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Sammanfattning 
Vid en vindkraftsetablering är verksamhetsutövaren enligt miljöbalken skyldig att 

samråda med berörda parter. Miljöbalken är emellertid vag i riktlinjerna kring 

utformningen av samrådet och även om Boverkets vindkraftshandbok ger fler råd, vilar 

ett tolkningsansvar på verksamhetsutövaren. Studien syftar till att undersöka hur olika 

aktörer tolkar samrådsbegreppet. Fokus ligger på centrala arenor och aktörer samt vilka 

påverkansmöjligheter olika aktörer har. Demokratimodeller illustrerar att synen på vad 

samråd bör inneböra är beroende av vald utgångspunkt. Begreppet tolkningsflexibilitet 

visar hur synen på företeelser som samråd och demokrati kan variera. Tidigare 

forskning om samrådsprocesser, med fokus på nationell, visar att samrådsbegreppet har 

tolkats på flera sätt i olika sammanhang; främst verksamhetsutövaren har påverkat 

samrådsutformningen. 

 

I studien har kvalitativa intervjuer med projektörer och intressegruppsrepresentanter 

med erfarenhet av samråd vid vindkraftsetableringar samt en dokumentanalys 

genomförts. En uppdelning har gjorts i skriftliga synpunkter samt två huvudsamråd – ett 

stängt formellt med politiker samt ett informellt öppet hus. Informationsmöten, privata 

möten samt lokala kommunikationsaktiviteter inräknas oftast inte i samrådsbegreppet. 

För att påverka projekten ansåg sig intressegrupperna behöva använda arenor utanför 

samrådet. Intressegruppsrepresentanterna betonar vikten av politikers involvering men 

har inte haft kontakt med dem på tillhandahållna samrådsarenor. Fynden har likheter 

med tidigare forskning men har gett en fördjupad inblick i problematiken. Slutsatser 

som dras är att större engagemang från politiker samt tydligare politiska riktlinjer om 

vindkraftsetableringar är nödvändiga. Det bör inte råda ovisshet om vilka aktörer som 

ska kunna påverka samrådsprocesser samt vilket syfte ett samråd ska ha.  
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Inledning 
Miljöfrågor beskrivs inte sällan som expert- och vetenskapstunga. Sociologen Beck (2000:35–

38) diskuterar negativa konsekvenser av naturvetenskapens traditionella företräde att uttala 

sig om miljöfrågor. Ett behov av att öka förståelsen för hur naturens system är relaterade till 

sociala system har framförts (Lidskog et al. 1997). Förenklat har naturvetenskapen kunnat 

sägas presentera konkreta åtgärder – vad som behöver göras för att människor ska kunna 

fortsätta använda jordens resurser – men ofta utan att problematisera själva genomförandet av 

processen. Samhällsvetenskapen kan bidra med att förstå samspelet mellan politiska, sociala 

och ekonomiska relationer (Khan & Åstrand 2004). Enligt Lidskog et al. (1997) är 

samhällsvetarens roll att analysera de samhälleliga orsakerna till problem samt lägga fram 

förslag på hur förändring kan ske. Klimatförändringar har gjort den globala uppvärmningen 

till ett debatterat ämne och energiproduktionen har beskrivits vara den största enskilda 

utsläppskällan (Källén 2009). Vindkraft är en förnybar energikälla som inte bidrar till fossila 

utsläpp och enligt Sveriges regering bör el från vindkraft kraftigt öka (Prop. 2008/09:163). I 

linje med detta har Energimyndigheten pekat ut ett flertal områden i landet som riksintressen 

för vindkraftbruk.  

 

Lokala protester från individer berörda av vindkraftsetableringar har uppmärksammats av 

forskare samt i media, både internationellt och nationellt (Khan 2004a; Klintman & Waldo 

2008). Sådana protester sätter upp ett tänkbart hinder för utvecklingen. Enligt Hammarlund 

(2005) är det inte är givet att de tekniska aspekterna av vindkraften är problemet, utan det kan 

istället ha att göra med en bristande förmåga att placera in frågorna i ett socialt sammanhang, 

där ett fungerande förhållande skapas till tekniken. Det anses finnas en brist på studier som 

undersöker de förnyelsebara energislagens sociala dimensioner, till exempel olika aktörers 

möjligheter till inflytande (ibid.). På liknande sätt har andra forskare framfört att studier 

behövs som granskar demokratiska dilemman och lokaliseringsprocesser i syfte att dra 

lärdomar inför arbetet med politiskt och tekniskt komplicerade frågor (Johansson 2008; 

Lidskog el al. 2005; Soneryd 2007; Sundqvist 2005). Andra forskare har betonat vikten av att 

studera problematiken kring lokalt deltagande vid vindkraftsetableringar (Khan 2004d; 

Klintman & Waldo 2010; Mels 2010).  
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Vid vindkraftsetableringar är verksamhetsutövaren (i denna studie projektörer på vindkrafts-

bolag) enligt miljöbalken skyldig att samråda med parter som kan tänkas bli berörda. Det 

lagstiftade samrådet har kallats samhällsplaneringens demokrativerktyg (Hammarlund 

2005:33). Miljöbalkens instruktioner om samråd är emellertid vaga och ett tolkningsansvar 

vilar på verksamhetsutövaren. Val av samrådsarenor, liksom utformningen av samråden, 

påverkar olika aktörers möjligheter till inflytande (Johansson 2008). Tre vindkraftsprojekt har 

valts ut och involverade projektörer och intressegrupper har intervjuats om deras syn på 

samråd. Denna studie bidrar med kunskap om samverkan mellan socialt samspel, demokrati 

och teknik i en aktuell miljöfråga och kan inordnas inom områdena politisk sociologi och 

miljösociologi. Inom politisk sociologi studeras sociala aspekter av politiska fenomen, bland 

annat medborgares och intressegruppers politiska deltagande (Brante et al. 2001:240f). 

Liksom i denna studie ligger fokus inom miljösociologi på relationen mellan samhälle och 

natur (ibid. 209f).  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka projektörers och intressegruppers syn på samråd enligt miljöbalken 

- Vilka samrådsarenor erbjuds av verksamhetsutövaren? 
- Vilka aktörer är centrala i samrådsprocessen? 
- Vilka påverkansmöjligheter har aktörerna i samrådsprocessen? 

 

Disposition 

Först introduceras studiens teoretiska ramverk – begreppet tolkningsflexibilitet samt fyra 

demokratimodeller. Sedan ges en beskrivning av framförallt nationell forskning om samråd 

vid etableringar av olika slag (biogas, vindkraft, kärnavfall, flygplats). Vidare beskrivs 

studiens metoder – dokumentanalys samt intervjuer med tre projektörer och tre intresse-

gruppsrepresentanter. Resultatredovisningen inleds med en granskning av miljöbalkens 

avsnitt om samråd samt Boverkets samrådsanvisningar i Vindkraftshandboken. Därefter 

presenteras resultatet från intervjuerna. Uppsatsen avslutas med en övergripande diskussion 

som återkopplar till tidigare forskning.  
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Tidigare forskning 
Teoretiskt ramverk 

Held (1997:364) skriver att ”demokratins idé är viktig eftersom den inte bara representerar ett 

värde bland många, såsom frihet, jämlikhet och rättvisa, utan är det värde som kan knyta 

samman och medla mellan konkurrerande värdeladdade mål”. Detta är i hög grad aktuellt 

gällande vindkraft och samråd. Åsikter om hur samråd bör utformas samt om hur stort 

inflytande olika aktörer bör ha över beslut har sin grund i vilken demokratisyn som är 

rådande. Begreppet tolkningsflexibilitet är till hjälp för att diskutera demokratibegreppet samt 

den vaghet som finns i samrådsbegreppet, genom att visa att tolkningar om demokrati och 

samråd är föränderliga. Fyra demokratimodeller illustrerar de demokratiska implikationer som 

olika utformningar av samrådet kan ge upphov till. Modellerna representativ-, deltagande-, 

elit- och delegationsdemokrati är idealtyper och påträffas inte nödvändigtvis i renodlad form i 

verkligheten. De tre första är välanvända modeller och den sista har aktualiserats på senare tid 

som ett komplement till tidigare modeller. Beskrivningarna åsyftar inte vara heltäckande utan 

kännetecken av relevans för studien tas upp. Teorierna bör ses som en riktlinje för att 

avgränsa studien.  

 

Tolkningsflexibilitet 

Begreppet tolkningsflexibilitet är tänkt att bidra till en ökad förståelse för relationen mellan 

sociala processer och den kunskap vi har om dem (Collins 1981). Tanken är att en öppenhet 

för olika tolkningar av vetenskapliga förklaringar föreligger, vilket innebär en osäkerhet kring 

världens beskaffenhet. Olika aktörer får kämpa för att få gehör för sin tolkning av ett fenomen 

i förhållande till andra aktörers tolkning, i syfte att etablera den egna uppfattningen som 

”sann”. ”Tolkningsflexibilitet” utgör ett stadium i en process för hur påståenden tolkas och 

förklaras (Collins 1981:4, 1992:25f). Under detta stadium kan ingen göra anspråk på att sitta 

inne med den rätta definitionen av ett fenomen. Frågan om ”Vad är ett samråd?” har inget 

entydigt svar utan flera tolkningar kan förekomma. Genomgången av demokratimodellerna 

nedan visar att vald utgångspunkt påverkar uppfattningen om vad syftet med ett samråd är.  
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Demokratimodeller 

I korthet öppnar miljöbalken upp för tolkning om vilka som kan antas vara berörda av 

vindkraftsetableringar samt om vad samråd i god tid och i behövlig omfattning innebär (SFS 

1998:808). I behövlig omfattning har att göra med vilka arenor verksamhetsutövaren tillgäng-

liggör. Berörda parter har att göra med centrala aktörer i samrådsprocessen. I hur god tid 

samrådet hålls har att göra med olika aktörers påverkansmöjligheter. Olika demokrati-

modeller visar på olika tolkningar av begreppet demokrati, vilket leder till att både arenors 

och aktörers betydelse skiftar utifrån vald utgångspunkt. Detta får till följd att synen på vilka 

aktörer som bör ha möjlighet att påverka berednings- och beslutsprocesser varierar.  

