffa kan parternas argument försvagas 

(som till exempel vid kärnkraftsolyckor) eller skapa effekten av en ännu mer övertygad ståndpunkt. 

Dagens kontroverser  

Sociologiska kontroversstudier introducerades som tidigare nämnt under sena 1960-talet och hade 

under 1970-talet naturvetenskapen och dess anspråk i fokus.  Ofta uppkom de studerade 

kontroverserna i samband med forskningsresultat som var motsägande och denna brist på konsensus 

och förklaringar bland professionella väckte ett intresse. Från denna första fas av kontroversstudier 

som riktade sig mot kontroverser forskare och forskare emellan, började ett intresse uppstå för annat 

än naturvetenskap. Istället råder just nu en andra fas som inkluderar kontroverser mellan forskare 

och lekmän. Denna typ blir allt vanligare och undersöker sambandet mellan vetenskapen och 

demokratin (Hallberg 2003, s. 43). 

 

Förutom kontroverser forskare inbördes, och mellan forskare och lekmän, finns en tredje typ som 
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uppstår mellan olika lekmän där en tolkning och användning av vetenskap spelar en väsentlig roll 

med dess innehållande gränser och makt. Detta innebär att utövare som har en användning av 

kunskap inom olika områden också kan nyttja de existerande forskningsrönen på ett självständigt, 

fristående vis. Enligt Hallberg (2003, s. 61-63) är området om kontroverser mellan lekmän, ännu 

outforskat och bygger istället upp ett tänkbart scenario. Scenariot innebär att det i framtiden inte 

endast är forskare med ett enstaka intresse som ligger till grund för kontroversen. Istället kan 

kontroversen basera sig på en dialog mellan grupper som själva tar del av, ifrågasätter och kritiserar 

forskningsresultat utan att forskarna aktivt har någon som helst inblandning i form av expertroll 

eller uttalande. Grupperna som till exempelvis kan vara lokala motståndare av vindkraft har därför 

möjlighet att referera till olika undersökningsresultat utvecklade av forskare, utan att dessa är 

debattörer själva.  

Expertkunskap kontra lekmannakunskap: ett exempel  

Ett exempel där en kontrovers mellan olika sorters kunskaper förekommit var den som uppstod i 

sviterna av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986. Fårfarmarna i landskapet Cumbria i norra England 

hörde till de som drabbades hårdast av de radioaktiva föroreningar som nådde Västeuropa efter 

katastrofen (Wynne 1989, s.12). 

 

Kontroverserna mellan fårfarmare och myndigheter/experter började tidigt. Flera olika orsaker 

ledde till förvirring och misstro från fårfarmarnas sida. Bland annat skulle försäljningen av lamm 

först inte påverkas, sedan fick denna försäljning korta restriktioner som förlängdes efterhand. Detta 

då experternas prognoser om den minskning av cesium i lammen fick revideras successivt då nivån 

i stället för att minska snabbt till att i vissa fall tenderade att öka (Wynne 1989, s.12). Dessa 

cesiumprognoser visade sig vara baserade på felaktiga förutsättningar om markens beskaffenhet 

(Wynne 1989, s.33). I mars 1988 fanns det fortfarande restriktioner på 1 miljon lamm (Wynne 1989, 

s.14). 

 

 När ersättningskraven på förlorade inkomster kom från farmarna baserade myndigheter dessa 

ersättningskrav på de låga priser som skapades efter olyckan och inte de ”normalpriser” som rådde 

innan. Krav på att de från början skulle fört dagbok över de oförutsedda kostnader väckte ilska hos 

farmarna då den information de fått från början var att de inte skulle drabbas av några restriktioner. 

Dessutom var mycket av kostnaderna svåra att dokumentera överhuvudtaget (Wynne 1989, s.34-

35).  
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Andra orsaker till misstro var experternas ovilja att lyssna på den lokalkännedom som farmarna 

hade. De brydde sig inte om den variation i radioaktiviteten i området som farmarna hade 

kännedom om och som inte syntes i myndigheternas genomsnittsiffror (Wynne 1989, s.36). 

Experterna ansågs dessutom ignorera hur fåruppfödning fungerade och att det inte gick att styra den 

via någon form av mall utan att arbetet var mer krävande och oförutsägbart än så (Wynne 1989, 

s.12). Myndigheternas förmåga att även gå ut officiellt med information som ansågs säker, klingade 

illa med farmarnas egen uppfattning. De var själva vana vid att anpassa sig till det osäkra och 

oförutsägbara istället för att försöka kontrollera det (Wynne 1989, s.36). 

 

Myndigheterna fortsatte hävda att radioaktiviteten skulle minska. Vad de boende i området då 

påstod kunde ha en stor inverkan på cesiumnivåerna var den upparbetningsanläggning av uran som 

låg i området. De hävdade att nivåerna varit höga redan innan Tjernobyl. En åsikt som förnekades 

av experterna. Farmarna skulle då lita på experter som de insett inte kunde sätta prognoser på 

utsläppen tidigare. När det sedan visade sig att inga mätningar kunde redovisas från området innan 

Tjernobylkatastrofen, ökade inte förtroende för experterna. Sedan om avsaknaden av mätningar 

berodde på att de inte gjorts eller att de hållits hemliga, gjorde inte förtroendet större (Wynne 1989, 

s.36). De experter som fick förtroende hos farmarna var de som befann sig ute på fältet och 

stannade som gäster i några dagar hos dem och hade mer informella samtal kring 

forskningsprocesserna i området. Detta till skillnad från de myndigheter som ansågs vara 

centraliserade, hierarkiska och på det stora hela mera distanserade från området (Wynne 1989, 

s.38). 

Kontroversers möjliga avslut  

Brante och Norman (1995, s. 46-47) beskriver fyra olika vis som kontroverser kan avslutas på. 

Antingen sker det via en lösning, övergivande, differentiering eller stängning. Den första, lösning, 

vore det mest ideala då det innebär att ena parten ger upp och blir övertygad av den andres fakta och 

argumentation. Detta är den ovanligaste avslutningen. Övergivande innebär att de aktörer som är 

inblandade tappar intresset och kontroversen upplöses; ingen har lust att prata om den längre. 

Differentiering är en fredlig lösning som till exempel i en akademisk situation resulterar i 

underavdelningar med egna institutioner, så kallad specialisering. Den sistnämnda är stängning som 

numera är vanligt förekommande. Detta inkluderar en extern auktoritets ingripande. Exempelvis 

kan staten fatta ett beslut trots att expertisen är oenig. Frågor kan på detta vis avgöras genom 

folkomröstning, vilket användes i kontroversen kring kärnkraft i Sverige.   
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Diskurser möter kontroverser 

Diskursbegreppet som kan kopplas samman med kontroverser, har ökat sin betydelse i den nutida 

samhällsvetenskapen. Howart (2007, s. 9) hävdar att själva diskursanalysen ursprungligen har rötter 

inom lingvistik och semiotik och har sedan spridit sig till diverse samhällsvetenskapliga och 

humanvetenskapliga diskursdiscipliner. Denna metod och begreppet diskurs används numera av 

forskare inom bland annat historia, sociologi, psykoanalys, genusforskning och statsvetenskap. En 

anledning till detta ökade intresse kan ses bero på ett stigande missnöje mot traditionella 

positivistiska ansatser. Denna kvicka framväxt har tvingat fram förändringar av ordets vanliga 

innebörd. Diskursen kan ses som ett enda yttrande eller på sin höjd ett samtal mellan två personer. 

En annan uppfattning är en inramning av hela det sociala systemet vilket i sin tur skapar den sociala 

och politiska världen.  

 

Konsensus av Howarts tankar är att termen diskurs är något som kan tolkas på många olika vis. Alm 

(2005, s. 12) definierar diskurs som något vardagligt förekommande i form av samtal eller 

konversationer. Inom samhällsvetenskaplig forskning menar Alm istället att diskursbegreppet har 

flera andra betydelser. Även Böhler (1998, s. 26) anser att termen kan definieras på olika sätt och 

ser diskursbegreppet synonymt med debatt eller diskussioner. Alm ställer sig däremot frågande till 

begreppet diskussion och menar istället att till skillnad från en sådan som kan ses vara ett samtal 

kring ett ämne eller en företeelse, har en diskurs ett genomgående mönster av föreställningar, idéer 

och argument som berör ett fenomen på ett visst sätt. En diskursanalys skiljer sig alltså från ett 

vardagligt sammanhang på det vis att det sker på en mer övergripande nivå och fokuserar vid 

mönster hellre än enskilda påståenden.  

 

Diskurser agerar på olika nivåer och är komplexa. Dryzek (2005, s. 9) anser att situationens 

utbredning styr antal potentiella perspektiv och därför skapar en större svårighet att besluta vad som 

är fel och vad som är korrekt. Det som fungerar som diskursernas drivkraft är de olika angripssätt 

som används för att få ett grepp om världen. De konstruerar relationer och betydelser, med syfte att 

finna legitim kunskap. Varje diskurs innefattar grundpelare i form av antaganden, fördomar och 

åsikter som driver debatter, analyser och spridda åsikter samman.  

 

Diskurser kan ses som en kamp mellan olika sätt att vilja formulera verkligheten. Denna diskursiva 

kamp visar på stridigheter mellan kontrahenter och ett maktspel som pågår under en längre tid. 

(Palmblad & Börjesson 2010, s. 10-19). Howart (2006, s.91) nämner Foucault som anser att det är 
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inom diskursen som makt och vetande kopplas samman. En uppfattning om diskursen bör vara att 

den inte är enhetlig eller stabil, utan en uppsättning av åtskilda delar. De olika diskurserna som 

strider är alltså flera element som kan verka i olika strategier. Dessa strategier som kan vara 

maktinstrument och sätta hinder, eller vara utgångspunkter för en motsatt strategi. Den diskursiva 

kampen ger också möjlighet att använda argument från andra diskurser för att stärka den egna.  

 

Som tidigare nämnts kan en kontrovers om till exempel teknologisk utveckling innehålla en kamp 

mellan olika diskurser gör anspråk att stå för det ”riktiga”, ”sanna” och ”förnuftiga”. Inom 

kontroversen om vindkraft kan till exempel detta visa sig i hur förespråkarna och de lokala 

motståndarna försöker hävda sig via strategier som kan uppfattas som diskursiva, bland annat som 

genom att referera till olika forskningsresultat. I lokaliseringskontroversen kring SwePol Link såg 

vi en strid mellan den expertmässiga specialistkunskapen och den folkliga vardagskunskapen som 

inte hade samma legitimitet och därför skapade en diskurs om vilken kunskap som värderades 

högst. Diskurserna kan ses likt de pjäser som existerar under ett parti schack. Dessa konkurrerar och 

försöker få makt över spelet. Det är schackbrädet som är kontroversen och begränsar det som 

diskurserna har att spela om. Slutsatsen är att diskursen rymmer och skapar makt. Den stärker 

makten men underminerar den på samma gång då diskursen ständigt förändras. 

 

5. Metod 

 

I detta kapitel redogör vi hur studiens upplägg rent praktiskt har sett ut, hur processen fortskridit 

samt vilka datainsamlings- och analysmetoder som använts. Då vi valde att utgå från kvalitativa 

intervjuer diskuterar vi denna metod. Detta då den kvalitativa intervjun ställer krav på forskaren 

som en professionell person med fokus på att inhämta kunskap genom det till synes, så enkla viset 

att föra ett samtal och endast lyssna. Detta är givetvis inte enkelt och därför kräver sin plats i 

kapitlet. 

 

Val av forskningsmetod 

Då en forskare skall påbörja sin studie är det från start viktigt att grunda sin forskningsmetod på den 

problemställning, erfarenhet och resurser som är i närhet av ämnet. Vi valde att fokusera på 

fenomenet vindkraft och behövde sedan göra ett val för att nå målet om att finna de olika aktörerna 
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och få en uppfattning om deras bakgrund.  Det vi ville finna var erfarenheter från personer som varit 

nära processen och få en djupare förståelse för deras attityder. Därför valde vi att använda oss av ett 

kvalitativt perspektiv. De kvalitativa metoderna kan inhämtas på diverse olika sätt. Dessa kan vara 

observerande eller intervjuer med färdiga frågor eller med ramar där intervjupersonen tämligen fritt 

tillåts utveckla sina åsikter kring ett ämne. Vi valde att basera studien på fyra semistrukturerade 

intervjuer, med hjälp av en intervjuguide. Annat underlag samlades in i form av skriven text som 

bestod av samrådsredogörelser, som är en sammanställning av det samråd som ska hållas vid 

etablering av större vindkraftverk. På samrådet får de av vindkraftsetableringen berörda parterna 

komma till tals om vad de anser om det eventuella kommande projektet. Utöver dessa redogörelser 

använde vi oss även av artiklar, insändare, vindbruksplaner och föreningars hemsidor.  Dessutom 

erhölls även svar på frågor vi hade via en mejlkontakt hos en branschorganisation för elföretag. 

Detta material i kombination med intervjuerna skapade en helhetssyn över hur de olika aktörerna 

har interagerat sinsemellan. Dessutom gjorde vi en observation under en invigning av en 

vindkraftsutställning utförd av förespråkare. Slutligen besökte vi platser aktuella för 

vindkraftsetableringar för att själva få en känsla för vad kontroversen handlade om. Vi hoppades att 

validiteten på detta vis ökade för studien.  