 

Representativ demokrati 

I en representativ demokrati är de parlamentariska arenorna centrala. På lokal nivå innebär 

det att samråd är en arena där beslutsunderlag tas fram och där politiker förväntas delta. En 

grundläggande princip är att medborgare väljer politiska representanter i återkommande val. 

Centrala aktörer är politiker, som beslutsfattare och tjänstemän, som experter för att ta fram 

beslutsunderlag. På nationell nivå utpekar rikspolitiker riktlinjer för energifrågor. Riksdagen 

stiftar lagar; miljöbalken är ett exempel. En indirekt styrning sker då politiska beslut fattas av 

folkvalda ledare (Weale 2007:41). Detta kan möjliggöra att medborgarna får påverka beslut, 

men utgör ingen garanti för det. Dokumentation från beredningsprocesser (t.ex. samråds-

dokumentation) ligger till grund för beslutsfattande.  

 

Deltagardemokrati  

I en deltagardemokrati är arenorna utanför parlamentet viktiga – till exempel samråd, 

informella möten, lokala arbetsgrupper, folkomröstningar, demonstrationer och namn-

insamlingar. Mötesplatser finns där de som känner sig berörda av politiska frågor kan mötas. 

Centrala aktörer är medborgare, till exempel olika intressegrupper. Stort utrymme finns för 

medborgare att påverka hur politiska beslut fattas (Held 1997: 336). Politikerna tjänar 

medborgarna och byråkratisk makt utan ansvar minimeras. Många medborgare antas sakna 

resurser, vilket begränsar möjligheterna att delta i det politiska livet; förbättringar görs därför 

för att underlätta deltagande (ibid. 327). Information är öppen och tillgänglig för alla. Av 

relevans är hur dagordningen fastställs, information tillgängliggörs och dokumentation sker. 

Viktigt är att lyssna på och respektera andras synpunkter. Enligt Mouffe (1999:756f) hör även 

känslomässiga argument hemma i samtal.  
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Elitdemokrati 

I en elitdemokrati är de parlamentariska arenorna viktigast. Centrala aktörer är politiker och 

experter, vilka till exempel kan vara tjänstemän, projektörer och miljögrupper. Deltagar-

demokrati anses opraktisk och orimlig i stora industrialiserade stater och antas försvåra 

politiska förhandlingar (Held 1997:204f). Medborgarna anses dessutom vara oförmögna att 

värdera olika handlingsalternativ samt styras av känslor och irrationalitet. Demokratin bör 

därför inskränkas till en ”ledarskapsdemokrati”. När politiska beslut fattas förlitar sig 

medborgarna på experter. Rationalitet och inte känslor är viktiga vid beslutsfattande. En 

grundläggande kunskapsnivå antas garantera rationella beslut, vilket innebär att de som 

arbetat med frågan bör ha större inflytande än de som passivt mottagit information. 

Medborgare kan främst påverka genom att rösta på partier, men bör undvika att tala om för 

politiker vad de ska göra då det antas minska effektiviteten (ibid. 224ff, 235). Samråd blir en 

informationsarena dit medborgare kommer för att ta emot information, snarare än en arena för 

samtal och möjligheter att påverka.  

 

Delegationsdemokrati1  

Modellen innebär att det politiska beredningsarbetet är delegerat från parlamentariska aktörer 

till andra arenor, till exempel samråd. Detta ger makt åt icke-parlamentariska aktörer – 

företag och intressegrupper står i centrum medan politiska beslutsfattare i stort sett är 

frånvarande eller passiva under beredningsprocessen. Medborgares och intressegruppers roll 

är något otydlig då deltagande på utomparlamentariska arenor sker på oklara villkor. Fokus 

ligger på beredning snarare än beslut, och det intressanta är vilka aktörer som har makt att 

påverka olika besluts utfall. En kamp råder mellan olika aktörer som försöker sprida sina 

idéer. Samråd har ur ett demokratiskt perspektiv att göra med vem som har makt att bestämma 

teman och få gehör för sin tolkning av dessa (Johansson 2008:329). Nedan redogörs för 

tidigare forskning om samråd med fokus på centrala arenor och aktörer samt olika aktörers 

möjligheter att påverka beslut genom samråd. 

                                                 
1 Beskrivningen grundar sig främst i modellen utvecklad i Demokrati på delegation: Lokalisering av det svenska 

kärnavfallet där Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) samrådsprocesser studerats (Johansson 2008, se 

särskilt s. 370-375). SKB ansvarar för att finna kommuner för förvaring av kärnavfallet. Även andra har 

diskuterat demokrati och delegation, se t.ex. Vibert 2007 och Fox & Jordan 2011. 
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Forskning om samråd 
Då studien syftar till att undersöka tolkningar av samråd enligt svenska miljöbalken är 

nationell forskning mest relevant. Otydligheten kring samrådsbegreppet gör att fördjupade 

studier om detta är motiverade (Khan 2004b:14f). Ett uttalat behov finns av studier om 

samråd i svensk kontext, då forskning saknas om hur medborgare kan delta och påverka i 

praktiken vid vindkraftsetableringar (Khan 2004c:575; Klintman & Waldo 2010:75). Fokus 

läggs på områdena samrådsarenor, centrala aktörer samt aktörers påverkansmöjligheter. 

 

Arenor  

Verksamhetsutövaren har stort inflytandet över samrådets utformning, vare sig det gäller 

lagring av kärnavfall (Johansson 2008, Lidskog & Sundqvist 2004; Soneryd 2007), flygplats-

utbyggnad (Soneryd 2002, 2004), eller etablering av vindkraft (Khan 2004a, 2004c, 2004d; 

Klintman & Waldo 2008, 2010; Mels 2010) och biogasanläggningar (Khan 2004b). Samråd 

beskrivs vara vanligaste sättet att ge allmänheten deltagandemöjligheter vid vindkrafts-

etableringar (Khan 2004a:61); mer förpliktigande former som arbetsgrupper är ovanliga 

(Khan 2004c:575). Samråd sker genom möten (Johansson 2008), öppna hus/utställningar samt 

möjlighet att inlämna synpunkter (Khan 2004c:575, 2004d:2; Mels 2010:84; Soneryd 

2007:24). Samråd sker även under stormötesform (Mels 2010:60; Soneryd 2007:28). Publiken 

informeras då vilket ibland ger litet utrymme för diskussion och frågor; i ett vindkraftsfall 

övergick verksamhetsutövaren till andra former efter att formen upplevdes ha skapat dålig 

stämning som inte främjade diskussion (Mels 2010:60). Exempel på vad som kan ingå i 

samrådsprocessen är bussresor samt studiebesök till vindkraftsparker (Mels 2010:44f) eller 

kärntekniska anläggningar (Johansson 2008:297–356; Soneryd 2007:20f). Förberedande 

informationsmöte inför samrådet med allmänheten kan hållas (Soneryd 2007:24) och 

representanter för motstridiga intressen kan inbjudas till enskilt möte (Mels 2010:81f). I ett 

vindkraftsfall fick frågan om vad som skulle definieras som samråd stort utrymme (Mels 

2010:58, 73f). Ett möte kallades ”samrådsmöte” av verksamhetsutövaren och ”informations-

möte” av allmänheten, vilka inte ansåg att lagkravet uppfyllts. Verksamhetsutövaren kan även 

ha uppdelade samråd med politiker och allmänhet (Klintman & Waldo 2010; Soneryd 2007).  

 

Centrala aktörer 

Verksamhetsutövarens dominerande roll har beskrivits vara problematisk; varken juridiska 

eller ekonomiska incitament finns för att göra mer av samråden än vad lagen föreskriver 

(Soneryd 2007:17). Publikt deltagande i samrådsprocesser tenderar att vara relativt lågt (Khan 
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2004d:19ff), även om större aktivitet förekommer i vindkraftsfall (Timm & Rydén 2001:37). 

Forskning indikerar att engagerade medborgare ofta har goda socioekonomiska resurser 

(Bohm 1985:126f; Boverket 1998; Hanecke & Khan 2002; Miller 1980:82). Den typiske 

deltagaren beskrivs vara en föreningsaktiv och välutbildad medelålders man. Aktiva intresse-

grupper tar ibland stor plats i samrådsprocesser (Johansson 2008:132f, 206f; Khan 2004b; 

Soneryd 2002:168). I vindkraftsetableringsprocesser är markägare centrala aktörer (Khan 

2004d:9f; Mels 2010:44). Markägare är dock inte alltid intresserade av samråd; i ett fall 

tackade en sådan nej till deltagande med orden ”Jag har mina egna kontakter i kommunen” 

(Miller 1980:70). I kärnavfallsfrågan har kommunpolitiker inte haft en framträdande roll 

under samråd med allmänheten, utan har sagt sig ha andra forum för diskussion med SKB 

(Soneryd 2007:28, se även Johansson 2008). Regering och riksdag kritiseras för bristande 

ansvarstagande vilket anses lett till att kommunen fått axla för stort ansvar (Johansson 

2008:202). Även kommunpolitiker anklagas för bristande engagemang (ibid. 210f). Frånvaro 

av politiker har också uppmärksammats i vindkraftsfalls samrådsprocesser (Mels 2010). 

Länsstyrelsen beskrivs sällan delta på samråd med allmänheten (SOU 2009:45:199). 