Kvalitativa forskningsintervjuer 

Att finna ny kunskap genom att använda samtalet, är ingen banbrytande metod. Sedan 1980-talet 

har kvalitativa metoder som en grund för diskursanalyser blivit allt mer användbart inom 

samhällsforskningen. En tendens som påvisar detta är det antal böcker inom kvalitativ forskning 

som kvickt ökar i antal. Vi har valt att utgå från Kvale och Brinkman som i Den kvalitativa 

forskningsintervjun (2009)  hävdar att det finns filosofiska, tekniska och kulturella anledningar till 

den ökade användningen av kvalitativa intervjuer som forskningsmetod. Under 1950-talet blev 

tillgången större av små och bärbara bandspelare som underlättade arbetet med att registrera 

intervjuerna. Några decennier senare kom dessutom datorprogram som kunde förenkla sättet att 

utföra kvalitativa analyser av utskrivna intervjuer. I nuläget har de kvalitativa forskningsmetoderna 

blivit en självklarhet inom flertalet områden såsom pedagogik, antropologi, sociologi och 

medievetenskap. Den kvalitativa inställningen innebär att fokus ligger vid de vardagliga och 

kulturella perspektiven av en människans tänkande. Förutom studierna kring en människas tänkande 

vill forskaren även se lärandet, handlandet, vetandet och hur personer uppfattar sig själva som 

individer.  
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Den kvalitativa intervjuns innebörd   

Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att finna en förståelse av världen från 

undersökningspersonens synvinkel. Genom att utveckla en mening ur deras erfarenheter skapas 

också ett avslöjande av deras levda värld. Det är samtalet i sig som ligger till grund för den nya 

forskningen. Samtalet finns i många olika former och det är i det professionella sammanhanget vi 

valt att angripa frågan. Den journalistiska intervjun, den filosofiska dialogen, den terapeutiska 

sessionen och den kvalitativa forskningsintervjun är alla typer som innebär ett professionellt samtal. 

Kunskapen som tidigare nämnts, skapas vid intervjun och genom den interaktion som utspelar sig 

mellan den intervjuade och intervjuaren. Kvale och Brinkmann (2009. s. 17-32) hävdar att det inte 

är något besynnerligt med att använda intervjun som ett instrument utan det är ett samtal med en 

struktur och ett syfte.  

Den kvalitativa intervjuns maktsymmetri 

Den kvalitativa forskningsintervjun innebär ett samtal men bör inte ses som ett där likställda parter 

agerar. Forskaren är den som kontrollerar situationen och definierar de fenomen som uppstår. 

Förutom detta skall forskaren även introducera ämnet för intervjun och använda ett kritiskt 

tillvägagångssätt vid en uppföljning av de svar som ges på frågorna. Under våra intervjuer har vi 

försökt inta forskarens roll utan att den intervjuade skall känna sig förhörd. Genom att ställa frågor 

om huruvida känslor uppstått vid någon särskild tidpunkt under kontroversens olika faser och 

använda frasen ”varför då?” sällan eller aldrig, skapades ett öppnare samtal.  

Val av intervjupersoner 

Vi valde att göra fyra intervjuer på grund av den ringa tid som stod till förfogande, samt att studien 

även baseras på dokument. Vi såg det som önskvärt att intervjua två personer som var för vindkraft 

och två som var motståndare till en lokal etablering.  

 

IP1 är uppvuxen och boende på en ö som tillhör Öckerö kommun. Hon ansågs kunna komplettera 

studien då hon har en god lokalkännedom och har varit involverad i områdets utveckling. Hon är 

motståndare till vindkraft i området.  Kontakten togs efter rekommendation från en person som vi 

först sökt för intervju, men som avböjde att delta. IP1 kontaktades via telefon, varpå ett missivbrev 

skickades via e-post. Intervjun utfördes i Kurs och tidningsbiblioteket på Göteborgs Universitet. 

 

IP2 är bofast och politiskt aktiv och vindkraftsförespråkare inom Öckerö kommun. IP2 valdes på 

rekommendation från en konsult på en miljöbyrå i Göteborg. Första kontakten skedde via 
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missivbrev och sedan bokades intervjun via ett telefonsamtal. Intervjun utfördes på dennes 

arbetsplats. 

 

IP3 är bofast på en av öarna på Västkusten och valdes efter att vi läst om honom i en artikel 

angående vindkraft som han i området är motståndare till. Första kontakten skedde via missivbrev 

och därefter bokades tid för intervju via telefonsamtal. Intervjun skedde i dennes hem. 

 

IP4 valdes på rekommendation av en person som valde att avstå från intervju. IP4 arbetar med 

konsultation inom vindkraft och sågs som intressant då han har god erfarenhet av både 

motståndarna och förespråkarna inom vindkraft. IP4 är förespråkare av vindkraft. Kontakt togs först 

via telefonsamtal varpå missivbrevet e-postades.  Intervjun gjordes via telefon. 

Skapande av intervjuguide 

Intervjuguiderna har skapats via ett semistrukturerat vis. Detta innebär som att frågorna endast var 

en riktlinje för det som vi ansåg önskevärt för de intervjuade att beröra. Vi valde att dela upp 

intervjuguiden efter teman och den utformades beroende på om den intervjuade var privatperson 

eller en annan aktör. Se bilaga 1 och 2. för de använda intervjuguiderna. 

Utförande av intervju  

Tre av intervjuerna gjordes via personliga möten, en i form av telefonintervju. Vid de personliga 

mötestillfällena var vi båda studenter närvarande. Dessa intervjuer spelades in under det att en av 

oss utförde intervjun medan den andra förde anteckningar och kom med eventuella följdfrågor. 

Denna uppdelning skedde för att det skulle vara lättare att för intervjuaren att fokusera på 

intervjupersonen istället för att riskera att förlora uppmärksamheten genom antecknande. Ytterligare 

anledning till uppdelningen var att vi ansåg det vara mer avslappnat för intervjupersonen om denne 

bara hade en person att föra samtal med. Telefonintervjun utfördes med endast en av oss då det 

ansågs kunna bli rörigt med för många personer kring en telefon. Även här fördes anteckningar och 

intervjun spelades in. Samtliga intervjuer transkriberades och skrevs ut. 

 

Samtliga intervjuer inleddes med att vi delgav de etiska riktlinjerna i form av följande. Under Etiskt 

ställningstagande beskrivs våra utgångspunkter ytterligare. 

 

De var där frivilligt och kunde när som helst avbryta intervjun eller avstå att 

svara på frågor utan att behöva motivera varför. De utlovades även anonymitet, 
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detta trots att en av de intervjuade inte ansåg detta vara nödvändigt. Innan 

intervjun påbörjades frågade vi om de tillät att intervjun spelades in. De 

informerades dessutom om att intervjumaterialet efter att det använts, skulle 

förstöras. Vi förklarade vilka vi var och vårt syfte med uppsatsen. Vi avslutade 

intervjun med att fråga om vi fick kontakta dem om ytterligare frågor eller 

funderingar uppstod.  

Etiskt ställningstagande 

Vid studiens intervjutillfällen har vi som forskare valt att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer (s.7-14) inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning och de fyra krav som nämns. 

De tillfrågade har tagit del av följande information genom det missivbrev som skickats ut inför 

intervjun. De fyra kraven är följande: 

 

Informationskravet: Intervjupersonen (IP) informeras om vilka forskarna är, vad som ska studeras 

och hur studien kommer att genomföras. 

 

Samtyckeskravet: Detta innebär att IP får reda på att denne ställer upp helt frivilligt och inte behöver 

göra något som denne inte vill delta i. Forskaren och IP ska vara överrens om vad som ska göra och 

på vilket sätt. Samtidigt ska IP vara till fullo införstådd med att denne kan avbryta samarbetet 

närsomhelst utan att behöva förklara varför.  

 

Konfidentialitetskravet: Den information som forskaren erhåller ska behandlas försiktigt. Forskaren 

har tystnadsplikt gällande den information som fås från IP. Dessutom ska forskaren se till att IP inte 

skadas på grund av att de ställt upp som forskningsobjekt. I det här specifika fallet som berör små 

kommuner bör vi som forskare ha i åtanke att anonymiteten blir svårare att upprätthålla.. Detta för 

att det blir tämligen lätt att ta reda på vem det är som har sagt vad om vi inte anstränger oss 

tillräckligt för att avidentifiera det insamlade materialet. IP:s anonymitet ska bevaras under 

forskningsarbetet och även i den färdiga rapporten. 

 

Nyttjandekravet: IP ska bli informerad om hur det insamlade materialet kommer att användas. Det 

innebär i praktiken att det insamlade materialet inte kommer att användas i andra syften än till den 

aktuella forskningen. Ej heller får eventuella insamlade personuppgifter användas i något 

sammanhang som direkt påverkar den enskilde utan att denne gett sitt eventuella medgivande. 
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Förutom dessa krav har vi beaktat det som Kvale och Brinkmann diskuterat i Den Kvalitativa 

Forskningsintervjun (2009, s. 77-96) gällande att etiska problem förekommer under hela 

intervjuundersökningen. Vi har redan från start försökt analysera hur de etiska riskerna sett ut i form 

av personliga konsekvenser som inte bara handlar om huruvida den publicerade rapporten kan få för 

konsekvenser för den grupp som IP tillhör, utan också hur de personliga konsekvenserna blir för 

den intervjuade i form av stress under intervjun och förändringar i självuppfattningen. För att 

undvika dessa konsekvenser ställde vi inte frågor angående varför personen tänker på ett visst sätt, 

utan låtit denna tala utan någon press om att svara på ett sätt som skulle göra oss forskare till lags.  

Avgränsningar 

Vi valde att begränsa studiens område till vindkraftsetablering på Västkusten och majoriteten av 

textmaterialet är från år 2009 till år 2012. Begränsning av artiklar utfördes i Mediearkivet 

(Retriever) och sökning gjordes på orden ”vindkraft” och sedan med de aktuella kommunernas 

namn. De kommuner som valdes är de som anses höra till Västkusten, från Strömstad i norr till 

Laholm i söder. Vi studerade totalt 181 artiklar inklusive insändare, samt totalt 17 

samrådsredogörelser och utställningsutlåtanden kring vindkraftsetablering. Vi valde 

samrådsredogörelser då dessa är obligatoriska vid etablering av större vindkraftverk och därför är 

ett bra sätt att få tillgång till de berörda parter och deras åsikter. Antalet artiklar och insändare 

valdes då vi ville få en så bred bild som möjligt kring ämnet. Textmaterialet har varit relativt jämt 

fördelat mellan kommunerna. Intervjupersonerna som valdes ut kommer från Öckerö med omnejd, 

med undantag IP4 som bor och arbetar på annan ort. 

Problem 

De möjliga problem som kan nämnas är den tid det tagit vid beställning av material och litteratur 

samt att vissa böcker har varit utlånade. I de flesta fall har det löst sig alternativt att vi har hittat 

ersättningslitteratur. Problemet har inneburit att det varit lätt att få för mycket material efterhand 

som det dyker upp nya, intressanta, källor eller begrepp som känns relevanta för studien. Ytterligare 

problem var att finna samrådsredogörelser då vissa kommuner hävdade att de inte fick publiceras på 

internet på grund av personuppgiftslagen. Dock var det inga svårigheter att få dem utlämnade vid 

begäran.  

 

Problem som uppstått i samband med intervjuer är då en av de tillfrågade valde att inte svara på den 

telefonintervju som var bokad. Detta skapade en svårighet tidsmässigt då mer än halva tiden 

passerat. Vi löste detta genom att istället skapa kontakt med IP4 och komplettera med denna 
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intervju. 

 

Ytterligare problem har uppstått vid tolkningen av materialet då de olika intervjuade skall 

anonymiseras. Personer från mindre orter har en större risk att bli identifierade och vi har därför 

varit försiktiga vid analysen. Slutligen fann vi ett bekymmer med avgränsningen som först skulle 

komma att fokusera vid Öckerö kommun. Då endast en av de tillfrågade ursprungligen kommer från 

platsen valde vi att utöka vår avgränsning ytterligare. Detta förklarar vårt ursprungliga syfte som 

går att urskilja i missivbreven som skickades ut och där kommunen Öckerö nämns (se bilaga 3). 

 

Reliabilitet/Validitet 

För att kunna avgöra trovärdigheten av det insamlade materialet används begreppen validitet och 

reliabilitet. Dessa begrepp kan enklast översättas med ”vad vi mäter” (validitet) och ”hur vi mäter” 

(reliabilitet). God reliabilitet ska även leda till att undersökningar inom samma område leder till 

ungefär samma resultat om de är utförda på liknande sätt. Tillsammans visar detta hur pålitlig en 

rapport kan anses vara. Inom kvalitativ forskning handlar det om att beskriva hur insamling och 

bearbetning av data har skett, förutsättningar inför arbetet och hur resultaten kommit fram under 

analysen. 

Reliabilitet 

Vår förförståelse av ämnet var från början begränsad men växte fram gradvis som vi samlade in 

material. Slutligen ansåg vi oss ha en god överblick kring området. När det kommer till intervjuerna 

kan de intervjuade ha påverkats av vår brist på erfarenhet av liknande situationer. Kanske kunde vi 

ställt bättre frågor? I efterhand kom vi på följdfrågor som kunde använts. Dessutom hade 

förmodligen vår blotta närvaro under intervjuerna en inverkan på intervjupersonerna. Denna 

påverkan varierade säkerligen mellan de olika personerna, beroende på hur vana de var vid 

intervjuer. En faktor som också togs i beaktande var hur mycket intervjupersonerna svar färgades av 

vad de trodde vi ville höra eller om de verkligen sa det de tyckte och tänkte.  

 

När det gällde reliabiliteten av det insamlade textmaterialet fanns ett bekymmer. En överväldigande 

del av vad som skrevs i tidningars insändare och även samrådsrapporter var från personer som var 

negativt inställda. Då vi inte hade någon uppfattning om hur många personer som totalt var berörda 

var det svårt att avgöra hur stor del som inte gjorde sig hörd. Utifrån två av intervjuerna fick vi dock 

uppgifter som gjorde gällande att det var få av de som var positiva eller neutrala som kom till tals. 
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Detta resulterade i att motståndarsidan kunde upplevas som stor i förhållande till förespråkarna i 

studien. 

Validitet 

Det material som studien bygger på är hämtat från flera olika källor, vilket skapat en möjlighet att 

sätta dessa mot varandra. Vi ser det som en fördel att ha studerat samrådsredogörelser, artiklar och 

insändare samt utfört fyra intervjuer. Intervjuerna kan anses öka validiteten då vi genom dessa anser 

oss ha fått en större förståelse för textmaterialet. Genom att intervjua lika många av motståndarna 

som förespråkarna, ser vi att intervjuerna gett en god bild. Textmaterialet är dessutom inte endast 

hämtat från en kommun, utan från flertalet längs kusten, vilket ger ett vidare perspektiv. Trots att 

det studerade materialet visar att motståndarna syns i störst utsträckning i insändare och 

samrådsyttranden, anser vi att validiteten är god för materialet då förespråkarna haft en lika stor 

chans att hävda sig. Man kan också hävda att det är just i insändare och samrådsyttranden som 

motståndarna kan komma till tals då deras tillträde till andra arenor är begränsat. 

Att genomföra en diskursanalys – vår tolkningsmetod 

Under tidigare kapitel undersöktes begreppet kontrovers och dess innebörd. Kontroverser som 

uppkommer då aktörer har olika intressen, eller olika uppfattningar om fenomen, skapar en grund 

för en analys med diskursiva metoder. De olika tolkningarna som i dagsläget dominerar och har 

funnits kring vindkraft skapar goda förutsättningar för en diskursanalys där vi valt att undersöka 

aktörerna och deras argument. Precis som kontroverser är diskurser komplexa och agerar på flera 

nivåer där olika antal perspektiv styr utbredningen. En kontrovers kan dessutom ses som en kamp 

mellan olika diskursiva anspråk. Vi har därmed också valt att undersöka denna metod närmare och 

tillämpa i vår analys av den insamlade data. 

  

Palmblad och Börjesson (2010, s. 8) anser att diskursanalysen första fas ofta kan innebära problem 

att avgränsa olika sociala grupperingar. Detta på grund av att en individ kan ha flera åsikter, viljor, 

känslor och handlingsmönster. Att studera gränsdragningar och dessa skildringar kan vara ett sätt att 

närma sig diskursanalysen. Genom att analysera sociala grupper och de identiteter som följer dessa, 

kan diskursen få möjlighet att driva fram gränser för det som är möjligt. En diskursanalytiker 

använder sig dessutom av ett historiskt förhållningssätt vilket skapar förutsättningar att på ett 

effektivt vis se variationer av det som i dagsläget är en självklarhet och för många människor givet. 

Det vill säga, undersöka hur processerna framskrider då diskursiva ramar föds. Dessa ramar kan 

vara relationer mellan könen eller definitionen av hur ett ting blev vackert eller fult. Diskurser kan 
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därför ses som något som inte endast yttras i olika sammanhang utan det som skapar 

förutsättningarna för att kunna säga det. Huvudområdet kan ses vara att beskriva hur processen har 

gått till.  

 

För diskursanalytikern kan forskningen baseras på hur skildringarna förknippas till olika platser och 

hur fenomenet har diskuterats i olika sammanhang. Frågor i vårt fall blir möjligen; hur har vindkraft 

diskuterats? På vilka olika vis går det i diskursen urskilja hur det framställs i verkligheten? Syns 

olika versioner och hur är relationen dem emellan?   Palmblad och Börjesson (2010, s.13) talar om 

en undersökningsmodell där fokus ligger vid en diskursiv kamp. Den diskursiva kampen granskar 

hur olika sätt att formulera verkligheten, allesammans kämpar för att nå ett övertag på fältet. 

Strategin grundar sig i att de kriser, konflikter och existerande kontroverser tillsammans strider på 

olika vis och därför kan synliggöra diskursens innehåll. Detta innehåll är beståndsdelar i form av 

ramar och uppmaningar.  Palmblad och Börjesson (2010, s.48) beskriver hur maktspelet kan visa sig 

i diskursanalysen:  

 

För det första är diskursanalyser mycket sällan blinda för makt. Efter Foucault torde 

det vara svårt att inte förhålla sig till relationen mellan makt, kunskap och diskurser. 

Däremot är makten inte något som kan placeras utanför diskursen - den både verkar 

och analyseras i diskursen. Makt är nämligen för Foucault ständigt närvarande […].  

 

Ytterligare strategier är att försöka finna gränser för det som acceptabelt att uttala och förbud kring 

ett visst fenomen. Gränserna i sig kan skapa en förståelse för diskursens lokala punkter respektive 

yttre gränser. Howart (2007, s.18) väljer att sammanfatta själva diskursanalysen: 

 

Diskursanalys är beteckningen på den process där man analyserar meningsskapande 

praktiker som diskursiva former. Det innebär att diskursanalytiker behandlar ett brett 

spektrum av språkligt och ickespråkligt material – tal, rapporter, manifest, historiska 

händelser, intervjuer, politiska åtgärder, idéer och till och med organisationer som gör 

det möjligt för subjekten att uppleva världen av objekt, ord och praktiker.  

 

Med tidigare nämnd teori i åtanke, kan vi nu finna slutsatsen att en diskursanalys framträder på 

olika sätt beroende på den vetenskapsteoretiska utgångspunkt forskaren har. Själva 

diskursbegreppet besitter ett brett register av fokuseringar som alla har sin prägel. Vissa studier 

väljer att framlägga olika skildringar och genrer främst, medan andra studier istället visar olika 
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styrningsformer som huvudsyfte. Dess gemensamma kärna är viljan är framställa fenomenet och 

vad som formar uppfattningen om denna. I vårt fall är fenomenet vindkraft och hur de olika 

skildringarna ser ut gällande upplevelser av vindkraftsteknik i dagens moderna samhälle. 

Tillsammans skapar flera utsagor en grund för den diskurs som vi valt att undersöka och vad som 

anses vara rätt att säga och vad som istället anses vara utanför de diskursiva ramarna. Vi har även 

sökt efter den diskursiva kampen och försökt kartlägga hur strategierna ser ut inom varje diskurs. 

 

För att finna en struktur i vårt analysarbete valde vi att utgå från kriterier. Dessa fungerade som ett 

verktyg för att dela upp det empiriska materialet. Kriterierna var: 

 

 Vem säger vad? 

 Vad är det som sägs? 

 Vad är det som utelämnas?  

 Hur betecknas motståndet? 

 Vem är det som hänvisas till? 

 

Med dessa kriterier i åtanke läste vi igenom allt insamlat material och märkte med 

överstrykningspenna ut de argument som stod att finna. Därefter delade vi upp argumenten utifrån 

vilken slags aktör de var; en av förespråkarna, motståndarna eller av annan åsikt. De som var av 

annan åsikt än för eller emot vindkraft var väldigt få till antalet, därför använde vi oss inte av dessa i 

analysen. Efter att ha kartlagt vart argumenten härstammade från såg vi en trend av återkommande 

argument vilka vi delade upp i olika kategorier. Återkommande argument inom dessa rörde 

ekonomiska frågor, landskapsbevarande och åsikter om olika kunskaper inom kontroversen. Det var 

dessa kategorier som sedan ledde fram till tre olika diskurser; Miljödiskursen, Lekmannadiskursen 

samt Den ekonomiska diskursen. Vi valde sedan ut de citat som representerade de vanligt 

förekommande åsikterna inom varje diskurs.  Dessa redogjorde vi sedan för i analysen, kopplade till 

teorikapitlet. 

 

En diskursanalys kan innebära att det inte är enkelt att särskilja vissa argument åt då somliga aktörer 

använde sig av andra diskurser för att göra sina egna argument starkare. Vi hade ändå vårt syfte i 

åtanke om att finna de aktörer som varit inblandade och hur dessa stod i förhållande till varandra. 

Slutligen resumerade vi de intervjuades åsikter genom de kursiva sammanfattningarna som finns 

före vissa citat.  
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6. Analys / Resultat 

 

Inom detta kapitel redogör vi för det insamlade empiriska materialet från intervjuer och texter, och 

gör en diskursanalytisk tolkning. Analys och resultat är tillsammans grund och sammanvävt genom 

tre olika diskurser som möts och karakteriserar kontroversen. Dessa diskurser är Miljödiskursen 

som visar den symboliskt orörda naturen som Böhler (1998) nämner och hur aktörerna ställer sig till 

denna. Diskursen berör även olika lokaliseringsmöjligheter. Den andra diskursen vi funnit är 

Lekmannadiskursen Denna förklarar den kunskap som de olika aktörerna besitter och hur 

information färdas sinsemellan. Den sista diskursen vi funnit är den Ekonomiska diskursen som 

visar hur globala intressen möter lokala. Diskursen innehåller dessutom hur vindkraft ses ur ett 

ekonomiskt försvarbart perspektiv. Gemensamt för diskurserna är att de försöker formera anspråk 

inom kontroversen och vi har inom samtliga försökt finna svar på våra frågeställningar: 

 

- Vilka aktörer är inblandade? 

- Hur står de olika aktörerna och de olika argumenten i förhållande till olika parter? 

- Vad formar en aktörs åsikt? 

 

Miljödiskursen 

Denna diskurs som berör hur bevarandet av landskapet skall se ut, innefattar den symboliska 

betydelsen som Böhler (1998) menar är en orörd natur där en god framtidstro grundar sig i ett 

landskap utan industriella inslag. Inom miljödiskursen råder flera meningsskiljaktigheter kring hur 

en god framtidsmiljö ser ut. Aktörer står delvis oeniga och somliga menar att vindkraft är en del av 

landskapet på grund av dess symbolik för grön el, andra istället ser tekniken som en förorening av 

naturen. Miljödiskursen skapar därför normativa ansatser om vad som är ett korrekt 

tillvägagångssätt för att bevara kustmiljön. I diskursen har aktörerna som tidigare inte haft 

anledning att ta ställning till energifrågor, varit tvungna att bli del av kontroversen för att själva 

försvara sin uppfattning av landskapet. 

Vindkraft som del av landskapsbilden  

Av de texter som studerats har majoriteten av de argument framlagda av motståndarna kring lokal 

vindkraftsetablering, kretsat kring en förändrad, negativ landskapsbild där vindkraften ses som en 

nedsmutsning. Kritiken hävdar att Västkusten redan har en begränsad yta som bör bevaras och 
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förslag framläggs om att en etablering istället bör anläggas vid områden som inte är orörda eller 

påverkar landskapet.  Dessa kan vara redan exploaterade industriområden eller lokaliseringar längre 

ut från kustlinjen. Även en vindkraftetablering längs motorvägar ses som ett alternativ då dessa 

områden oftast inte innefattar något större rekreationsvärde. De aktörer som uttalar sig inom detta 

ämne är mestadels privatpersoner och även ett fåtal politiker. Dessa hävdar dessutom att inom 

landskapsområden där det ursprungliga syftet är att värna om miljön påverkas negativt genom de 

förluster som sker av närmiljöer. 

 

Insändare, Kungälvsposten (2012-02-03): En utmärkt placering av vindsnurror är inom 

låglänt terräng, till exempel på fält. Man behöver inte fälla skog, ej heller spränga berg 

eller utföra större schaktningsarbeten. […] lösningen är att placera vindsnurror i låglänt 

utmed E6an.  

 

Insändare, Hallandsposten (2011-11-23): Det största hotet mot biologisk mångfald, vid 

den klimatförändring som åsyftas, är just förluster av naturmiljöer. Att då förstöra 

ytterligare natur för att ”värna biologisk mångfald”, är inte genomtänkt.  

 

Samrådsredogörelse, Lysekils kommun (2011, s.43): Frågan jag ställer nu är, varför 

försöker ni på nytt etablera vindkraftverk på denna så värdefulla mark? Inom det 

föreslagna området finns bl.a. fornminnen från bronsåldern. Att förvandla Lysekils 

kommuns enda urskog till ett industriområde med miljöfarlig verksamhet, framstår som 

ren utopi.  

 

Utställningsutlåtande Varbergs kommun (2010, s.21): En storskalig vindkraftsindustri 

utgör inget vackert intryck på naturintresserade besökare som kommer till fågeltornet. 

Stora Hornsjön är en bra badplats för kommunens invånare, hur kommer ljud, buller och 

skuggor påverka badlivet? Den fina idyllen med en insjö, bullerfri med mycket 

fågelsång, fin natur, frisk luft, är värt mycket i dagens läge. Förstör inte detta med 

olönsam vindkraft.  

 

Det senaste citatet visar på att de olika diskurserna möter varandra och att den ekonomiska 

diskursen används inom miljödiskursen för att ge argumenten om landskapet ett starkare 

genomslag. Ett generellt drag vid insändare och i samrådsredogörelser är en argumentation som 

lägger vikten vid den lokala närmiljöns betydelse. Individens egen kommun verkar ofta inte vara en 

plats där vindkraft passar in och förespråkarna bör istället undersöka andra lokaliseringar inom 
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andra kommuner där landskapsbilden inte förändras lika drastiskt. Det som utelämnas är de 

potentiella konsekvenser som kan uppstå inom de platser som istället anses vara lämpliga enligt 

motståndarna. Dessa platser som inte endast är vid motorvägar utan också längre ut till havs eller i 

fjällen. IP1 hävdar att förespråkarna ofta menar att det är den enskilda människans plikt att 

acceptera vindkraft. IP2 som är en av förespråkarna talar om denna plikt.  

 

IP1: Nej, hela tiden kommer det tillbaka. Att men ni förstår väl att ingen vill ha 

vindkraft. Men att någon måste ta det. Och nu blir det vår tur att visa, eller vår tid att ta 

ansvar. Så det får vi höra hela tiden. 

 

IP2: Den personen som inte förbrukar någon energi har då rätt att yttra sig om vi inte 

ska tillverka någon energi. Men andra som faktiskt förbrukar energi, vi måste alltså 

acceptera energi och tycker ni att vi ska göra det förnyelsebart eller inte. Jo, då är det ju 

förnyelsebart. Då får ni också acceptera att vi gör det där. Att det faktiskt råkar var 

utanför där, någonstans måste det ju vara. 