 

Påverkansmöjligheter 

Samråd har beskyllts vara en arena för dialog mellan icke jämbördiga parter då experter hyrs 

in för att tala för verksamhetsutövarens sak, vilket ställs mot berörda människors ”känslighet” 

(Mels 2010:73f). Det har sagts att ”begreppet ’samråd’ är att förvilla läsaren” (Klintman & 

Waldo 2010:63). Språkbruket hos lokalbefolkningen om till exempel livskvalitet och 

rekreation hamnar ibland i konflikt med verksamhetsutövarens tankar om rationalitet och 

effektivitet (Klintman & Waldo 2010:43; Mels 2010, Soneryd 2002, 2004).2 Argument har 

behövt översättas till ett ”språk som räknas” för att juridisk och vetenskaplig giltighet ska 

uppnås (Soneryd 2002, 2004). Samråd beskrivs ibland röra detaljer allmänheten inte förstår 

(Soneryd 2002:83, 2004, Timm & Rydén 2001:37).  

 

Synpunkter har inkommit om upplevd oförmåga att påverka samrådsdokumenteringen (Mels 

2010:59, Soneryd 2002:61, 2007:34). Johansson (2008:281–296) konstaterar efter deltagande 

på SKB:s samråd att allt som sades inte protokollfördes (t.ex. kritik från miljögrupper om 

                                                 
2 Ett exempel: ”Det är viktigt att betona att en vindkraftspark av många upplevs som en risk för den estetiska 

upplevelsen och möjligheterna till rekreation. Som nämndes ovan är detta en högst subjektiv upplevelse som 

därför är svår att hantera inom ramen för den formella planerings- och beslutsprocessen kring ett vindkraft-

verk” (Klintman & Waldo 2010:43). 
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samrådens form). Flera studier visar att allmänheten ofta involveras då viktiga beslut redan 

fattats och små påverkansmöjligheter finns (Khan 2004b, 2004d; Klintman & Waldo 2010; 

Soneryd 2002; Timm & Rydén 2001, se även Hammarlund 2005:93).3 Liknande resultat visar 

Klintman och Waldos (2008) sammanställning av studier om deltagande vid vindkrafts-

etableringar i Europa. Top-down initiativ förekommer, vilka har kallats DAD (Decide-

Announce-Defend), då verksamhetsutövaren beslutar om en etablering och därefter har 

samråd i syfte att informera (ibid. 15, 20f, 39-41; se även Wolsink 2007:2702). Enligt 

Klintman och Waldo (2008) är chansen att uppnå deltagande vid vindkraftsetableringar små 

genom samråd och större med ekonomiskt deltagande, till exempel delägarskap. Påverkan 

genom samråd beskrivs vara av indirekt och begränsad form (Hanecke & Khan 2002; Khan 

2004a, 2004d; Klintman & Waldo 2010). Samrådsdeltagande har lett till att nya utredningar 

genomförts (Soneryd 2007:30f). I ett vindkraftsfall ledde protester till att ett område i planen 

exkluderades (Khan 2004c:577). Farhågor finns om att samråd kan skapa ett sken av 

medborgardeltagande (Soneryd 2004:145). Att rationell	 argumentation	 värderas	 högt	 på	

samråd	 antas	 kunna	 vara	 en	 förklaring	 till	 varför	 företeelser	 som	 protestmöten,	

namninsamlingar,	debattartiklar,	utskick	till	hushåll	samt	enskild	kontakt	med	politiker	

och	 tjänstemän	 förekommer	(Hanecke och Khan 2002:28; se även Hammarlund 2005:58; 

Miller 1980:70).	 Att	 medborgare även kan avbryta projekt då andra kanaler än samråd 

används, visar studier från en biogasanläggning (Khan 2004b) samt ett vindkraftsfall, då en 

folkomröstning avgjorde frågan (Mels 2010:55f). 

 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att samråd sker på olika arenor där verksamhets-

utövaren bestämmer utformningen. Verksamhetsutövare, aktiva medborgare (intressegrupper, 

allmänhet), markägare och politiker är centrala aktörer i samrådsprocessen. Påverkans-

möjligheterna under samråd är oklara; störst möjligheter verkar finnas utanför samråd. I denna 

studie undersöks synen på samråd utifrån projektörers (verksamhetsutövare) och intresse-

gruppers perspektiv, vilket främst skett genom intervjuer. Nedan beskrivs studiens metoder. 

 

 

                                                 
3 Samtidigt anser politiker att ”Det bör vara verksamhetsutövarens ansvar och det ligger uppenbart i dennes 

intresse att inleda samrådsförfarandet i god tid innan en ansökan görs och att ge dem som berörs skäligt 

rådrum. Någon särskild föreskrift om detta kan inte anses behövlig” (SOU 2009:45:206). 
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Metod och data 
Studien är kvalitativ och tillhör områdena politisk sociologi och miljösociologi (Brante et al. 

2001:240f, 209f). Syftet är att belysa hur begreppet samråd används och tolkas, varför valda 

metoder är intervjuer med aktörer med erfarenhet av samrådsprocesser samt dokumentanalys.4 

Att använda olika material för att belysa studerat område från flera håll kallas triangulering 

(Creswell 2007:208). Förfaringssättet ökar mängden data och en avgränsning gjordes till tre 

fall. Främst induktiva inslag dominerar. Intervjuerna skrevs ut och kodades för hand. Det 

teoretiska ramverket var till hjälp för att skapa tematiska teman. I analysen hjälpte begreppet 

tolkningsflexibilitet till att hålla förhållningssättet gentemot fenomenet samråd öppet och 

demokratimodeller pekade ut områden där olika utgångspunkter skiljer sig åt.5 Tänkbara 

felkällor är socialt önskvärda svar och minnesfel hos intervjupersonerna (Denzin & Lincoln 

2008:116–125). Intervjuer är inte neutrala datainsamlingsinstrument; likaså är intervjuaren 

inte ett neutralt verktyg.  

 

Tre samrådsprocesser i anslutning till vindkraftsetableringar har studerats. Sex intervjuer har 

genomförts, tre med projektörer från vindkraftsbolag och tre med representanter från intresse-

grupper, vilka engagerade sig i samrådsprocesserna. Aktörer representerande olika grupper 

kan ge en fördjupad och mångfasetterad beskrivning av fenomenet samråd. Tre av aktörerna 

är kvinnor och tre är män. Fyra intervjuer skedde på intervjupersonernas arbetsplatser i lugn 

miljö och två intervjuer genomfördes på telefon på grund av geografiskt avstånd. Intervjuerna 

tog cirka en till en och en halv timme, spelades in med bandspelare och transkriberades kort 

efter intervjun. Intervjuformen var semistrukturerad; förutbestämda frågor fanns men 

utrymme gavs för utvikningar och tilläggsfrågor. Avstamp togs i ett utvalt falls samråds-

process men även en mer generell syn på samråd behandlades. Kontaktpersoner och projekt 

identifierades på vindkraftsbolagens hemsidor. För att identifiera aktuella intressegrupper 

krävdes att deras inverkan hade dokumenterats. Det innebar att fall valdes där konflikter 

uppstått, vilket bör tas med i beaktande då givetvis inte alla vindkraftsetableringar åtföljs av 

konflikter.  
                                                 
4 Stort tack till samtliga intervjupersoner för er hjälp! 
5 Begreppet tolkningsflexibilitet och demokratimodeller har tidigare använts i studier om deltagandeprocesser 

(Johansson 2008). I andra liknande studier har enbart en deliberativ demokratimodell använts (snarlik 

deltagardemokrati), vilken då fungerat som ett slags ideal för hur t.ex. samråd kan gå till (Klintman & Waldo 

2010; Soneryd 2002, 2004). I denna studie anlades ett öppet förhållningssätt då beskrivningar utifrån intervju-

personernas perspektiv eftersträvades, varför flera demokratimodeller användes. 
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Ett introduktionsbrev skickades via mejl med förfrågan om intresse fanns att intervjuas om ett 

utvalt vindkraftprojekts samrådsprocess. Information gavs om studien i korthet samt syfte, 

övergripande frågeställningar och intervjuns villkor (anonymitetsgaranti,6 uppskattad 

intervjutid, att intervjun skulle spelas in etc.). De tre första projektörerna att tacka ja valdes.7 

Därefter kontaktades tre föreningar involverade i samma projekt; de tre första att tacka ja 

valdes.8 Två föreningar arbetade med miljöfrågor och en hade uppstått i protest mot etablering 

av vindkraft. Föreningarna var lokaliserade nära uttänkta etableringsområden och anses spegla 

intressegrupper som tenderar att involvera sig i vindkraftsfall. Projektörerna var ansvariga för 

viktiga moment i utvalda falls samrådsprocesser (en var projektledare, en tillståndsansvarig, 

en kommunikatör) och har erfarenhet av flera samrådsprocesser. En större variation bland 

valda bolag hade varit att föredra (t.ex. privata, statliga, utländskt ägda), då olika bolags val 

av samrådsform och syn på samråd kan variera. För att bevara utlovad anonymitet ges ej 

annan information än att urvalet är homogenare än önskvärt. Statistisk generalisering är inte 

möjlig; studiens resultat kan dock relateras till liknande studier, så kallad naturalistisk 

generalisering (Creswell 2007:209).   

 

Dokumentanalysen påbörjades innan intervjuerna och vid analysen av intervjuerna skedde 

ytterligare granskning. I analysen ingick miljöbalken med tillhörande förarbete, Boverkets 

handbok Vindkraftshandboken samt dokument från projekten. Dokument från projektörerna 

innefattade miljökonsekvensbeskrivningar, samrådsunderlag, samrådsinbjudningar, samråds-

redogörelser samt bemötanden av protester och synpunkter. Dokument från intressegrupperna 

innefattade synpunkter, tidningsartiklar, protester och överklaganden. Analysen av miljö-

balken klarlade regleringar kring samråd och övriga dokument möjliggjorde en fördjupad bild 

av samrådsprocessen. Samråden skedde för några år sedan, vilket gjorde det möjligt att följa 

hela vindkraftsetableringsprocesserna samt läsa miljökonsekvensbeskrivningar, vilka skapas 

först efter samråd. Intervjupersonerna hade därigenom fått distans till projektet. En risk är att 

saker glömts bort. Övergripande frågor om intervjun gavs dock en vecka i förväg (se bilaga). 