 

IP1 och IP3 finner vindkraften som ett negativt inslag i landskapet. De hävdar samtidigt att tekniken 

till en viss del är en god källa till miljövänlig energi. Dessa tekniska argument är näst intill överens 

med citatet från IP2. Det som skiljer acceptansens omfattning är var lokaliseringarna görs. Detta 

skapar en förutsättning för Böhlers (1998) tes om att den symboliska orörda naturen som visar en 

god framtidstro, möjligen är lösningen inom miljödiskursen där platser med högt symbolvärde bör 

undvikas i framtida etableringar. Placeringar som står utanför den symboliska orörda naturen, 

räknas som en nödvändig del att nyttja för att få energi. Detta skapar en diskursiv regel om att 

vindkraft är ett fult ting som bör placeras i miljöer där få människor befinner sig. Detta leder till en 

paradox då den orörda naturen praktiskt taget inte existerar, då i stort sett alla natur i Sverige är 

påverkad av människan. Det landskap människan har är per definition ett kulturlandskap. Detta är 

någonting som IP4 nämner. 

 

IP4: Vi pratar ju om kulturlandskapet och kulturlandskapet per definition är något som 

vi format genom århundraden […] hade vi inte kulturlandskapet så skulle vi ha 

vildmark per definition då. Även en stad som byggs är kulturlandskap och kommer av 

vår generation och nästa generation och kommande generationer att förändras. Annars 

är det inget kulturlandskap. 
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IP1 anser att den orörda naturen är viktig. Den skapar möjligheter för rekreation och 

förutsättningar för speciella arter att bevaras. Vindkraft bör istället placeras utmed exploaterade 

områden som till exempel motorvägar.  

 

IP1: Då kände vi hjälp, det vill vi inte ha. Och framför allt kände vi en oro. […] Två 

tredjedelar av X är ju natura 2000 område som är liksom naturreservat och lite mer än 

naturreservat. Utanför där är det en fri horisont och aktiva fiskevatten. […] och det är ju 

det vatten vi brukar, och man är rädd för det med. Det är den fria, öppna 

landskapsbilden och allting. Så då fick vi en stor klump i magen. 

 

IP3 hävdar att vindkraft inte alltid passar in i landskapsbilden. Den redan begränsade yta som 

finns för rekreation och friluftsliv bör kommunen ta hänsyn till.  

 

IP3: Ja, ser du till X som är relativt stor storstad i Sverige då och ytan som finns för 

rekreation så är den inte alldeles enorm innanför kommunen gränser. Och inte heller då 

för att bygga vindkraftsverk då givetvis. Men då har man ju valt den här väldigt dåliga 

platsen.  

 

IP1 talar om första gången då hon hörde talas om att vindkraft skulle etableras inom närmiljön och 

när hon blev oroad över detta. Från att inte varit insatt kände den intervjuade att dennes livsvärld 

blev hotad och hon var tvungen att ta ställning. Hon talar om bevarandet av landskapet och hur 

förespråkarna inte velat acceptera de argument som handlat om detta. Hon använder argument från 

den ekonomiska diskursen och får därigenom en större tyngd i sina åsikter om landskapet. 

 

IP1: De skriftliga argumenten har mottagits och det har förts så som den allmänna 

gången är. Men det muntliga har varit att du bara pratar med dina känslor. Har jag fått 

höra. Att jag är sådär känslomässigt engagerad, men det är ju alla. Det tycker inte jag för 

att vi hade ju konkreta argument som höll. Fisket, miljön och turismen framför allt. 

 

Argumenten möts 

Svar på motståndarnas argument kan vi finna hos flertalet kommuner och företag, som förespråkar 

vindkraft som en del av landskapet. En av de intervjuade menar att det är individen som bestämmer 

vad som är vackert, snarare än att miljön själv som skapar landskapets förutsättningar. IP2 visar sitt 

intresse för vindkraft och att vindkraft kan ses som en positiv del av naturen. Böhlers (1998) 
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symbolvärde skiljer sig därmed från IP1 och IP3 genom att tekniken istället visar ett modernt 

samhälle vars el produceras på ett miljövänligt vis och därför får en accepterad plats i närmiljön. 

 

IP2 tror att individens grundsyn styr hur vindkraften upplevs som en del av landskapet. Hans 

inställning är att vindkraftverk är vackra och symboliserar en positiv energikälla. 

 

IP2: Det är klart det påverkar. Du ser ju dem. Det beror på vad man har för grundsyn. 

För min del så tycker jag det är vackert. För det är som att många ungdomar på vår 

högstadieskola säger; när man ser ett vindkraftverk så ser man förnyelsebar energi. Ren 

energi. Alltså då ser de något positivt. Som de upplever när de ser ett vindkraftverk. 

Andra som ser det, ser att de står i vägen för horisonten. Det blir något negativt för dem. 

Så det beror på vad man har för grundsyn. För mig är det ju ingen mänsklig rättighet, att 

du måste få se horisonten. Det är klart att vi måste använda våra resurser till att göra ett 

så hållbart samhälle som möjligt. Och då får man inte alla med sig på det. 

 

Följande citat visar hur förespråkarna talar om naturen som en individuell upplevelse, och därför är 

det svårt att fatta beslut som grundas på känslomässiga argument. Detta kan också jämföras med 

grundsynen som IP2 anser styr acceptansen för vindkraft.  

 

Samrådshandling för vindpark Sköllunga (2012, s.17): Upplevelsen av vindkraft i 

landskapet är subjektiv och varierar beroende på de förväntningar man har på 

landskapet.  

 

En vanlig respons från förespråkarna när det gäller yttranden kring landskapsbilden är att dessa 

”noteras” eller att man följer gällande lagar. Vid något tillfälle har även ett aktuellt område utgått ur 

vindkraftsplanen. De studerade samrådsredogörelserna, insändarna och intervjuerna visar att 

somliga av förespråkarna väger bevarandet av landskapet mot den nytta som de anser vindkraft har 

för framtida möjligheter. Detta skapar ytterligare en del i diskursen som skildrar olika visioner om 

framtidsmöjligheter. 

 

Remissvar, Båstad (2010): Vi tror dessutom att frågan om landskapsbild är ett modernt 

s.k. I-landsproblem. Om man för 2-300 år sedan behövde en väderkvarn för att mala sin 

säd och få sitt bröd så byggde man en. Då var troligen landskapsbilden en underordnad 

fråga. Man måste väga nyttoaspekten mot skyddet för landskapsbilden.   
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IP2: I de här etableringarna brukar det vara med landskapsarkitekter. Och de kan ha 

synpunkter på hur högt vindkraftverket ska vara, om det ska vara maximal utbredning, 

hur tätt som möjligt eller om det ska vara en mindre etablering. Så visst ska man titta på 

det också. Men det kan inte vara något veto. För att just vindkraft är fult. 

Sammanfattning Miljödiskursen 

Denna diskurs rymmer starka och skilda åsikter om hur landskapets olika utseende kan representera 

en god framtidstro. Precis som Böhler (1998) hävdar kan uppföranden av vindkraftsverk medföra 

vida åsikter om hur dessa verk skall integreras med miljön. Förespråkarna godkänner att verken 

lokaliseras i närmiljön och ser dem inte representera något fult. Motståndarna vill istället se verken 

uppföras i redan industrialiserade områden eller där människan inte har något intresse att vistas vid, 

då verken ses som en nedsmutsig av naturen. Då argument framförs av motståndarna om vikten av 

att bevara ”orörda” kustområden, möts de av förespråkarnas åsikter om att det måste ske en 

uppoffring av denna natur för att kunna nå ett bärkraftigt samhälle. Detta leder till att motståndarnas 

argument ofta stöds av ekonomiska grunder för att få större genomslagskraft. 

 

Lekmannadiskursen 

Inom kontroversen om vindkraft finns det olika aktörer med en varierande grad av kompetens av 

relevans för området. De aktörer som går att urskilja är myndigheter, privatpersoner, lokala 

föreningar samt övriga etablerande intressenter. Denna kontrovers om olika kunskaper kan bland 

annat ha funnit sin drivkraft genom den deltagarmöjlighet som Kraft & Clary (1991) menar uppstod 

i samband med en vilja att skapa en öppnare beslutsprocess. Allmänheten har genom 

samrådsyttranden kunnat påvisa exempelvis ett områdets förutsättningar genom sin lokalkännedom. 

Diskursen visar hur kunskaperna mellan de olika parterna har använts och vems expertis som 

värderas högst när argumenten förts fram.  

 

I vårt material har vi funnit att den i särklass vanligaste metoden att förmedla kunskap kring 

vindkraft är via internet. Detta gäller den information som kommuner eller andra aktörer publicerar. 

Internet ger även möjligheter att tillhandahålla övrig information kring ämnet, nationellt eller 

internationellt. I samband med miljökonsekvensanalyser finns det även ett krav på samrådsmöten 

där ett föreliggande samrådsunderlag ska finnas tillgängligt i skrift.  

Olika kunskaper hos aktörerna 

Som tidigare nämnts har lokalbefolkningen haft möjlighet vid en vindkraftsetablering att yttra sina 
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åsikter och dela med sig av kunskap till förespråkarna via samråd. Dessa samråd som skall vara 

steget inför en vidare utredning, gör också att svaren på yttranden ofta hänvisas till kommande 

utredningar som kommer granska ytterligare faktorer. Trots detta är det ändå samråden som ger 

möjlighet för allmänhet att visa sin lokala kännedom och ställa frågor om framställda 

vindbruksplaner. I särskilda fall kan ett yttrande innebära att ett område avskrivs helt på grund av 

framförda åsikter. Följande citat visar hur motståndarna vill förmedla sin kunskap om det aktuella 

området och hur det kan påverkas: 

 

Samrådsredogörelse, Vindkraftverk på Nöteberg 2:1 M FL (2009, s26): 

 I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs området som en redan påverkad miljö. Detta 

är en bild som inte alls stämmer med hur vi som boende i Stämmet upplever vår 

närmiljö, vi ser varken högspänningsledningar, tåg eller Preemraff. Utan upplever 

snarare miljön som en fridfull och rogivande med betesmark och nära till naturen. […] 

Vi som bor här är väl medvetna om att ljudet studsar och förstoras kraftigt i dalgången, 

men är kommunen det?  

 

Utställningsutlåtande, Vindbruksplan för Öckerö kommun (2011, s.13): 

Som permanentboende på Rörö sedan snart 7 år vet jag hur mycket folk som besöker 

vår ös västsida p.g.a. naturen, utsikten, lugnet och känslan av frihet. Alla dessa 

fågelskådare och floraentusiaster ställer sig samma fråga som vi boende, sommarboende 

och andra turistande. Vad tänker man med?  

 

Samrådsredogörelse, Lysekils kommun (2011, s46): Det finns ett stort faktafel i 

analysen av eventuella vindkraftverk på Flågeberget och det gäller buller från 

stenbrottet. Jag bor ett par hundra meter från stenbrottet och vet att det knappast är 

något ljud alls därifrån. Konsulterna som gjorde detta påstående kan omöjligt ha upplevt 

störande buller från stenbrottet eller pratat med de närmaste grannarna.  

 

Följande kommentarer visar exempel på den respons förespråkarna kan ge när motståndarna lämnar 

yttranden till diverse planer. Dessa som tidigare nämnt att ett område i vissa fall kan avskrivas på 

grund av framförda åsikter eller att det inte finns belägg för oro hos motståndarna. 

 

Samrådsredogörelse, Lysekils kommun (2011, s.71) Kommentar: Området ligger vid en 

klippa som används för klättring och därmed av intresse för frilutsliv. Områdets 

lämplighet för vindkraftverk bör utredas vidare.  
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Samrådsredogörelse, Lysekils kommun (2011, s.71) Kommentar: Området har 

intressen för friluftslivet. Området utgår ur planen.  

 

Utställningsutlåtande, Vindbruksplan för Öckerö kommun (2011, s.11) Kommentar: 

Boende och besökare till Rörö kommer att påverkas genom att horisontlinjen bryts och 

att upplevelsen av orörd natur delvis går förlorad vid utblickar mot väster. Om 

utbyggnad av vindkraft i havet utanför Rörö skulle minska benägenheten att flytta till 

Rörö eller att det skulle hindra besökarna att komma dit, är dock osäkert. Det finns inte 

tillräckligt många erfarenheter av vindkraft till havs för att bekräfta eller vederlägga 

farhågorna.  

 

Utlåtande, vindkraftsplan, Strömstads kommun (2009, s.7) Kommentar: Då området i 

Tanums kommun är utpekat som riksintresse för vindbruk har bedömningen gjorts att 

vindbruk här är prioriterat före naturvärdena. 

 

IP3 påpekar att de samrådsmötena som han tagit del innehållit en liten del dialog och krävde 

därför ytterligare möten. Han hävdar att förespråkarna inte besökt området de valt för en 

etablering, utan anser att dessa vill hålla distans till de boende.  

 

IP3: Vi fick information tidigt för de började med så kallade samrådsmöten men det är 

mera en utställning, det är inga samråd. Utan det har vi tvingat fram med otaliga möten 

med dem sedan vi kom igång med detta. 

 

IP4 talar om liknande samrådsmöten som IP3 men anser att denna metod har positiva effekter inom 

hans företag. 

 

IP4: Om man kan komma i en dialog så kan man få en förståelse. Däremot om man 

arrangerar större möten och det blir någon högljudd grupp som yttrar sig så kan de vara 

svårt att få igång en saklig diskussion då blir det mer de här argumenten då: det bullrar 

och syns för mycket och det finns alla möjliga ljus. […] Vi hade det senaste samrådet vi 

hade för allmänheten när det gäller X så gjorde vi det i form av en utställning där folk 

fick gå runt på olika stationer och prata med experter inom det området om man säger 

så, vilket många uppfattade väldigt positivt medan de här intresseorganisationerna 

tyckte det var helt fel att då fick de inte prata och föra fram sin åsikt inför en större 

massa.  
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De studerade texterna visar att privatpersoner som är negativt inställda till vindkraft, hänvisar i sina 

överklaganden ideligen till olika undersökningar som påvisar bieffekter i form av buller, påverkan 

på fåglar, ljus och annan inverkan på miljön. En vanlig tendens i dessa sammanhang är att källorna 

till dessa påståenden utelämnas vilket kan skapa en problematik kring trovärdigheten till skillnad 

från förespråkarna som vanligtvis köper sin expertkunskap från konsulter, vilket då kan anses ge en 

högre trovärdighet. Motståndarnas argument möts ofta av svar som innefattar att ytterligare 

utredningar krävs. Detta skapar en frustration hos dessa som inte ser en mening med fortsatta 

kostsamma utredningar som de anser vara onödiga.  

 

Haldesten, Maria, Göteborgsposten (2011-08-07): Till sitt försvar för sin positiva 

grundinställning påpekar den politiska majoriteten att ärendet är än så länge bara nått 

utredningsstadiet. Men varför gräva ned mer utredningsresurser i ett projekt där viktiga 

svar är så givna att idén borde ratas direkt.  

 

Ovanstående citat visar att den ekonomiska diskursen återigen används för att stärka de övriga 

argumenten. Följande citat visar hur felaktig fakta används till argument av en motståndare, och 

därför får yttrandet ingen märkvärdig påverkan på etableringsprocessen. 

 

Vindbruksplan, Stenungsunds kommun (2006, s.15): Jag anser i dagsläget att det är en 

illa vald plats för vindkraftverk i detta område med tanke på fladdermössbeståndet samt 

strandskyddsområdet.   

 

Vindbruksplan, Stenungsunds kommun (2006, s.15) Kommentar: I Vindbruksplanen 

ingår inte detaljinventeringar utan det hör hemma i senare prövning av tillstånd eller 

bygglov för eventuella vindkraftverk. I område 2 Hasselbacken finns inget 

strandskyddsområde. 

 

En känsla uttrycks av motståndarna över att deras argument inte alltid anses vara legitima. Somliga 

hävdar dessutom att deras kunskap inte leder till någon nytta, då besluten redan bestämts i förväg: 

 

Klint, Rebecka, Hallands Nyheter (2011-09-17): Men vi känner att taktiken från 

kommunen är att sopa våra argument under mattan. Eller också tiger de. Och intressent 

från politikerna finns bara inte, säger Peter Kobbe.  
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Insändare, Borås tidning (2012-03-21): Det värsta är på det sätt som vindkraftverken i 

smyg inplanteras av kommun, Eolus Vind AB samt markägare. När bybor blir 

informerade är allt godkänt i förväg, resten är ett spel för gallerierna.  

 

För att styrka påståenden om risker tar privatpersoner hjälp av föreningar som har likvärdiga åsikter. 

Forskare och lagar används dessutom för att stärka argument. Motståndarna har därför på eget 

bevåg införskaffat kunskap som ligger på samma nivå som förespråkarnas. Detta för tankarna till 

Hallbergs (2003) teori om de kontroverser som kommer att rymma lekmän som självständigt 

använder expertkunskap mellan varandra, nu inte endast är ett tänkbart framtidsscenario utan en del 

i kontroversen kring vindkraft. Detta utan att involvera de experter som framställt 

forskningsresultaten.  

 

IP3: Sen så vet man för lite om det här vilka effekter de har på människan. Med sådant 

här oljud. Det finns forskare i Australien, Amerika. Du kan googla på det, som har 

allvarliga synpunkter på avstånden. De måste vara längre. I England kommer det nu en 

lag att det ska vara två kilometer till närmsta bostad.  

 

Vindbruksplan. Stenungsunds kommun (2006, s.16): Att skyddszonen skall ökas med 

stöd av den amerikanska forskaren Dr. Nina Pierpont, USA som konstaterat att 

skyddsavstånd skall ökas till 2000 meter för att inte drabbas av ”Wind Turbine 

Syndrome”  

 

IP3: Ja området är ju klassat som historiskt och något väldigt värdefullt och om ni går in 

på Boverket finns en rapport från 2003 [...] så kommer ni få fram ett dokument och en 

karta då hela det här området är rött. Det struntar man också i. Man bryr sig inte om 

någonting här. Så man undrar ibland vad man har stat och verk till!  

 

Följande citat visar hur motståndarna även nyttjar regler och lagar för att styrka sina argument. Åter 

igen syns också inslag av den ekonomiska diskursen. 

 

Insändare, Kungälvsposten (2012-03-16): Bättre är att placera vindkraftverk i redan 

påverkade områden även om energiutbytet blir mindre men till lägre kostnad. Detta 

poängteras även i miljöbalkens hänsynsregler. Där anges att nyttan för miljön har 

företräda utan att var ekonomiskt orimlig. 
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De expertutlåtanden som förespråkarna använder sig av för att upplysa lokalbefolkningen och 

övriga berörda parter avfärdas ofta av motståndarna. En vanlig orsak till motståndarnas avfärdanden 

är att de som kommer med dessa utlåtanden är inhyrda av förespråkarna och säger det dessa vill. 

Även vindexploatörernas miljökonsekvensbeskrivningar avfärdas då de anses ge en förskönande 

bild av verkligheten som trots detta accepteras av beslutande myndigheter. I vissa fall hävdar även 

motståndarna att de undersökningar som hänvisas till när det gäller tidigare etableringar av samma 

typ inte är applicerbara på den aktuella platsen. 

 

Kvint, Rebecka, Hallands nyheter (2011-09-17): Motståndarna menar att 

vindkraftsetableringar kan hämma utvecklingen i glesbygden. [...] De studier som finns 

gäller Orust, Skåne och en park i fjällvärlden. [...] de studierna är svåra att tillämpa på 

förhållandena i Svenljunga kommun säger han.  

 

Insändare, Hallandsposten (2011-10-26): 

Vindexploatörernas miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) ger ofta en förskönad bild, 

miljöeffekterna tonas ner eller helt utelämnas. Värre är att miljömyndigheterna 

accepterar nya vindkraftverk med undermåliga MKB:n som grund.  

 

Hofflander, Fredrik, Göteborgs-Posten (2010-05-09) Men han har reagerat på att det 

finns många tveksamheter i utredningsmaterialet. På modellbilderna är vindkraftverken 

mystiskt små, på kartorna verkar det som att vindkraftsparken hamnar längre ut till havs 

än vad den verkligen gör och namnet Dörjeskär har området fått trots att det verkliga 

Dörjeskär ligger ute i den yttersta kanten av vindkraftszonen.  

 

De intervjuade agerar likt det Hallberg (2003) beskriver om att motståndarna använder sig av 

erhållen expertkunskap, detta utan att de vetenskapliga experterna själva tillfrågas. De inhämtar och 

nyttjar kunskap på ett fristående vis. Intervjupersonerna visar även hur de själva ifrågasätter och 

kritiserar förespråkarnas argument, även om forskare varit delaktiga i framställningen av resultaten. 

Nedanstående citat visar hur IP4 ser på motståndarnas kunskap: 

 

IP4: Nej, alltså de som uttalar sig negativt de är inte pålästa ordentligt utan de har tagit 

ställning. Vi har ju träffat de här, Svenskt landskapsskydd till exempel men de vill inte 

lyssna på argument, de har bestämt sig. 

 

IP1 anser att hennes motargument blivit nonchalerade av förespråkarna i kommunen som dessutom 
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inte anses inneha tillräcklig kompetens. Hon har mötts av svar som att människan måste dra sitt 

strå till stacken.  

 

IP1: Det saknas kompetens. Jag har väl inte heller rätt kompetens att avgöra frågan att 

svara på det. Så det är svårt att svara på men jag anser inte att det finns någon. Om man 

läser utredningen så tycker jag inte att platsen på X, den funkar inte den heller. […] Man 

ska vara fler som gör en sådan utredning och som har erfarenhet av att göra sådana 

utredningar.  

 

IP2 hävdar att ingenting kan förändra en motståndares åsikt. Han förstår att det finns en oro, men 

refererar till andra lokaliseringar i liknade situationer där vindkraften inneburit något positivt.  

 

IP2: Nej. Du kan säkert övertyga några stycken med marginalen men du kan inte 

övertyga de som inte vill ha det intill sig. Det finns inget i världen som biter på det. Det 

finns inte utan du kan ta alla sakliga argument som att om du förbrukar energi måste du 

också tillverka energi. [...] Alla är lika instämmande, ända tills.. 

 

IP3 kritiserar vindkraft som en förnyelsebar energikälla. Han anser att kommunen inte har 

kompetens nog kring områdets utseende och egenskaper och att individen ensam har liten chans att 

påverka. En vindkraftsetablering vore ett miljöbrott då detta dödar fåglar och håller människan 

borta från området. 

 

IP3: Det är inte mycket man kan göra för de, jag ska säga så här att Svensk vindenergi 

har en manual som de ger ut till de här bolagen som ska försöka driva igenom projekten. 

Så vi, den lille mannen är jävligt lite alltså. Det som är svårt är att lista ut när man ska 

gå till motattack så det inte blir i fel läge. 

Hur förmedlas information? 

Inom lekmannadiskursen finns åsikter om hur väl informationsutbytet sker. Vi vet nu vad för slags 

information som de olika aktörerna använder sig av inom diskursen, men det är minst lika viktigt att 

se hur kunskapen når de olika parterna. Enligt Brante och Norman kan kontroversen hamna i ett låst 

tillstånd där grupperna skapar olika helhetsuppfattningar som sedan får aktörerna att bli ovilliga till 

att förstå varandras perspektiv. Detta kan leda till att de talar förbi varandra. I det studerade 

materialet fann vi en friktion mellan förespråkarna och motståndarna som visade sig i deras sätt att 

kommunicera. Båda parter använder insändare och samrådsmöten som en chans att höras. Även 
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föreningar och politiker använde dessa verktyg för att föra fram sina åsikter. De som verkar synas i 

högsta grad är motståndarna som hade en majoritet i antal insändare, detta då det är ett enkelt sätt 

för dem att göra sig hörda. I samråden dök det oftast upp negativa yttranden kring vindkraft, men 

även ett fåtal gånger, positiva kommentarer. Det som är värt att notera är att diskursen överlag 

tillåter parter att komma till tals, men ändå känner sig motståndarna nonchalerade samtidigt som 

förespråkarna känner en hopplöshet att komma överrens. IP1 talar om när hon första gången hörde 

talas om vindkraftsetablering i området: 

 

IP1: Jo alla öarna har ju varsitt öråd och vid fyra gånger om året kallar kommunen till 

ett dialogmöte med oss. Och det var en gång de hade det och de presenterade detta. Och 

liksom, det kom som en blixt från klar himmel. Vi visste ju inget om det innan och helt 

plötsligt säger dem att de ska bli vindkraftverk. [...] Men alla andra trodde att det var 

kommunen som skulle bygga vindkraften och att vi nästan skulle få gratis el. Men det 

undanhöll kommunen lite grann kände vi, att kommunen skulle upplåta sin mark till 

stora bolag som skulle etablera sin vindkraft där. 

 

IP1 hävdar att hon aldrig hört planer om etableringen av vindkraft tidigare och att den information 

som kommunen lade fram nådde endast örådet. Dessa har i sin tur sedan fått förmedla vidare till 

boende.  

 

IP1: Och eftersom vi inte tyckt om det har vi inte varit objektiva heller. Om man nu ska 

vara ärlig.  

 

IP2 menar att möten har skett och att de har försökt förmedla information till boende: 

 

IP2: Ja vi har varit där på ett antal möten och informerat dem. De har varit här på ett 

antal möten. Information hjälper inte i de lägena.  

 

Som Brante och Norman (1995) hävdar kan kontroversen ha nått till den punkt där en ovilja att 

förstå varandras perspektiv dominerar. Istället riktar IP2 i dagsläget fokus på grupper som möjligen 

inte har samma roll som motståndarna.  

 

IP2: Det är när vi brukar träffa högstadieelever. Vi sitter alltså och diskuterar i grupper. 

Och då får de föra fram de viktigaste frågorna. Då har de faktiskt fört fram att de tycker 

om vindkraft och att förnyelsebar energi är en viktig sak. Så stor majoritet har varit 



   

 

 

  - 54 - 

 

mycket positiv. 

 

Han anser även att det är upp till individen att finna ytterligare information: 

 

IP2: Ja idag är det ju inga problem, det är bara att gå in på kommunens hemsida, eller 

läsa om vindkraften själv. Gör vad som helst. Alla visste ju om det i princip, de som var 

intresserade. Men du kan aldrig ge så mycket information så att alla säger att de fått 

tillräckligt. Det är ett annat dilemma.  

 

En vanlig åsikt bland privatpersoner i det studerade i materialet går tvärtemot vad som sägs i 

ovanstående citat. De anser att den information de får inte är tillräckligt eller att viss information 

som finns undanhålls dem. Flera personer menar att de får leta reda på material på egen hand för att 

känna sig tillräckligt uppdaterade i ämnet.  

 

IP3 anser att han inte mottagit tillräcklig information utan förespråkarna undanhåller eller lämnar ut 

vilseledande information. Det har även visat sig vara svårt att begära ut ytterligare information 

utöver vad som redan getts. 

 

IP3: Ja, vi har ju haft ett antal möten med dem, men informationen är väldig 

knapphändig. Det föreligger en rapport som jag nämnde om provtagningar i 

bottensedimentet som de inte delar med sig. Som tidigare sagt vi har ju begärt att de ska 

visualisera hur de ska se ut och de har de inte gjort. […] Det är ju ett spel det här och de 

gör ju allt för att kollra bort den lille, oss då va, med att lägga ut, som jag säger, 

dimridåer och inte berätta mer än nödvändigt då. Det är ju ändå en lag de måste följa. 