Nedan redogörs för det som framkommit i dokumentanalysen och vid intervjuerna.  

                                                 
6 Att den utlovade anonymiteten upprätthålls har med etiska aspekter att göra (Creswell 2007:212). 
7 Tidigare hade en tackat nej, två inte svarat och en uttryckt osäkerhet om möjlighet fanns att ställa upp. 
8 En förfrågan besvarades inte. 
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Resultat  
Först redogörs för vad som framkommit i granskningen av miljöbalken och Boverkets 

vindkraftshandbok. Sedan presenteras det som framkommit under intervjuerna. Analysen av 

dokument hörande till de tre vindkraftprojekten är integrerad i redogörelsen av intervjuerna. 

 

Dokumentanalys 
Miljöbalken 

Miljöbalken (MB) reglerar miljöfrågor och kan ses som en ramlag, då den inte detaljreglerar 

(SFS 1998:808). Vid beslut om samrådsutformningen läggs stort ansvar på verksamhets-

utövaren. Kommunfullmäktige ska tillstyrka vindkraftsetableringar samt har möjlighet att 

inlägga veto, något regeringen kan bortse från om nationell hänsyn antas äga företräde. Nedan 

beskrivs delarna i miljöbalken som reglerar samrådsförfarandet.  

 

Enligt MB ska samrådet avse verksamhetens lokalisering, utformning och förutsedda miljö-

påverkan och hållas med länsstyrelse, kommun och de enskilda som kan antas bli särskilt 

berörda av verksamheten. Om verksamheten medför betydande miljöpåverkan ska samråd 

även ske med myndigheter, den allmänhet och de kommuner och organisationer som kan 

antas bli berörda.9 Före samrådet ska information om verksamheten ges till berörda parter. 

Enligt förarbetet till MB bör informationen om samrådet komma samtidigt med planeringen 

av tekniska och ekonomiska frågor och innan låsningar gjorts (Prop. 1997/98:45:286). Samråd 

är en förutsättning för att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), vilket ska ge en 

bedömning av verksamhetens effekter på människor och natur. Enligt MB ska samrådet ske i 

god tid och i behövlig omfattning innan tillståndsansökan görs och en MKB upprättas. I 

förarbetet står att ”alla samråd skall ske så tidigt att i praktiken grundläggande förändringar är 

möjliga, t.ex. att föreslagen lokalisering kan ändras” (ibid. 86). Vidare står att allmänheten har 

kunskap att tillföra i arbetet. Processen beskrivs som ett utbyte; utöver de kunskapsluckor som 

kan upptäckas, kan det leda till en i samhället allmänt ökad kunskap om miljöfrågor (ibid. 

271). Sammanfattningsvis öppnar MB upp för olika tolkningar om samrådets utformning. 

Nedan redogörs för en statlig myndighets något mer utförliga samrådsanvisningar. 

                                                 
9 I 3 § i MKB-förordningen (1998:905) anges vilka verksamheter som alltid ska anses ha betydande miljö-

påverkan. Det gäller bl.a. för gruppstationer med fler än sex vindkraftverk. Detta är aktuellt i studiens tre fall. 
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Vindkraftshandboken  

Handboken utges av Boverket (2009) och används främst av projektörer. Av intresse är om de 

frågetecken miljöbalkens vaghet rest skingras. En definition av begreppet samråd ges: ”som 

samråd räknas samrådsmöten, brevutskick, personliga besök, telefonsamtal, annonser i 

ortspressen mm” (s. 122). Korta praktiska samrådsinstruktioner ges (s. 135). Det framhålls att 

flera personer gärna får hålla i mötet, leda diskussionen och presentera materialet. Boverket 

låter olika aktörer beskriva mer förpliktigande former som församråd, gåturer, lokala arbets-

grupper, kontinuerliga samrådsprocesser samt dialoginriktade former som rundabordssamtal 

(s. 133f). Triventus Consultings råd inför samråd med allmänheten presenteras: ge 

information om projektet i form av samrådsunderlag samt eventuellt genom en utställning 

innan informationsmötet och ge allmänheten möjlighet att även efter samrådet komma med 

frågor (s. 136). Projektörer tillråds vara pålästa om motstående intressen samt hur de kan 

lösas. Vidare råder de att verkens placeringar inte bör vara fastställda vid samrådet – allmän-

heten ska kunna komma med synpunkter samt önskemål för fotomontage (ibid.). Boverket 

inräknar Naturskyddsföreningar i de som inbjuds till samråd i tidigt skede när anläggningen 

har betydande miljöpåverkan (s. 112). Markägare sägs ha ”en stark ställning i ett vindkrafts-

ärende och avgör i praktiken om ärendet ska gå vidare” (s. 79). Boverket ger tydliga anvis-

ningar om samråd med kommun, länsstyrelse och olika myndigheter (se t.ex. s. 75, 78). 

 

Dokumenteringsanvisningarna är tydliga. Med vilka samråd hållits, datum, kallelsens 

utformning, hur den tillhandahållits parterna samt hur inkomna synpunkter tillmötesgåtts ska 

dokumenteras (s. 121). Det framhålls att förändringar i landskapet ska ske genom en 

demokratisk process där olika synsätt och anspråk kan komma fram (s. 39). Förslag ges på hur 

en landskapsanalys kan utföras som en öppen process innefattande delaktighet (s. 41ff). Att 

lagstiftningen inte utgör en garanti för att medborgare får reellt inflytande samt att de inte 

sällan kommer in i processen för sent för att ha möjlighet att påverka konstateras (s. 132f). 

Samtidigt framförs att ”Å andra sidan är det en vanlig erfarenhet att det är svårt att engagera 

medborgarna när det inte finns något förslag framme” (s. 135). Sammanfattningsvis 

presenteras flera samrådsarenor och som centrala aktörer utpekas verksamhetsutövaren, miljö- 

och intressegrupper, allmänhet, markägare samt politiker. Boverket är något oklar om allmän-

hetens och intressegruppers påverkansmöjligheter och låter andra aktörer (t.ex. Triventus) ge 

fler råd. Det återstår att se hur miljöbalken tolkats i studiens tre fall, vilket redogörs för nedan 

då det som framkommit under intervjuerna presenteras. 
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Intervjuer 
Nedan presenteras de tre projektörernas och de tre intressegruppsrepresentanternas tolkningar 

av samrådsbegreppet, med fokus på centrala arenor och aktörer samt aktörers påverkans-

möjligheter. De två miljörelaterade intressegrupperna kallas ibland ”miljögrupper”. När 

information kompletteras med material från dokumentanalysen påtalas detta.  

 
Projektörernas tolkning  

Samråden har skett på liknande sätt i samtliga tre fall, med politiker på formella samråd och 

på öppna hus samt genom skriftliga synpunkter. Även aktiviteter som informationsmöten, 

lokala kommunikationsaktiviteter och privata möten har förekommit. Centrala aktörer är, 

utöver verksamhetsutövaren, intressegrupper, allmänhet, markägare och politiker. Påverkans-

möjligheterna under samråden är något oklara men möjligheter till dialog och att framföra 

synpunkter finns. Lobbying och remissen är andra sätt att påverka.  

 

Arenor  

I samtliga fall har samråden skett uppdelade mellan berörd kommun och länsstyrelse å ena 

sidan (ofta kallade ”formella samråd”) och med allmänheten och intressegrupper å andra 

sidan. Detta beskrivs vara det vanliga förfaringssättet. En projektör uttrycker rent ut att miljö-

balken föreskriver att samråden ska vara uppdelade. Först skedde samråden med politiker 

under formella former med dagordning. Mötena beskrivs fungera som underlag för samråden 

med allmänheten samt var och brukar vara stängda (bl.a. diskuteras vilka organisationer som 

bör kontaktas och i vilka tidningar som det bör annonseras i om öppna huset). Problematiken 

att definiera ”berörd allmänhet” berörs, då godtyckligheten erkänns. Främst visuella faktorer 

påverkar då oftast en ring på ca en till tre km dras kring den tänkta parken. Senare skedde de 

öppna husen, vilka var och brukar vara öppna för alla. Verksamhetsutövarna bestämde 

upplägget. Projektörerna ger likartad beskrivning av utformningen: en projektgrupp gavs 

ansvarsområden, till exempel övergripande projektinformation, rättsliga processen, elnäts- 

och miljöfrågor. Lokala frågor och redogörande av läget (visuellt, skuggor, ljud etc.) beskrivs 

vara viktigt. Enligt en projektör fanns kartor över det tänkta etableringsområdet där 

motstående intressen fanns utpekade. I två fall förekom ljuddemonstrationer som illustrerade 

hur ljud från vindkraft låter. Två projektörer beskriver sin syn på öppet hus som samrådsform: 

 

När det gäller mötet med allmänheten så är det på ett annat sätt – där kan det ju hända saker. Så det 

kan ju vara så att det är personer som är väldigt upprörda eller väldigt negativa som man måste kunna 
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hantera på det här samrådet, för vi har samrådet enligt modellen öppet hus. Vi har ett antal stationer 

som man går till och pratar med folk. Det är inte det här stå på en scen och visa power point-bilder 

och berätta, utan vi kör det här öppna huset. Och tankarna där, det är alltid såhär att, det är ett väldigt 

– roligt är fel ord – trevligt sätt att möta allmänheten. För man kan ha ganska bra diskussioner med 

enskilda individer och få höra väldigt mycket vad folk tycker och tänker och det är ett väldigt bra. 