Sammanfattning Lekmannadiskursen 

Genom samrådsmöten skall lokalbefolkning kunna dela med sig av sina åsikter och kunskaper kring 

området som är aktuellt för en vindkraftsetablering. Dessa möten kan ses som en del av det som 

Kraft och Clary (1991) anser är menat för att skapa en öppnare beslutsprocess. Motståndarna hävdar 

inom denna diskurs att de besitter nödvändig kunskap som beslutsfattare saknar. Vid somliga fall 

när denna kunskap läggs fram avskrivs ett område som inte längre intressant, i andra fall noteras 

istället det inkomna yttrandet. Denna lekmannakunskap möts också av förespråkarnas köpta 

expertkunskap från konsulter. Denna kunskap är dock kritiserad av motståndarna som hävdar att 

den inte är opartisk och att resultatet ofta förskönar verkligheten. Slutligen försöker motståndarna 

själva använda forskningsresultat och nyttjar dessa likt det Hallberg (2003) beskriver, utan att 
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forskarna själva är delaktiga i kontroversen.  

 

Den ekonomiska diskursen 

Denna diskurs ställer olika ekonomiska intressen mot varandra och hur effektiv vindkraft är ur en 

energisynpunkt. De aktörer som återfinns här är kommuner, företag och privatpersoner. Föreningar 

och andra organisationer syns inte i lika stor utsträckning. Frågor som faller inom de diskursiva 

ramarna är huruvida en lokal vindkraftsetablering kan komma att påverka turism, fiskenäringen och 

fastighetspriser. Dessutom ifrågasätter motståndarna om tekniken är ekonomiskt försvarbar 

överhuvudtaget Åsikterna är i samtliga fall delade beroende på vem som får komma till tals.   

Global nytta möter lokala intressen 

Förespråkarna för vindkraft hävdar att motståndarna gör en felprioritering när de värderar den 

lokala miljön högre än globalt välmående. Även IP2 talar om den om den allmänna nyttan som bör 

värderas högre än enskilda intressen. Han föreslår en politisk stängning av kontroversen som Brante 

och Norman (1995) menar ibland är den enda lösningen.  

 

IP2: Du når ingen lösning på det. Jag är cynisk nog att tro att det enda är att ta ett 

politiskt beslut där allmänhetens nytta väger tyngre än personens nackdelar med det. Då 

får man ta det till den allmänna nyttan. Då får man ta det beslutet och så får den 

personen ta det beslutet emot sig. 

 

Följande citat ytterligare på hur förespråkarna lägger fram argument kring den allmänna nyttan med 

vindkraft:  

 

Hansson. Catrin, Kungälvs-Posten (2012-03-06): ”Vi kan inte säga nej och bromsa våra 

planer för att det är några mindre saker som den här berguven, Claes Andersson, FP-

politikerna.” 

 

Blomgren, Ulf, Bohusläningen (2010-07-10): Rabbalshede Kraft skriver att ”lokala 

särintressen mot vindbruk kan ibland få oproportionerligt stort medialt genomslag, utan 

att varken ha stark förankring eller stödja övergripande mål”.  

 

Revidering av kommunens vindkraftspolicy, Båstad kommun (2010): Nuvarande policy 

ställer det ekonomiska intresset i kraftutvinning mot landskapsbildens kommersiella 

intresse och säger att kommunen ser sig tvingad att prioritera en negativ inställning trots 
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medvetenheten om energiproduktionens betydelse. [...] Vindkraft är vår tids 

samhällsnytta.  

 

Argumenten om den allmänna nyttan möts av motståndarnas åsikter om en bevarad närmiljö: 

  

Utställningsutlåtande, ÖP, Varbergs kommun (2010, s.27): Man tycker att det är 

anmärkningsvärt att kommunen är beredd att offra denna vackra bygd för en övertro på 

samhällsnyttan. Om man måste bygga ut vindkraften, vilket man ifrågasätter, finns det 

områden som är bättre lämpade. Exempel på detta är områden kring större vägar, 

industriområden m.m. som redan är påverkade. De planerade verken skulle synas på 

miltals avstånd och kommer förändra landskapsbilden för denna bygd i generationer  

 

IP1: Jag tycker att det är svårt att avgöra, vad är den allmänna nyttan och vad är den 

privata. Jag kan ju tycka att allmännyttan är att inte ha vindkraft på X, för det kommer 

allmänheten till dels. Jag tycker att det är så ogenomtänkt. 

.  

Hansson, Catrin, Kungälvs-Posten (2012-03-06): ”Det är ju två miljöintressen som får 

vägas mot varandra, det globala och det lokala. Vi tyckte att de lokala naturvärdena 

övervägde den totala miljönyttan, Lina Larsson, miljöinspektör.”  

 

Till skillnad från förespråkarna som använder sig av globala argument, tenderar motståndarna att 

inte lika ofta tala om närmiljön i samband med den globala relationen. De hävdar att det inte finns 

något behov att producera vindkraftsel inom det lokala området och att Sverige möjligen inte 

behöver ha ett nödvändigt intresse för tekniken. IP3 var en av de intervjuade som uttalade sig om 

detta: 

 

IP3 [...] Sverige är unikt i världen. Vi har redan en fossilfri framställning av el. Så 

behovet av att fördärva vår natur finns inte där.” 

 

Även i insändare syns motståndarna argumentera på liknande sätt: 

 

Insändare, Kungälvs-Posten (2010-01-22) Vindkraft har ingen ekonomi utan stora 

skattebidrag. Vindkraft fick bidrag med 2 miljarder år 2009 (enligt Svensk Vindenergi). 

Ger en försumbar mängd el (1 procent) av dålig kvalitet. [...] det ger ingen miljövinst. 

[...] den behövs ej, vi har redan tillräckligt med elproduktion.  
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Insändare, Borås Tidning (2010-11-29) Hur kan man få förklara den hänsynslösa 

expansionen av vindkraft som vi ser i Sverige? Svaret är, som så ofta, pengar, enligt 

devisen ”money makes the world go around”. Vindkraften subventioneras av oss 

konsumenter idag med cirka 35öre per KWh, vilket ger miljardinkomster med cirka 35 

öre per kWh.  

Fastighetspriser, turism och fiske  

En faktor som faller inom de lokala intressena, är debatten kring fastighetspriser som påverkas av 

en vindkraftsetablering. Många av motståndarna, som dessutom bor i närheten av föreslagna 

lokaliseringar, menar att priserna kommer att påverkas negativt medan förespråkarna tror på en 

positiv utveckling. Det råder starka meningsskiljaktigheter och det studerade materialet visar olika 

teorier om priserna. En av de intervjuade visar dock hur viktig dennes närmiljö är och vad han tror 

skulle hända vid en etablering. 

 

IP3 kommer att agera i form av att kräva skadestånd för fastighetsvärdenas förändring.  

 

IP3: Ja det var som att bara på denna ö, kanske 200 fastigheter som kommer att drabbas 

och kräva skadestånd. [...] Som jag sagt tidigare då, det blir ju stora effekter. Frågan är 

om vi kan bo kvar här. Detta är vår livsinvenstering. Vad får vi för den när vi ska avyttra 

den? Om ingen vill bo här.  

 

IP3: Ja, du ser byggnationen där [...] tror du att de upplyser blivande spekulanter till att 

köpa en kåk för 3,5 miljoner att det ska bli en vindkraftspark här som de kommer höra 

dag ut och in? Det är för nära. 

 

IP2 anser att det existerar en oro om utflyttning inom kommunen. Dock skulle denna inte bero på en 

vindkraftsetablering: 

 

IP2: Det är en ständig oro att folk flyttar från X. Men det är inte på grund av 

vindkraftverken. 

 

I samrådsredogörelserna finns ett generellt inslag av oro från boende som undrar över hur deras 

fastigheter kommer att påverkas. De svar som ges är hänvisningar till andra lokaliseringar med 

liknande situationer eller undersökningar som påvisar motsatsen. Det som utelämnas i diskussionen 
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är huruvida oron beror på risken att behöva flytta ifrån sitt hem är på grund av huspriser eller de 

förväntade störningarna från vindkraftverk.  Denna oro som trots att eventuella undersökningar 

visar på liten, eller ingen påverkan ändå finns och på sikt tvinga personen att flytta från bostaden. 

Argument som baserar sig på känslor är något som verkar utelämnas i diskursen och när de nämns 

verkar de tas på mindre allvar än de mer konkreta argumenten kring vindkraft, exempelvis 

ekonomiska. 

 

Samrådsredogörelse, Vindkraftverk på Nöteberg 2:1 M FL (2009, s.13): Med en sådan 

utsikt blir inte vår fastighet mycket värd. Om vi inte står ut med att bo kvar, löser 

kommunen in fastigheten då?  

 

Samrådsredogörelse, Vindkraftverk på Nöteberg 2:1 M FL (2009, s.13): En ytterligare 

belastning på vår närmiljö kan innebära att vi inte längre kommer att trivas i vårt hus här 

i Häggvall. Troligen kan det bli så för fler av oss som bor här. Fastigheterna kan bli 

svårsålda.  

 

Utställningsutlåtande vindbruksplan, Stenungsunds kommun (2012, s.14): 

Vi befarar att marknadsvärdena för de närliggande fastigheterna kommer att minska 

avsevärt, på grund av den förändring som kommer ske i landskapsbilden [...] därtill 

kommer det av kommunen fattade beslutet om nybyggnadsförbud vid och utanför 

området. Vem kompenserar denna värdeminskning?  

 

Förespråkarna hävdar istället att fastighetspriserna inte skulle påverkas negativt av en 

vindkraftsetablering: 

 

Kommentar från kommun: Sammanställd forskning har inte kunnat påvisa en 

värdeminskning av fastigheter i närheten av vindkraftverk. 

 

Victorin, Maria, Bohusläningen (2010-09-16): En ny studie visar att priset inte 

påverkats negativt. Rapporten som konsultföretaget ÅF gjort på uppdrag av Svensk 

Vindenergi och Energimyndigheten, visar att småhuspriserna generellt sett inte är lägre 

nära vindkraftverk. […] Vindkraften kan också ge nya jobb och ett större underlag för 

den lokala handeln och servicen.  

 

Förutom fastighetspriser förekommer diskussioner hur fiskerinäringen påverkas. Denna näring som 
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inte enbart ses som en inkomstkälla utan även ses som en kultur starkt förknippad med 

samhällsidentiteten inom vissa områden på Västkusten. Även inom detta område är det delade 

meningar om den påverkan som kan ske. Motståndarna gör gällande att fiskebestånden kommer att 

störas vid under etableringen och även efteråt samtidigt som skyddszoner kring vindkraftparkerna 

kommer att stänga ute fiskare från området.  

 

IP1: Utanför där är det en fri horisont och aktiva fiskevatten och på X är vi ju väldigt 

många fiskare. Det säger jag och är uppvuxen i en fiskarfamilj. Och det är vatten vi 

brukar, och så är man rädd för det med. 

 

Utställningsutlåtande, Vindbruksplan för Öckerö kommun (2011, s.17): Vattnen utanför 

Rörö är ett mycket populärt ställe att vistas på för oss öbor, turister, naturmänniskor och 

fritidsfiskare under hela sommarhalvåret och det är alltid båtar i rörelse här. Rörö 

kommer påtagligt att påverkas negativt av vindkraftsverken. 

 

IP3 anser att det borde vara olagligt att hindra allmänheten att vistas i särskilda fiskevatten och ser 

ett problem för sjöräddning vid en etablering av vindkraftsverk som kräver skyddsavstånd.  

 

IP3: Det är ju så att du inte kan vistas i det området när de väl står där om det nu skulle 

bli av då. Och du får absolut inte gå in i det med båtar och det innebär ju att alla 

fritidsbåtar hänvisas ut till farlederna där de stora båtarna går och där är det ju också 

risker. Sjöräddningen med helikopter kommer aldrig att gå in och rädda någon i det 

området. 

 

Förespråkarna hävdar att påverkan inte behöver bli så stor och menar att det finns andra områden att 

studera hur påverkan har blivit. IP2 förstår att det finns en oro, men möter argumenten med att på 

detta vis jämföra med andra liknande områden: 

 

IP2: Det finns en oro, en oro för fisket, en oro för turismen. Den oron kan man sakligt 

argumentera genom att visa hur det varit på andra platser. 

 

IP1 talar om en studieresa kommunen anordnade för att motståndarna skulle få en insyn i hur fisket 

kunde påverkas positivt. Denna studieresa gav ingen ytterligare information och de behöll sina 

åsikter. 

 



   

 

 

  - 60 - 

 

IP1: De ordnade en studieresa till X. Och jag var med på den. Den gav ju inte 

jättemycket faktiskt. [...] Jag tror att alla reste dit med sina meningar innan och de 

behöll dem. Det var nog ingen som förändras. Tanken var ju att vi skulle prata med en 

fiskare där. Som skulle prata om hur fisket påverkades [...] så vi fick aldrig prata om det 

med honom. Det var tråkigt att det inte blev så. 

 

IP2: Vi var i X [...] där ett vindkraftsområde etablerats lika långt utanför det området 

som här. Och visat att de farhågorna inte finns, utan tvärtom. Men de tar det som 

propaganda och tror inte på det. Så det är väldigt svårt att nå fram till sådana som i 

grunden är negativt just för att de är där. 

 

Det som även ses som ett argument- och motargument, är turismens eventuella påverka vid en 

etablering. Återigen sker en hänvisning till andra liknande områden där vindkraft påverkat området 

på skilda vis. Somliga av förespråkarna antyder att vindkraften kan komma att bli en slags 

turistattraktion, medan motståndarna anser att en etablering vore förödande för orten: 

 

Insändare, Kungälvsposten (2010-01-22): Vindkraften är hindrande för kommuners 

allmänna utveckling. Stora områden blir omöjliga att bebygga med bostäder med mera. 

Det är ej förenligt med kommunens satsning på friluftsliv och turism 

 

Johnson, Liselotte, Bohusläningen (2012-03-29): Det här området är inte av riksintresse 

för vindkraft, det är av riksintresse för friluftsliv. [...] Men Vindbyggarna i Lysekil AB, 

som står bakom ansökan, skriver i sitt yttrande till kommunens vindbruksplan att 

området är endast i mycket liten grad utnyttjat för friluftsliv. [...] De som hörs i debatten 

är endast de som har en negativ syn, skriver de.   

 

Utställningsutlåtande, Vindbruksplan för Öckerö kommun (2011, s.15): Nu får det vara 

nog! Ska ni ta det bästa vi har från oss? Vår fria horisont och havet som inkomstkälla 

för fiske och turism. Anledningen till att ni vill placera det utanför Rörö är väl för att ni 

själva inte vill ha det utanför er ö.  

 

Utställningsutlåtande, Vindbruksplan för Öckerö kommun (2011, s.14) 

Hur attraktivt tror ni att det kommer att bli att gå ut och titta på en ”skog” av 

vindkraftssnurror? Det är ett faktum att Rörös fortlevnad är helt beroende av att vi har 

välfylld gästhamn och mycket turism. Utan detta kommer vi inte längre att ha någon 

affär på ön.  
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Bland de intervjuade är det IP2 och IP4 som lägger fram positiva argument där vindkraft kan ses ha 

en god bidragande faktor för turismen.  

 

IP2: Jag tror inte att turismen påverkas negativt. [...] Men tittar man på andra områden 

så har inte några vindkraftsverk några kilometer ut från kommunen hindrat turister från 

att komma dit. Som tycker att det är fult. Det finns ingen statistik som talar för det. 

Däremot så kan man säga att det är en möjlighet att turister kommer och tittar på 

verken.  

 

IP4: Inledningsvis kan det vara ganska stort intresse. När vi byggde parken vid 

motorvägen så de två första somrarna hade vi samarbete med turistbyrån, då med 

bussutflykter till den här parken. [...] som vi har hört i branschen är att det finns ett 

intresse att besöka en byggplats och en tid därefter. Sen är den på något sätt accepterad 

och etablerad. [...] Vi har tittat på det i X också och då finns här så mycket annat för 

turister att göra då än bara ligga på stranden och titta på havet. [...] de undersökningar 

som är gjorda så är folk ganska neutrala är uppfattningen. 

 

Vi fann dessutom en av förespråkarna som anser att vindkraft bör prioriteras framför turism. Detta 

då turismen inte kan tyckas vara tillräckligt inkomstbringande.  Denna menar dessutom att en 

minskad turism inte är ett legitimt argument och hänvisar till andra områden där turismen ökat efter 

vindkraft etablerats: 

 

Insändare, Bohusläningen (2011-02-22) Det håller inte att bara satsa på turism. Det ger 

inga större inkomster, det handlar om ett fåtal människor som får sitt uppehälle av den, 

och det är en verksamhet som pågar bara några få månader om året. [...] en utbyggnad 

av vindkraften skulle leda till färre besökare är inget bra argument, det håller inte på 

något vis. Se på Öland och Gotland. Där ökar turismen.  

Vindkraft som energikälla 

Frågor som rör vindkraft ur energisynpunkt visar sig vara vanligt förekommande i det studerade 

materialet. Motståndarna och förespråkarna hänvisar till värden av verkningsgrader, producerade 

kilowattimmar och hur den ställer sig ur ett miljöperspektiv. Argumenten som ibland används 

grundas i miljödiskursen, för att jämföra vindkraftens för- eller nackdelar ur ett miljöperspektiv. De 

ekonomiska argumenten är tvetydliga då vissa hävdar att vindkraft medför dyr skattesubventionerad 

el, medan andra påstår att den ger billigare el för konsumenten: 
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Insändare, Hallandsposten (2010-03-10): Jag har själv inte drabbats av högre elpriser i 

vinter tack vare delägarskap i Varbergsvind ekonomisk förening. När jag hade betalat 

min insats, hade jag samtidigt försäkrat mig om att elpriset inte skulle öka under cirka 

20 år. Och den kompletteringsel som behövs när det inte blåser är inköpt med ett fast 

elpris under fem år.  

 

Insändare, Göteborgs-Posten (2009-09-22): Vindsnurror är en dyr energiform och 

kraftigt subventionerad. Det har alltid varit så att tillgång och efterfrågan styr priserna 

och med tanke på alla nya kärnkraft- och vindkraftverk, alla gasledningar, solenergi, 

vågkraft med mera kan vi räkna med gott om el även i framtiden. Att satsa 

kommunpengar på ett så osäkert projekt, är ett tumma på kommunlagen. 

 

Motståndarna anser att vindkraften inte är hållbar ur ett miljöperspektiv då den har relativt kort 

livslängd och att det åter igen inte är en ekonomiskt försvarbar energiform: 

 

Insändare, Karlshamns Allehanda (2011-12-28): Livslängd för havsbaserad vindkraft 

debatteras inte heller. Är det en god investering med skattebetalarnas tillika 

elkonsumenternas pengar att uppföra 700 vindsnurror som i bästa fall står 20 år innan 

större komponenter måste bytas. BOAB talar om två generationer snurror, 40 år innan 

parken rivs. Det är nära framtid, inte våra barn eller deras barn.  

 

Förespråkarna hävdar att vindkraften har fördelar som energikälla som motståndarna inte tar hänsyn 

till. Detta då de prioriterar andra värden: 

 

Insändare, Göteborgsposten (2010-07-27): Jag frågar mig därför: Hur kan man idag 

sätta sig på bakhasorna, när det gäller utbyggnad av ”egen” vindkraft – ett förnyelsebart 

energislag som producerar energi som inte ger utsläpp och inte kräver miljöförstörande 

transporter av bränsle? En – kanske elak tanke – är att man är påverkad av den nya 

”sommarbefolkningen” som sitter i sin nybyggda – ofta mångmiljonhus – därute och 

kräver en ren horisontlinje när man tittar ut från sin groggveranda.  

 

Utav de intervjuade är det IP3 som uttrycker sin kritiska inställning till vindkraft som energikälla: 

 

IP3: Och som sagt tidigare, Sverige har en unik situation med våran vattenkraft och 

behovet av vindkraften är inte där, jag ser det som en parantes i svensk 



   

 

 

  - 63 - 

 

energiförsörjning. Det kommer att försvinna. 

Sammanfattning Den ekonomiska diskursen 

Frågor gällande huruvida vindkraft är en god energikälla eller inte samt vilka ekonomiska intressen 

som kan tänkas påverkas av en etablering är centrala inom den ekonomiska diskursen. De intressen 

som diskuteras är bland annat hur fastighetspriser, turism och fiskerinäring kan påverkas. Beroende 

vem som får komma till tals är utfallen olika kring vilken inverkan en vindkraftsetablering kan ha. 

Förespråkarna ger exempel på andra områden där turism, fastighetspriser och fiskerinäring inte 

påverkats negativt, medan motståndarna hävdar att dessa exempel inte är applicerbara på det 

aktuella området som diskuteras.  Förespråkarna talar dessutom om en global nytta där en total 

miljövinning skall spela en större roll än en bevaring av de lokala naturvärdena. Motståndarna tar 

istället avstånd från globala argument och anser att den lokala närmiljön inte har något behov eller 

gynnas genom en vindkraftsetablering. Somliga av motståndarna anser även att Sverige som land 

inte behöver mer fossilfri el, då det redan framställs en betydande mängd av sådan art. Slutligen 

visar en av de intervjuade förespråkarna en lösning på kontroversen som Brante och Norman (1995) 

menar är den vanligaste formen av avslut; en stängning. Denna innebär att en extern aktör tar ett 

slutgiltigt beslut som står högre än andra aktörer.  

 

Vad händer sedan? 

Enligt Wolsinks (2005) acceptanskurva tenderar personers inställning att bli mer positiva efter att en 

etablering av industriell karaktär skett. Detta är något som är svårt att utläsa av samrådsrapporter då 

dessa är framtagna inför en etablering och någon uppföljning efteråt inte går att urskilja. Även 

insändare är oftast skrivna inför etableringar och säger ingenting om hur vindkraften upplevs när 

den är på plats. Några kommentarer finns dock kring ämnet och vi har valt att placera detta avsnitt 

utanför de tre tidigare diskurserna då detta inte faller in under tidigare begrepp.  

 

IP1 uttrycker sig inte om ett eventuellt ställningstagande efter en etablering. Hon uttrycker oro för 

barnens framtida rekreationsmöjligheter. Hon upplever även att hennes inställning till vindkraft har 

blivit mer negativ sedan processen blev känd för allmänheten. 

 

Ja, och lek för barnen. När jag var barn, var vi jämt ute och lekte. På bergen, vi hade 

världens bästa lekplats. [...] Egentligen så ska det inte stå och vara bevarat utan det ska 

var bevarat så man kan använda det.  
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IP2 hävdar att forskning visar på liknande mönster av minskat motstånd vid andra typer av 

etableringar och inte enbart vindkraft. Han tror det lokala motståndet kommer att minska om en 

etablering av vindkraft sker.  

 

IP2: Det bevisar också statistiken att när man väl etablerar en bro, en förskola eller 

någonting och du frågar fem år efteråt så tycker alla att det är jättebra. 

 

IP4 har positiva erfarenheter av hur inställningen till vindkraft ändrats när en etablering väl har 

skett. 

 

IP4: I början så var det ju inga motstånd heller utan då gick ju de här tillstånden väldigt 

snabbt att få. Idag tar det längre och längre tid för varje projekt man jobbar med. Det är 

väl den ökade medvetenheten också ifrån allmänheten här, man var inte beredd, eller 

man förstod inte riktigt vad det handla om i början. Sen kan man också avläsa att de 

som bor nära vindkraftverk och verkligen har sett och hört vad det innebär blir ofta 

positiva när det väl är uppfört. Men kan vara negativa innan det kommer på plats. Det 

var ganska påtagligt när vi byggde den här parken i hamnen i X då. Då var det mycket 

motstånd från fritidsbåtfolket och närboende. Man överklagade till Miljödomstolen. 

Men sen när parken väl var uppe har det varit tyst faktiskt och idag så bygger 

småbåtshamnen ännu närmare sådana här övernattningsstugor, det befintliga 

vindkraftverket än det var innan då. 

 

IP3 anser att hans åsikter kring vindkraft blivit mer negativa de senaste tio åren. Detta på grund av 

att hans kunskap ökat och att han då blivit mer insatt i ämnet. 

 

Ja innan dess hade väl inte jag någon åsikt. [...] Men allt det där man lärt sig under 

resans gång, både det här projektet jag berättade om och nu detta har gjort att jag fått så 

mycket kunskaper kring det här, så jag inser att det är hopplöst. Det är fullkomligt 

bortkastat. Pengar och energi. 

Sammanfattning av analys 

Det som märks tydligt i analysen är att den ekonomiska diskursen ofta används inom de övriga 

diskurserna för få ett större genomslag. Detta då bevarandet av den ursprungliga landskapsbilden 

kan anses ha en lägre prioritet än allmännyttan hos förespråkarna. Därför kan motståndarna tvingas 

använda ekonomiska argument för att kunna konkurrera på samma nivå inom kontroversen. Detta 
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kan jämföras med det Howart (2006) menar är en del av en strategi där argument från andra 

diskurser inhämtas för att sätta hinder för andra inblandades grunder samt öka sin makt inom 

diskursen.   

 

 Det som indirekt nämns av motståndarna är de ekosystemtjänster som försöker sätta ekonomiska 

värden på naturen. Dessa ekonomiska värden kan innefatta turism och fiskenäring. Förespråkarna 

hänvisar då till undersökningar som påvisar motsatsen till att dessa värden skulle komma att 

påverkas. Undersökningarna möts ofta av kritik av motståndarna som menar att de inte är 

applicerbara inom deras lokala område. Detta skapar en diskursiv kamp om vems kunskap som ska 

värderas högst och vem som därigenom har makten att avgöra vilket område som är lämpligt för en 

vindkraftsetablering.  Slutligen handlar kontroversen om olika visioner om ett bärkraftigt samhälle. 

Förespråkarna ser vindkraften som en ekologisk energikälla och en symbol för en positiv utveckling 

mot ett hållbart globalt samhälle. Motståndarna anser att en orörd landskapsbild på Västkusten är 

viktigare än en etablering av vindkraft inom området. Motståndarna som i viss mån stödjer 

vindkraft anser istället att verken kan placeras på andra platser i landet. Dessa olika symbolvärden 

stämmer in på Böhlers (1998) teori där människans olika uppfattningar om landskapet styr 

acceptansen av vindkraftetableringar. En acceptans som avgörs av vad som anses vara tecken på en 

god framtidstro; en symboliskt orörd natur eller en närmiljö innehållandes tekniska lösningar för en 

fossilfri elproduktion som tar mark i anspråk. 
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7. Slutsats och diskussion 

 

I detta kapitel redogör vi hur syftet och resultatet vävs samman. Vår slutsats försöker tolka de 

resultat som framgått och om dessa är rimliga, samt pekar i en speciell riktning. Slutligen diskuteras 

potentiella framtida forskningsmöjligheter. 

Vilka aktörer är inblandade? 

De aktörer vi funnit i kontroversen är uppdelade i två läger, förespråkarna och motståndarna. 

Förespråkarna har i störst utsträckning visat sig i form av kommuner, företag, organisationer och 

enstaka privatpersoner. Motståndarna är privatpersoner, föreningar och politiker som varit lokalt 

förankrade i områden där förespråkarna vill etablera vindkraft. De som är neutrala i frågan har inte 

kunnat urskiljas i studerade materialet. 

Hur står de olika argumenten i förhållande till olika parter?  

Förespråkarna har tendens att använda argument som hänvisar till en global eller nationell 

nödvändighet. Denna som visar sig i form av en allmännytta som skall stå högre än den enskildes 

intressen. Dessa argument möts av motståndarnas som istället menar att den lokala närmiljön som 

de dagligen vistas i skall bevaras i sin ursprungliga form och har ett högre värde än globala 

lösningar för el. Argumenten som parterna visar emellan pekar på en ovilja att förstå varandra, då 

argumenten inte ses som relevanta från någon sida. 