Tankarna kring det samrådet är väl nu att man får en massa information och förhoppningsvis väldigt 

bra information och nå ut med sin. (Projektör 3) 

 

Vi genomför ju våra samråd som öppet hus – det är ju inte ett vanligt möte där vi sitter på scenen i en 

stor lokal utan vi genomför dem genom att ha stationer med information, som en utställning. Och så 

är hela projektgruppen med; alla har sitt ansvarsområde. (Projektör 1) 

 

Dokumentanalysen visar att i samtliga fall pågick öppna husen i tre och en halv till fyra 

timmar under eftermiddagen–kvällen på vardagar. Likartade motiv ges till valet av öppet hus 

som samrådsform. En trevlig stämning skapas och det informella sammanhanget underlättar 

för blyga personer att komma till tals. På formella möten (den protokollförda formen med 

politiker) säger sig projektörerna vara mer utsatta och en hätsk stämning kan lätt skapas. 

Enligt en projektör kan ”en enskild eller ett par stycken kan ta över ett helt samråd och då blir 

det liksom bara en dialog mellan dem och företaget” (Projektör 3). En projektör kallar formen 

öppet hus ”idealisk”. De två andra projektörerna reflekterar över nackdelar med formen som 

har att göra med samrådsdokumenteringen. Enligt den ene finns ett ”bäst före datum” på 

samråd; för mycket bör inte ha ändrats mellan första samrådet och det öppna huset. Enligt 

projektörerna är även skriftliga synpunkter en del av samrådsprocessen, vilka togs emot tre 

till fyra veckor efter öppna huset. En projektör tillägger att de kan tas in senare, men för att 

arbetet ska fungera effektivt är ett slutdatum bra. Vidare menar projektören att när 

miljökonsekvensbeskrivningen är klar så är samrådsprocessen avslutad. Synpunkter togs även 

in från myndigheter och intressegrupper och kallas ibland ”skriftliga samråd”.  

 

Andra arenor utanför öppna husen skapades, vilka oftast inte inräknas i samrådsbegreppet. En 

projektör berättar hur det öppna huset föregicks av ett formellt förberedande 

informationsmöte med allmänheten (numera ges även informationsmötet som öppet hus). 

Synpunkter togs inte in på informationsmötet men möjligheten att ställa frågor fanns. 

Projektören tror att anteckningar fördes men tillägger att det ”inte är något som går in i 

processen”. Enligt en annan projektör har de numera alltid ett förberedande informationsmöte, 

men de hade inte börjat med det vid tidpunkten för det aktuella projektet. Syftet med 

informationsmötet är att förbereda, menar båda projektörerna; det kan ”fånga upp den oro 
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som kan finnas” (Projektör 1). Den tredje projektören berättar att de alltid brukar ha ett 

förberedande informationsmöte, men är otydlig med om så skedde i det aktuella fallet. Ett 

sådant möte är inte antecknat i samrådsredogörelsen, däremot är uppdaterande 

informationsmöten med allmänheten samt ett annat med kommunen och länsstyrelsen det. I 

två fall beskrivs lokala kommunikationsaktiviteter ha förekommit; i det ena tillfrågades 

närboende om de ville ha fotomontage från sina bostäder. När det gäller samråd anser den ena 

projektören att ”--- (bolaget) är bra på att göra mer än vad som behövs” (Projektör 2). Privata 

möten med intressegrupper förekom i samtliga tre fall och verkar oftast inte inräknas i 

samrådet; enligt en projektör inräknas bara de ”formella” (dvs. protokollförda). En projektör 

berättar hur de försökte ha dialog med en intressegrupp genom flera privata möten, samt 

genom att bjuda in dem till företaget på lunch. Sammanfattningsvis har samråd i studiens tre 

fall skett uppdelade – ett formellt med kommun och länsstyrelse samt ett öppet hus. Även 

skriftliga synpunkter inräknas i samrådsbegreppet; om privata möten inräknas är något oklart. 

Nedan redogörs för centrala aktörer i samrådsprocessen. 

 

Centrala aktörer 

Samtliga projektörer instämmer i att den som skriver miljökonsekvensbeskrivningen oftast är 

samrådsansvarig och ansvarar för samrådsredogörelsen, vilket brukar vara tillståndsansvarig 

eller en inhyrd konsult. I två av tre fall vilade ansvaret på konsulter. I ett fall beskriver en 

projektör hur verksamhetsutövarens team på öppna huset bestod av projektören själv samt 

konsulter (bl.a. flera ljudexperter och en miljöjurist). I ett annat fall bestod teamet främst av 

anställda från bolaget samt en konsult (ljudexpert). Det är oklart vilka som deltog i det tredje 

fallet. Enighet bland projektörerna råder om att närboende är centrala aktörer på öppna hus. 

Enligt en projektör var öppna huset välbesökt med 70-80 besökare, vilka beskrivs ha varit en 

”salig blandning”. Dokument visar att cirka 60 respektive 35 personer besökte de två övriga 

öppna husen. Även intressegrupper deltar på öppna hus, men också skriftliga och privata 

möten genomförs med dem. Enligt dokument är i ett fall ett flertal kontakter med markägare 

noterade. Bristande engagemang identifieras från både kommunpolitiker och rikspolitiker, 

vilket nedanstående citat illustrerar.  

 

Jag tycker att det är en superstor politisk fråga där politiska partier, våra partier, duckar rätt bra just 

nu. Det är ingen riktigt som skrider fram, inte ens miljöpartiet, och säger att ”vindkraft – vi ska ha 

vindkraft”. (Projektör 3) 
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Det hade väl varit bra om kommunen hade kunnat vara med på allmänhetens samråd. För att visa sig 

där också, och för att allmänheten ska kunna ställa frågor till kommunen också. Men ofta så vill 

kommunerna inte; de har inget ansvar att samordna de här samråden, utan de kan ju ses som lite 

partiska om de kommer och är med på en verksamhetsutövarens samråd och de står där och då kan 

det vara som att de redan har bestämt att det ska bli av på något vis. Att man ser att de har för tajt 

kontakt på något sätt. Så var det i alla fall vid --- (aktuellt fall), att kommunen ville inte vara med på 

samrådsmötet och stå till svars där utan de ville liksom vara som en oberoende part. (Projektör 2) 

 

Viss information talar dock emot mönstret. Enligt dokument skedde i ett projekt ett möte 

mellan en miljögrupp (ej en av de intervjuade grupperna), verksamhetsutövaren och kommun-

politiker. Liknande indikationer ger ett annat fall: enligt projektör 1 deltar politiker ofta på 

öppna hus, men säger vid ett annat tillfälle att besökarna oftast är äldre herrar från 

lokalsamhället, vilket även var fallet i det aktuella projektet. Sammanfattningsvis beskrivs 

projektörer (samt konsulter), allmänhet, intressegrupper, markägare och politiker vara centrala 

aktörer i samrådsprocessen. En viss frånvaro samt bristande engagemang identifieras från 

politikers håll. Nedan redogörs för identifierade påverkansmöjligheter i samrådsprocessen. 

 

Påverkansmöjligheter 

Enligt projektörerna är syftet med samråd att ta in synpunkter och skaffa sig kunskap från 

berörda parter samt att förklara och informera om projektet. Framförallt två projektörer visar 

att de satt sig in i problematiken intressegrupper framfört genom att återberätta ståndpunkter. 

Samtliga projektörer anser sig ha genomfört samråden och informerat i god tid. Vindkrafts-

bolagens hemsidor presenterade information om projekten i de tre fallen. Enligt projektörerna 

är känslomässiga argument på samråd vanliga men svåra att hantera. Vikten av att lyssna 

betonas och de är noga med att argumenten ska respekteras. Två projektörer framhåller att de 

dock inte håller i längden. Den ena projektören berättar om hur en intressegrupp gick över 

från att diskutera livskvalitet till lokal miljöproblematik. Citaten nedan illustrerar synen på 

subjektiva värden, vilka ibland ställs mot värdet av miljövänlig energi.  

 

Sen är det ju svårare att få rätt om man säger att ”jag tycker att vindkraft är fult”. Det håller ju inte 

hos en överprövande myndighet så småningom. Eller oftast inte, man måste ju komma med mycket 

mycket bättre argument, som att man är störd av någon annan anledning som ljud, skuggor. 

(Projektör 3) 

 

Om man får sin solnedgång förstörd kan man kanske tänka med hjärnan att det ändå är bra att vind-

kraft finns, men ”förstör vi min solnedgång” – det blir ju ändå det som gäller för dem. (Projektör 1) 
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De ser ju inte det att ’här får vi ren energi’ utan de ser att ’det förfular mitt landskap och jag kommer 

att höra ljud. /…/ Alla har synpunkter och alla tycker och även om man inte riktigt vet så tycker man 

saker. Om man söker information så kan man få information från sådana som liksom inte vet men 

tycker ändå och använder det. Det kanske inte är objektiv fakta då utan det är liksom känslomässigt 

baserat på något vis. /…/ Som sagt, alla har en synpunkt, även om man är en expert eller om man 

bara är markägare eller närboende har man olika åsikt, eller om man är energibolag så har man en 

åsikt, eller om man är nätbolag så har man en åsikt om vindkraften. /…/ Nationellt eller regionalt så 

är det ju en energifråga, men när man kommer ner lokalt till närmast närboende, då är det inte en 

energifråga längre. (Projektör 2) 

 

I samtliga fall lades miljökonsekvensbeskrivningen ut på vindkraftsbolagens hemsidor, i två 

fall även samrådsredogörelser. Enligt en projektör läggs inte synpunkter ut (pga. 

identifieringsrisk). I två fall gjordes miljöstudier; den ena lades ut. Yttranden från 

myndigheter, intressegrupper och allmänheten lades ut i två fall; i ett fall besvarade 

verksamhetsutövaren yttrandena. I det tredje fallet lades synpunkter från en intressegrupp ut. 