Vad är det som formar en aktörs åsikt? 

De faktorer som vi upplever formar en aktörs åsikt kan vara den syn de har på området som berörs 

av etableringen. Förespråkarna ser en möjlighet till ekologisk och ekonomisk vinning. 

Motståndarnas åsikt baseras ofta på deras känsla och erfarenhet av området. Deras åsikter kan även 

ändras efterhand som processen fortgår. I vissa fall visar sig åsikterna bli mer negativa ju längre tid 

processen pågår. Hos två av de intervjuade visar sig detta tydligt då de påpekar att den kunskap de 

erhållit under processen har gjort dem mer kritiska till vindkraft. 

 

Det som vi funnit i studien är att en svårighet att avgöra vilka aktörer som anses ha de mest 

berättigade argumenten i kontroversen. Alla parter tycker sig istället ha de viktigaste synpunkterna 

och argumenten för att kunna fatta rätt beslut. Dock lyfts de ekonomiska argumenten fram inom 

samtliga diskurser och en slutsats kan dras att det möjligen finns en mer legitim förankring hos 

dessa än till exempel emotionella åsikter. Dessa emotionella åsikter kan bland annat innefatta den 

oro som somliga av motståndarna känner kring hur deras välmående kommer att påverkas av en 
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vindkraftsetablering. Denna oro kan döljas av argument om sjunkande fastighetspriser som möts av 

förespråkarnas åsikter och exempel på andra områden som visar att priserna inte kommer att 

påverkas negativt. Frågan blir då huruvida dessa exempel har någon betydelse när motståndaren 

väljer att flytta på grund av minskat välmående och inte av sjunkande fastighetspriser? 

 

Istället för att kunnat urskilja de argument som anses vara mest berättigade, har det varit enklare att 

finna de som synts i störst utsträckning.  Exempel på detta är den ständiga argumentationen kring 

allmännyttan kontra bevarandet av närmiljön och dess identitet.  En diskussion kan handla om vad 

som skall vara viktigast då en enskilds persons intresse, eller ett helt samhälles intressen, väger mot 

förespråkarnas som vill utvecklas på nationell nivå. Ett annat vanligt förekommande argument som 

syns är den okunskap som både parter anser att den andra besitter. Den forskning som pekar på 

landskapets olika betydelse, anser vi rymma en paradox som innebär att den symboliskt orörda 

naturen i själva verket är en natur påverkad av människan. Frågan blir då huruvida argument om 

okunskap kan ses som berättigade då varje individs natursyn är objektiv? 

 

Ytterligare frågor som berört studien är de utredningar som beställs av förespråkarna och som 

ibland upplevs som opålitliga av motståndarna. Detta skapar en fundering kring hur stor betydelse 

beställaren har för materialets resultat. En lösning på detta skulle kunna vara att beställaren 

kombinerar expertkunskap med lokal kunskap samt är lyhörd till lokalbefolkningens åsikter. Detta 

leder till att de utredningar som upplevs som opålitliga istället kan accepteras av motståndarna som 

får vara delaktiga i framställningen av resultatet. 

 

Slutligen faller en diskussion inom om hur kontroversen om vindkraftsetableringar kan nå ett avslut. 

I studien framkom ett förslag om en stängning av en extern aktör. Denna metod kan gynna både 

motståndarna eller förespråkarna då utfallet skall vara opartiskt. I nuläget kan denna metod vara en 

av de mest rimliga lösningarna då kontroversen möjligen nått den punkt där parterna inte längre 

lyssnar på varandra och därför inte kan komma överrens. 

 

Vad kunde ha gjorts annorlunda? 

Vi kunde ha beskrivit våra egna åsikter, men vi valde att inte redogöra för vad vi anser vara rätt eller 

fel inom kontroversen. Detta val gjorde vi för att arbeta etiskt korrekt mot alla inblandade då vi vid 

intervjuerna sagt att vi varit neutrala i frågan. Detta etiska arbetssätt har inneburit en objektiv 

infallsvinkel samt att i största möjliga mån inte använda egna värderingar utan låta läsaren skapa en 
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egen bild. Vårt mål har varit att samtliga inblandade skall få föra fram sina åsikter utan att bli 

vinklade på något vis. 

 

Efter att ha studerat de 181 utvalda artiklarna insåg vi att det hade gått att använda färre artiklar då 

det endast var ett antal argument som ständigt återkom i materialet. Intervjuerna kunde samtliga 

gjorts via telefonkontakt för att spara tid. Dock skulle denna metod inte gett samma förståelse för 

miljön kontroversen handlar om.  

Studiens relevans 

Vårt syfte med studien har varit att undersöka kontroverser som kan uppstå vid en 

vindkraftsetablering på Västkusten. Genom våra resultat hoppas vi att de olika parter som är 

involverade kan nå en ökad förståelse sinsemellan. Då det inte heller visat sig finnas uppdaterat 

material i överflöd kring ämnet kan studiens ses som ett inlägg inom den kontrovers som råder 

kring vindkraft. 

Förslag för framtida forskning 

Det som studien har belyst är endast en liten del av den pågående kontroversen om 

vindkraftsetablering på Västkusten. Allt eftersom tekniken kan komma att utvecklas, kan också fler 

områden bli potentiella lokaliseringar. Det är därför av stor vikt värt att undersöka interaktionen 

ytterligare för att underlätta den dialog som bör förbättras i dagsläget.  Vi anser också att det finns 

en avsaknad av forskning om hur motståndet kan förändras efter en etablering. Slutligen belyser 

studien effekter på djur och natur, men väldigt lite behandlas huruvida människan påverkas. Detta 

anser vi är forskningsområden som bör studeras ytterligare.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide till konsult inom området. 
 

Bakgrund:  

Yrke / Organisation / Position 

Boendesituation 

  Vilken ö eller område? 

  Sommarboende eller åretruntboende? 

 

Etablering av vindkraft: 

När var första gången du hörde talas om vindraftsetablering i västkusten? 

  Vad hände?  

  Vad var företagets ställningstagande?  

  Vad hände sedan? 

Vilka aktörer uppfattar du är för respektive mot vindkraftsetableringen? 

 

Kommunens roll: 
Har kommunen agerat för kommuninvånarnas bästa? (Eller kommunerna) 

 Vad har de gjort som varit bra? 

 Har de gjort något som varit mindre bra? 

 Kunde de ha agerat på något annat sätt? 

 Finns det en specifik händelse som påverkat din tillit till kommunen? 

  Kunde de ha gjort på något annat sätt för att öka den? 

Anser du att kommunen har tillräcklig kompetens för att fatta beslut i frågan?  

Anser du att allmänheten har tillräcklig kompetens för att fatta beslut i frågan? 

 

Förespråkarnas roll: 

Har företagen/organisationer som står bakom etableringen agerat för kommuninvånarnas bästa? 

  Vad har de gjort som varit bra? 

 Har de gjort något som varit mindre bra? 

 Kunde de ha agerat på något annat sätt?  

 

Förtroende och inflytande: 

Finns det en specifik händelse som du tror kan ha påverkat tilliten mellan allmänhet och företag? 

  Vad hände? 

  Hur kände du då?  

  Hur känns det nu? 

Har det funnits möjlighet för de olika aktörerna att påverka processen?   

  Vilka har de varit? 

  Hur har de påverkat?  

  Har möjligheterna varit tillräckliga? 

 Hur har aktörernas inflytande varit i processen? 

Hur har argumenten mottagits av olika sidor? 

Hur har deras inställning mot vindkraft förändrats efter en vindkraftsetablering skett? 

Hur brukar processen diskuteras?  

Hur kan situationen nå en lösning? 

 

Information: 

Hur informerade ni de boende? 

  Vad för slags information har det varit? 

Har de boende fått tillräcklig information?  

   Tror du att de fått leta upp information självständigt? 

Hade ni kunnat informera på något annat vis? 
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  Om ja, hur?  

Hur har de boende reagerat på den information de fått? 

  

Vindkraft: 

Hur ser du på vindkraft som ersättning till fossila bränslen?  

  Framtidsmöjligheter? 

  Om nej, har du andra alternativ?  

  För/Nackdelar med tekniken 

Hur ser du på vindkraften som del av landskapet?  

  Passar det in?  

  Om ja nej, varför? 

Skulle du vilja se att fler byggs?  

  Vart då? 

Skulle du kunna tänka dig bo i synligt avstånd av ett?   

   Om nej ja, varför? 

 

Öckerö framtid: (Eller en kommun generellt) 

Kommer Öckerös framtid att påverkas av vindkraft? 

Hur viktig anser du att turismen är för Öckerö kommun?(Hur kan turismen påverkas?) 

  På vilket sätt är den viktig/oviktig?  

  Kan den komma att påverkas av en vindkraftsetablering?   

 Om ja nej, utveckla varför.  

Har du erfarenhet av andra orter i liknande situation? 

  Om ja, hur har kommunen påverkats av vindkraften? 

 

Miljömedvetenhet:   

(Är du insatt i kommunens sätt att arbeta med miljöfrågor) 

Har du ett allmänt intresse för miljöfrågor?     

  Hur visar det sig?  

  Varför? 

Har miljön blivit bättre eller sämre i din kommun (företaget) under de senaste åren? 

Hur viktigt är bevarandet av landskapet för dig? 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide till övriga intervjuade. 
 

Bakgrund:  

Yrke / Organisation 

Boendesituation 

  Vilken ö eller område? 

  Sommarboende eller åretruntboende? 

 

Etablering av vindkraft: 

När var första gången du hörde talas om vindraftsetablering i området? 

  Vad hände?  

  Pratade du med någon? 

  Startade detta någon process hos dig/föreningen? 

 Om ja, nej: utveckla. 

Vilka uppfattar du är för respektive mot vindkraftsetableringen? 

 

Kommunens roll: 
Har kommunen agerat för kommuninvånarnas bästa?  

 Vad har de gjort som varit bra? 

 Har de gjort något som varit mindre bra? 

 Kunde de ha agerat på något annat sätt? 

 Finns det en specifik händelse som påverkat din tillit till kommunen? 

  Kunde de ha gjort på något annat sätt för att öka den? 

Anser du att kommunen har tillräcklig kompetens för att fatta beslut i frågan? 

 

Förespråkarnas roll: 

Har företagen som står bakom etableringen agerat för kommuninvånarnas bästa? 

  Vad har de gjort som varit bra? 

 Har de gjort något som varit mindre bra? 

 Kunde de ha agerat på något annat sätt? 

Finns det en specifik händelse som påverkat din tillit till företagen? 

  Kunde de ha gjort på något annat sätt för att öka den? 

Anser du att företagen har tillräcklig kompetens för att fatta beslut i frågan? 

 

Förtroende och inflytande: 

Finns det någon händelse som skapat tillit för någon av aktörerna? 

  Vad hände? 

  Hur kände du då?  

  Hur känns det nu? 

Vilka av aktörerna har haft mest inflytande? 

Har det funnits möjlighet för dig att påverka processen?   

  Hur då?  

  Hur hade du velat påverka?   

Hur har ditt inflytande varit i processen?  

Brukar du diskutera processen?  

  Om ja: i vilket sammanhang?  

 

Information: 

Hur fick du information första gången om etableringen? 

  Vad för slags information har du tagit del av? 

Har du mottagit tillräcklig information från båda parter?  

   Har du letat upp information självständigt? 
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  Om ja, hur? 

Hade du velat bli tilldelad information på annat vis?  

  Om ja, hur? 

  

Vindkraft: 

Hur ser du på vindkraft som ersättning till fossila bränslen?  

  Framtidsmöjligheter? 

  Om nej, har du andra alternativ?  

  För/Nackdelar med tekniken 

Hur ser du på vindkraften som del av landskapet?  

  Passar det in?  

  Om ja nej, varför? 

Skulle du vilja se att fler byggs?  

  Vart då? 

Skulle du kunna tänka dig bo i synligt avstånd av ett?   

   Om nej ja, varför? 

 

Öckerö framtid: 

Kommer Öckerös framtid att påverkas av vindkraft? 

Hur viktig anser du att turismen är för Öckerö kommun? 

  På vilket sätt är den viktig/oviktig?  

  Kan den komma att påverkas av en vindkraftsetablering?   

 Om ja nej, utveckla varför.  

 

Miljömedvetenhet:   

Är du insatt i kommunens sätt att arbeta med miljöfrågor? 

Har du ett allmänt intresse för miljöfrågor?     

  Hur visar det sig?  

  Varför? 

Har miljön blivit bättre eller sämre i din kommun under de senaste åren? 

Hur viktigt är bevarandet av landskapet för dig? 
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Bilaga 3    
 

 
       2012-03-29  

       Trollhättan 

 

 

 

 

 

Hej!  

 

Vi är två studenter vid Högskolan Väst i Trollhättan som läser programmet Samhälle, hav och sjöar 

(180hp). Som avslutning på utbildningen ingår en examinerande uppsats som vi nu har påbörjat. 

Vårt syfte med denna uppsats är att studera etablering av vindkraft på västkusten, med fokus på 

Öckerö kommun.  

 

Vi önskar att få intervjua Dig om detta ämne, då Du varit engagerad i denna process. Vi är 

intresserade av hur Du upplevt etableringen av vindkraft och intervjun beräknas ta ungefär en 

timme.  

 

Din medverkan är helt frivillig och intervjusvaren kommer att anonymiseras i den färdiga rapporten.  

Om Du går med på det, kommer intervjun att spelas in, detta för att underlätta vårt arbete. Inspelat 

material och utskrifter kommer att förstöras när rapporten är färdigställd och godkänd. 

 

Vi kommer inom kort att kontakta Dig för att höra om Du är intresserad att medverka och boka tid 

för en intervju. 

 

Din medverkan uppskattas!  

 

Hanna Stensson  
070-00000 stensson.hanna@gmail.com 

 

Jesper Hammarstrand 
070-00000 jesper.hammarstrand@gmail.com 

 

Handledare: Anders Persson 
anders.persson@hv.se 

 