Dokumenteringen skedde på olika sätt i de tre fallen. I ett fall fördes minnesanteckningar av 

ansvariga för de olika stationerna; i de två andra fallen kunde besökare fylla i stenciler med 

synpunkter. För att få tillgång till protokoll från formella samråd mellan verksamhetsutövaren 

och politiker behövde någon deltagande aktör kontaktas. Enligt en projektör skedde nog störst 

påverkan från allmänheten innan öppna huset, vid informella möten med folk på bygden. De 

såg till att vald lokal låg lämpligt till för lokalboende samt att lägga datumet så att folk lättare 

kunde komma. Samma projektör beskriver att de på öppna huset visade hur förändringar var 

möjliga genom en karta med nålar representerande de tänka vindkraftsverken. En annan 

projektör beklagar att de inte börjat med detta i det aktuella fallet, då folk trodde att 

placeringarna var bestämda. Enligt samma projektör lyckades en intressegrupp avbryta 

projektet genom att påverka kommunpolitiker. Politikerna var inledningsvis positiva men 

använde i slutändan vetot, då bolaget investerat stora summor i projektet. Den tredje 

projektören menar att påverkansmöjligheterna framförallt finns på samrådet, särskilt om 

involvering sker tidigt i processen. I citaten nedan identifieras fler påverkanskanaler. 

 

Sen förstås då i remissen, när länsstyrelsen kungör ärendet, så kan man ju också påverka. Men det 

orkar folk oftast inte med. Då har du en miljökonsekvensbeskrivning på ett antal hundra sidor som du 

ska sätta dig in i och tycka någonting om. Då måste man vara en förening eller någon som har gjort 

sånt här förut. Det är väldigt svårt. Det är ju lättare när man står och pratar med oss då. (Projektör 3) 
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Större delen av folket är ändå neutrala eller positiva till projektet, men ändå är det den här lilla 

klicken som har varit så tongivande, formerat sig, skrivit insändare, lobbat hos politikerna och så. /…/ 

Egentligen skulle de inte ha fått ett sådant genomslag, men eftersom de ropade högst och hördes, och 

man hörde inte de andra som tyckte att ”ja ja, det är väl okej” eller ”vi bryr oss inte”. (Projektör 2) 

 

Sammanfattningsvis fungerar samråd utifrån projektörers perspektiv som en arena för att 

utbyta information. Projektörerna anser sig ha gått ut med projektinformationen i god tid. 

Miljönyttan med förnyelsebar energi framförs, ibland i relation till subjektiva värden. 

Projektörerna skötte samrådsdokumenteringen. Flera påverkanskanaler identifieras: öppet hus 

och övrig samrådsprocess samt två kanaler utanför samråd: veto och remiss. Nedan redogörs 

för de intervjuade intressegruppsrepresentanters tolkning av samrådsbegreppet. 

 

Intressegruppernas tolkning 

Centrala samrådsarenor för representanterna är öppna hus, skriftliga synpunkter samt privata 

möten med verksamhetsutövaren. Den sistnämnda kategorin räknas dock inte som ”samråd”. 

Samtliga betonar politikers relevans i samrådsprocessen. Påverkansmöjligheterna upplevdes 

vara små på de samrådsarenor verksamhetsutövarna tillhandahållit och svårigheter med att nå 

ut med information framförs. Andra kanaler för påverkan ansågs nödvändiga. 

 

Arenor 

Två av representanterna deltog på öppna hus. Den tredje gjorde det inte och är osäker om 

intressegruppen fick en inbjudan. Enligt de två som deltog på öppna hus är det i efterhand 

svårt att redogöra för vilka frågor som lyftes fram samt vilka besökarna var. Den ena 

representanten minns främst markägare och allmänhet och den andre minns främst närboende 

och andra kommuninvånare. Enligt den ena, en miljögruppsrepresentant, gavs mycket 

information som tog lång tid att läsa, men informationen upplevs inte ha gett någonting. 

Representanten ger sin beskrivning av öppna huset. 

 

Det var skärmutställningar och de delade ut godis och små pin och flaggor. Det var ju liksom rena 

jippomötet. /…/ Men då lyfte vi de här frågorna och hade en diskussion med företrädarna och de såg 

ut som frågetecken /…/ Det var totalt oinsatta representanter, alltså inhyrda, jag vet inte anställnings-

formen men det kändes som att ”de kunde ingenting om någonting” utan de förväntar sig bara att stå 

där och prata jättesnällt om det här, inövade meningar om vindkraft i allmänhet och sen om att vi 

skulle tjäna pengar på det. (Intressegruppsrepresentant 3) 
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Vidare önskar representanten mer informella aktiviteter som arbetsgrupper, där olika aktörer 

möts, och tror att ett sådant förfarande enklare genomförs om en oberoende part är 

samrådsansvarig. I samrådsbegreppet inräknar representanterna öppet hus samt skriftliga 

synpunkter, vilka skickades in av de tre grupperna. De inräknar inte privata möten med 

verksamhetsutövaren. Sådana förekom i samtliga fall och framförallt två representanter fram-

håller dem i positiva ordalag. Utrymme fanns för diskussion och frågor. Efter påtryckningar 

från en av intressegrupperna anordnades två möten, som främst gavs för intressegruppen, men 

var öppna för andra. Vid ena mötet, vars viktigaste syfte var att ge en lägesuppdatering, kom 

cirka 40 personer. Mötet var formellt med en moderator och utan tidspress. Den ena 

miljögruppsrepresentantens möte beskrivs som informellt och dokumenterades inte; två 

representanter från verksamhetsutövaren samt flera miljögrupper deltog. Inte heller den andra 

miljögruppens möte verkar ha dokumenterats. Miljögruppsrepresentanternas privata möten 

med verksamhetsutövarna, vilka var stängda för allmänheten, beskrivs på följande sätt: 

 

De ville ha ett informellt möte, och egentligen bara lyssna på vad vi ville, och jag upplever att det var 

ett bra möte. /…/ De trodde nog att de skulle kunna prata omkull oss liksom, eller att de skulle kunna 

övertala oss om att det här inte var så farligt. Men jag tycker i och för sig att de har all rätt att fram-

föra sina argument. Det är ingen synpunkt på det, men jag märkte att de trodde nog inte att det var så 

farligt. De hade nog inte riktigt förstått hur allvarligt vi såg på det här. Så de gick nog ifrån mötet 

ganska besvikna på att vi inte hade gett med oss någonstans.  (Intressegruppsrepresentant 1) 

 

Och vårt samråd kan man då säga var ett privat samråd med dem. Ett enskilt där inte allmänheten var 

inbjuden. Men det kallas ju inte samråd eftersom det är i lagens mening. Men det var en konsekvens 

av att vi inte fick ut något på det här öppna samrådet. (Intressegruppsrepresentant 3) 

 

Sammanfattningsvis identifierar representanterna öppna hus och skriftliga kommentarer som 

samråd. Representanterna uttalar sig huvudsakligen i positiva ordalag om förekommande 

privata möten. Nedan redogörs för centrala aktörer i samrådsprocessen. 

 

Centrala aktörer  

Samtliga representanter anser att informationen som gavs på samråden var vinklad. Två 

representanter framför att verksamhetsutövaren drivs av vinstintresse och på liknande sätt 

säger den tredje att ”det blir ju väldigt ensidigt, när bolaget själva ska tala för sin vara. Det 

blir ju inte objektivt” (Intressegruppsrepresentant 2). Representanterna funderar om en 

oberoende part borde leda samrådet; en föreslår kommunen, en annan förslår länsstyrelsen. 

Citatet nedan ger ett exempel på ifrågasättandet av verksamhetsutövarens objektivitet. 
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Jag vet inte, kanske ska ett samråd inte ens ansvaras av exploatören. Exploatörens syfte med 

samrådet, det är ju inte att vara objektiv utan det är ju mer som ett, nu använder jag starka ord men, 

alltså ett propagandamöte – de vill få igenom det här och nu ska de övertyga folk om att de har rätt 

och ska få bygga här. /…/ Man lägger från systemet ett ansvar på alla att parter som ska delta att 

inhämta information från alla möjliga andra håll, för att man får faktiskt inte den här opartiska eller 

objektiva beskrivningen på ett samråd utan man får bolagets version. (Intressegruppsrepresentant 3) 

 

Vidare anser representanten att myndigheterna borde utse en oberoende konsult som 

genomför miljökonsekvensbeskrivningen. Av de tre intressegrupperna bedömdes miljö-

grupperna ha störst expertkompetens, vilka hade mångårig erfarenhet av miljöfrågorna i de 

aktuella fallen. Enligt en representant hade markägaravtal redan slutits vid öppna huset, vilket 

inte anses öppna upp för en dialog under enkla eller trevliga former när stora summor pengar 

är involverade. Representantens uppfattning är att förfarandet ofta går till så. Vidare anser 

representanten att ett samråd måste anpassas för att hantera både miljöexperter och allmänhet. 

Ingen grupp uppger sig ha fått stöd av politiker att delta i samrådsprocessen. Interaktionen 

med politiker har skett utanför de samrådsarenor verksamhetsutövarna tillhandahållit. Den ena 

miljögruppen hade inte kontakt med kommunpolitiker men representanten tror att de var 

positiva till projektet. Enligt den andra miljögruppsrepresentanten var kommunpolitiker 

relativt frånvarande, men tillägger att en enskild politiker (positivt inställd till vindkraft) 

brukade vara aktiv i vindkraftsfall. Den tredje representanten beskriver att kommunpolitikerna 

först var ointresserade och att intressegruppen fick uppmuntra dem till deltagande, men att de 

efterhand fick en god kontakt. Citaten nedan illustrerar politikers relevans i samrådsprocessen.  

 

Det som är jätteviktigt det är ju att det finns en kunskap hos de som beslutar, för det trodde vi fanns, 

men det förstod vi ju när vi pratade med både tjänstemän och politiker på kommunen att man visste 

egentligen inte vilka rättigheter kommunen hade, att man kunde säga nej, att man kunde vara med 

och påverka.  /…/ Vi tog ju reda på mycket grejer som vi förmedlade till våra politiker som de inte 

hade en aning om. /…/ Och talade om vilka kanaler, att Boverket har en Vindkraftshandbok och att 

man kan läsa den. Det visste inte kommunen. (Intressegruppsrepresentant 2) 

 

Problemet är att man, det är ju egentligen inte bolagens fel heller utan det är ju myndigheterna – 

Naturvårdsverket – att man inte har vågat sätta ner foten och säga att man ska ha en nationell 

planering. Man överlåter det till varje kommun eller region och bolag och det kommer alltså 

jättestora, ekonomiskt starka bolag, exploatörer, till en kommun och sen så har de planer, och 

kommunpolitikerna jublar oftast – och tycker att det här är jättebra, nu får vi arbetstillfällen och det är 

utveckling. Allt ansvar och avgörande ligger på lokalnivå och det är jättesvårt att få det bra och så 

bedömer man liksom från fall till fall. (Intressegruppsrepresentant 3) 
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Egentligen tycker jag ju det viktigaste är inte att prata med --- (bolaget) för det känns ju som att de 

vill bygga ändå. Det viktiga är att vi får framföra våra åsikter till beslutsfattarna. (Intressegrupps-

representant 1) 

 

Sammanfattningsvis framstår verksamhetsutövare, allmänheten, markägare och politiker som 

centrala i samrådsprocessen. Politiker anses vara viktigast. Trovärdigheten i den information 

som ges på samråd ifrågasätts och vikten av politikers engagemang betonas. Nedan redogörs 

för identifierade påverkansmöjligheter i samrådsprocessen. 

 

Påverkansmöjligheter 

Verksamhetsutövarna, vilka anställde konsulter för att genomföra miljöutredningar i de två 

fallen där miljögrupperna var inblandade, ansåg i båda fallen att de lokala miljöriskerna var 

små. Miljögrupperna ifrågasatte emellertid tillförlitligheten i undersökningarna. Den ena 

representanten betvivlade även objektiviteten hos konsulten anlitad för att utreda den aktuella 

frågan, som ansågs främst vilja tjäna pengar. Representanten har även synpunkter på 

verksamhetsutövarens informationsutlämnande. En utredning om miljöproblematiken i 

aktuellt fall gavs inte ut, trots förfrågan, förrän miljögruppen skrev en artikel om detta och då 

en annan miljögrupp efterfrågade den. Vidare ville representanten vara delaktig i utredningar 

och åstadkomma förändringar utifrån ny kunskap samt eventuellt flytta parken eller lägga ner 

projektet. Två representanter anser att information om projektet borde gått ut i ett tidigare 

skede. En av dem menar att en förutsättning för samråd är att låsningar inte gjorts. Den andre 

representanten anser att om verksamhetsutövaren inte har svar vid frågetillfället bör 

återkoppling ske, vilket inte ansågs ha skett på önskvärt sätt. Citaten nedan illustrerar vikten 

representanterna tillskriver att uppdaterad information ges under processens gång. 

 

Jag tycker att det skulle vara bra om vi blev informerade om hur det går i processen, när ansökan 

lämnas in, när beslut fattas, när det är remissomgång. Vi har inte riktigt blivit så informerade som vi 

skulle velat varit. /…/ Överhuvudtaget kan jag nog säga att vi har undrat var det här tog vägen. Vi 

hade en obehaglig känsla efter att vi hade varit på det där mötet. Fortsätter de att planera det här eller 

ligger de lågt? Vad gör de, vad gör ---  (bolaget) nu? (Intressegruppsrepresentant 1) 

 

--- (bolaget) hade lovat att höra av sig till oss om ett möte så att vi skulle få information om hur deras 

arbete fortskred. Hur långt de hade kommit, vad de tänkte, ja – hur vi tänkte. Men de hörde aldrig av 

sig. Utan de började flyga över här med helikopter och grejer så vi blev jätteoroliga och tänkte 

”herregud de har börjat, har de redan börjat och komma längre än vad vi vet?”  

(Intressegruppsrepresentant 2) 
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Samtliga representanter uttrycker svårigheter med att framföra sina synpunkter och anser sig 

ha blivit missförstådda. De antogs automatiskt vara emot miljövänliga lösningar. De frågor 

grupperna anser vara viktiga på samråd är inte enbart av lokal karaktär. Miljögrupperna vill 

att hänsyn skall tas till vissa platsers olämplighet för vindkraft. Miljöproblematiken är likartad 

i de två miljögruppernas fall och framförs på andra håll såväl nationellt som internationellt. 

Den mediala bilden av vindkraft som en miljövänlig energikälla anses vara förenklad. Den 

ena miljögruppsrepresentanten uttrycker förståelse för verksamhetsutövarens svårigheter men 

även en frustration över att de egna argumenten inte ses som tillförlitliga. Ingen av 

miljögrupperna anser sig vara emot vindkraft generellt. Enligt den tredje representanten bör 

frågor om livskvalitet vägas in i beslut och påpekar att sådana diskussioner förekommer vid 

vindkraftsetableringar i hela landet. En viktig fråga för gruppen var ett rekreationsområde ute 

i naturen. Verksamhetsutövaren anses ha varit tillmötesgående, men inte lyssnat till känslo-

mässiga argument, vilket citatet nedan visar.  

 

Det är ju som den här diskussionen om ljudet. Det är en sådan här speciell grej som jag kan känna 

nonchaleras, för när man kommer med de argumenten att ”men ljudet påverkar oss, man hör det här 

monotona ljudet” och då får man till svar att ”vinden blåser ju och det susar ju i träden”.  /…/ Man 

måste liksom vidareutveckla det. Då får man ju ta till det här med dB eller andra saker också. 

(Intressegruppsrepresentant 2) 

 

Enligt en representant utelämnades deras synpunkter från samrådsredogörelsen och 

miljökonsekvensbeskrivningen, och skickades först efter påtryckningar in separat till 

tillståndsmyndigheten.10 En annan representant anser att deras synpunkter inte dokumenterats: 

”Miljökonsekvensbeskrivningen säger ju bara att allt är frid och fröjd och sen är det 

blahablaha. Det är lite som samråden” (Intressegruppsrepresentant 3). Den tredje 

representanten var inte medveten om huruvida deras synpunkter dokumenterats. Samtliga 

representanter anser sig ha kunnat framföra argument till verksamhetsutövaren. Problemet har 

snarare legat i att åsikterna inte ansetts ha beaktats så som representanterna skulle önskat. 

Enighet råder om att samråd borde innebära påverkansmöjligheter. Då sådana inte upplevdes 

finnas under samråden användes andra kanaler, som att få politiker att använda det 

kommunala vetot eller genom remiss och i ett fall även överklagan. Information lades ut på 

föreningarnas hemsidor. De skrev i tidningar, i två fall i lokala tidningar, i ett tredje fall i 

föreningens egen tidning. En intressegrupp vidtog fler åtgärder: kontaktade kommunpolitiker 

                                                 
10 Dessa dokument har granskats.   
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och myndigheter, ställde upp på intervjuer i tv och deltog i ett tidningsnyhetsinslag, 

genomförde en namninsamling, anordnade möten om vindkraft i hyrda lokaler samt 

anordnade en vindkraftsutställning i kommunhuset. Privata pengar behövdes för att föra ut 

information. Då kommunen skulle utveckla en vindbruksplan gick de med i arbetsgruppen. 

Citaten nedan belyser upplevda svårigheter med samrådsdeltagande.  

 

Vi har lagt ner jättemycket tid och energi på att få ut material från t.ex. kommunen. Vad de har 

skickat och vad de har fått in. Och även skrivelser från länsstyrelsen. (Intressegruppsrepresentant 2) 

 

Vi har ju absolut inga pengar. Vi är en ideell organisation. På dagarna sitter vi och jobbar med annat. 

Vi kan inte äta lunch med politiker eller boka möten på arbetstid. /…/ Alltså vi känner ju verkligen 

inte att vi har resurser att jobba med såna här verksamheter egentligen, och när --- (bolaget) kommer 

upp och träffar oss gör de ju det på sin arbetstid, men vi som är där, vi tar ledigt från jobbet.  /…/ 

Men man har ju alltid en känsla av att det finns personer med mer inflytande, som kan gå förbi, som 

kan prata i korridorerna med folk. Att den lilla människan ute på landsbygden kanske inte har så stora 

möjligheter att påverka. Man kan gå på samrådet och säga vad man tycker, men man kan liksom inte..  

--- (bolaget) kan ju liksom ringa upp till kommuner och boka ett möte med kommunstyrelsen, de har 

ju resurser att övertala, liksom hur bra det här är för Sverige och för kommuners energiförsörjning. 

Jag tänker att det sker informella kontakter vid sidan om samråden, lobbyism helt enkelt, att de 

lobbar för sina idéer. (Intressegruppsrepresentant 1) 

 

Och --- (bolaget) skriver ju precis så att ”det här är skitbra för att vi kommer att hjälpa klimatet så och 

så mycket om vi gör det här” och den som säger ”nej” är alltså för kärnkraft och mot att vi ska göra 

något bra för jorden. Och med de argumenten kan man inte börja ett samråd, utan det ska vara mer 

nyanserat och balanserat. (Intressegruppsrepresentant 3) 

 

Sammanfattningsvis betonas informationens viktiga roll. Svårigheter med deltagande på 

samråd framförs, till exempel att nå ut med information. Ett bredare perspektiv under samråd 

samt uppdaterad information under processens gång efterfrågas. När samråd inte ansågs 

erbjuda påverkansmöjligheter användes andra kanaler. Nedan relateras fynden till tidigare 

forskning. 
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Avslutande diskussion 
Inledningsvis konstaterades att miljöbalkens oklara riktlinjer skapar tolkningsflexibilitet kring 

samrådsbegreppet och överlämnar åt verksamhetsutövaren att tolka hur samråd ska utformas. 

Studiens syfte var att undersöka projektörers och intressegruppers syn på samråd med fokus 

på centrala arenor och aktörer samt vilka påverkansmöjligheter samråd medför. I studiens tre 

fall dominerar projektörernas syn – uppdelningen i två huvudsamråd, ett formellt med 

kommun och länsstyrelse samt ett öppet hus öppet för alla. Även skriftliga synpunkter 

inräknas. En del aktiviteter ligger i en gråzon och faller utanför samrådsbegreppet. 

Intressegrupperna har visserligen synpunkter på samrådsutformningen (genom t.ex. önskan 

om större påverkansmöjligheter och större medverkan av politiker samt ifrågasättande av 

informationens objektivitet) men de har inte aktivt försökt förändra den. Centrala aktörer är 

verksamhetsutövaren, miljö- och intressegrupper, allmänheten/närboende, markägare samt 

politiker. Samtliga intressegruppsrepresentanter anser sig ha behövt använda kanaler utanför 

samråden för att kunna påverka projekten. Tolkningsflexibilitet råder främst kring 

informationens roll i samrådsprocessen – vad som ska klassas som tillförlitlig och relevant 

kunskap. Nedan diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning. 

 

Arenor 
I studiens tre fall har verksamhetsutövaren bestämt samrådsformen, vilket ligger i linje med 

tidigare forskning (Johansson 2008, Khan 2004a, 2004b, 2004c, 2004d; Klintman & Waldo 

2008, 2010; Lidskog & Sundqvist 2004; Mels 2010; Soneryd 2002, 2004, 2007). Samråds-

formen öppet hus ger deltagardemokratiska inslag genom att inbjuda till dialog. Den formella 

stormötesformen, använd av bland annat Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), har 

kritiserats för att understryka ojämlika maktförhållanden (Soneryd 2007:28). Förändringar i 

formella mötesförfaranden kan dock minska problemen. Efter synpunkter har SKB lagt sina 

presentationer före samrådsmötet för att ge mer tid åt diskussion och frågor. För att underlätta 

för mindre talföra personer samlar moderatorn under pausen in frågor som sedan formuleras 

av denne i plenum (Soneryd 2007:29). I studien skedde samråd uppdelat mellan myndigheter 

och allmänhet. Förfaringssättet har tidigare uppmärksammats i fall som rört vindkraft 

(Klintman & Waldo 2010) och kärnavfall (Soneryd 2007). Upplägget har kritiserats av 

allmänheten som ansett sig sakna möjlighet att nå fram med budskap till beslutsfattare 

(Klintman & Waldo 2010:60f). Att medborgare utestängs från myndighetssamråd är 



 25

problematiskt ur deltagardemokratiskt perspektiv. I fråga om kärnavfallsfrågan var regionala 

samrådsmöten först stängda för miljögrupper och allmänheten; senare fick dessa aktörer delta 

som observatörer (Elam & Sundqvist 2007:51; Soneryd 2007:26). Skriftliga synpunkter togs 

i studiens fall in under tre till fyra veckor efter öppna huset vilket kan jämföras med SKB:s 

gräns på två veckor. SKB gör dock större återkopplingsinsatser då synpunkter sammanställs, 

besvaras och offentliggörs (Soneryd 2007:32–34). I ett vindkraftsfall gick förfarandet till på 

liknande sätt (Mels 2010:61). 

 

Andra deltagardemokratiska inslag återfinns i studien, till exempel informella bygdegårds-

besök, informationsmöten samt privata möten anordnade för intressegrupperna. En gråzon 

finns mellan lokalt kommunikationsarbete och samråd, vilket illustreras i framförallt två av 

studiens fall. Liknande resultat har tidigare forskning visat (Soneryd 2007:18f). Mels (2010) 

och Soneryd (2007) framhåller det positiva i om samrådsformen är anpassningsbar. Den kan 

istället för ett antal förutbestämda aktiviteter ses som en pågående process, öppen för de 

arenor lokalsamhället anser lämpliga (Mels 2010:84). Sammanfattningsvis avviker inte 

fynden från denna studie mycket från tidigare forskning om samrådsarenor. Flera olika 

samrådsformer förekommer. En gråzon existerar mellan samråd och andra aktiviteter som inte 

inräknas i samrådsbegreppet, vilka kan beskrivas i deltagardemokratiska termer. Att viktig 

interaktion sker och beslutsunderlag tas fram på icke parlamentariska arenor, där främst 

verksamhetsutövaren påverkar upplägget gör att förfaringssättet närmast kan beskrivas i 

delegationsdemokratiska termer. Nedan diskuteras centrala aktörer i samrådsprocessen. 

 

Centrala aktörer  
I studiens tre fall har kontakt mellan verksamhetsutövarna, intressegrupperna och politikerna 

gått tillväga på liknande sätt. De har skett mellan verksamhetsutövarna och politiker å ena 

sidan (formella och skriftliga samråd). Sedan har de skett mellan verksamhetsutövarna och 

intressegrupperna (informationsmöten, öppna hus, skriftliga synpunkter, privata möten). 

Slutligen har de skett mellan intressegrupperna och politiker (informell kontakt, remiss, 

överklagan), vilka inte inräknas i dokumenterad samrådsprocess. Intressegrupper och 

allmänhet utestängdes från de formella samråden med politiker och allmänheten utestängdes 

från privata möten mellan miljögrupperna och verksamhetsutövarna.  

 

Verksamhetsutövaren är en central aktör. Att enbart projektörerna ges möjlighet att sprida 

information på öppna hus ger ett elitdemokratiskt inslag. Intervjuade intressegrupps-
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representanter anser att informationen som ges är vinklad. Sådana synpunkter har framförts 

tidigare (Johansson 2008; Khan 2004b; Klintman & Waldo 2010; Lidskog & Sundqvist 2004; 

Mels 2010; Soneryd 2002). Intervjuade representanter är inte de första att ifrågasätta 

trovärdigheten hos ett vinstdrivande företag (Mels 2010:87). Om aktörer representerande 

olika ståndpunkter kunde påverka samrådsupplägget skulle mer deltagardemokratiska inslag 

införas. I ett kärnavfallsfall fick till exempel en intressegrupp ha en egen presentation, vilket 

dock var ett undantag i studerade samrådsprocesser (Johansson 2008:250–252, 266). I studien 

diskuterade intressegruppsrepresentanterna möjligheten att en oberoende aktör leder 

samråden. Detta har framförts tidigare (Mels 2010:87) och det har även tillagts att 

dagordningen bör bestämmas gemensamt av deltagarna (Johansson 2008:282ff; Soneryd 

2007:16, 27). Enligt Johansson (2008:377) kan en oberoende aktör som samrådsansvarig leda 

till mer demokratiska samråd. Soneryd (2007:16) har undersökt vad som utmärker ”god 

MKB-sed” och ett förslag är att redovisningar av miljökonsekvenser görs av experter 

representerande olika ståndpunkter. I likhet med en delegationsmodell har makt delegerats till 

vindkraftsbolag av politiker som beslutat att vindkraftsproducerad el ska öka. Att samråd sker 

utanför den representativa demokratins system innebär att företag, till skillnad från politiker, 

inte enkelt kan fråntas sina uppdrag (Johansson 2008:329).  

 

Intressegrupper och närboende är andra centrala aktörer. Intervjuade intressegrupps-

representanter önskar större inslag av representativ demokrati och deltagardemokrati men 

miljögrupperna besitter samtidigt expertkunskap och frågan är om inte större inflytande 

istället leder till mer elitdemokratiska inslag. Elitdemokratiska inslag finns dock redan i 

nuläget då även verksamhetsutövarens inflytande kan beskrivas i dessa termer. Både 

intervjuade projektörer och intressegruppsrepresentanter indikerar att det kan vara svårt för 

medborgare att påverka vindkraftsprojekt. Enligt en projektör orkar inte många ta tag i arbetet 

när en miljökonsekvensbeskrivning är producerad och tror att främst miljögrupper har sådana 

resurser. Även om två intervjuade intressegruppsrepresentanter påtalade resursbrist besitter 

miljögrupperna expertkompetens och den tredje intressegruppen hade resurser i form av tid 

och pengar samt tillägnade sig kunskap om möjligheter att påverka vid vindkraftsetableringar. 

Tidigare forskning indikerar att deltagare i aktiviteter som samråd ofta inte är representativa 

för befolkningen i stort (Bohm 1985:126f; Boverket 1998; Hanecke & Khan 2002; Miller 

1980). Det antyder att de aktiva äger resurser medan marginaliserade befinner sig utanför 

systemet (Khan 2004d:19). Starka inslag av deltagardemokrati kan leda till att vissa röster, 

snarare än större antalet medborgare, får inflytande (Boverket 1998:100; Johansson 2008:67). 
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Forskning talar dock för att samma fenomen kan uppstå i en representativ demokrati (Khan 

2004a:52). Khan (2004b:13f) frågar sig hur processer som både är demokratiska och effektiva 

kan uppnås där inte antingen experter eller intressegrupper avgör ett besluts utfall.  

 

Samråden i studiens fall ligger nära Boverkets (2009:122) samrådsdefinition som inte 

inkluderar mer förpliktigande former av deltagande. Arbetsgrupper, vilket en av de 

intervjuade intressegruppsrepresentanterna efterfrågade, skulle medföra att fler av samhällets 

skikt representerades. Enligt en samrådsmodell från Härjedalen bör sådana grupper spegla 

viktiga intressen, naturskydds- och turistorganisationer, samebyar och markägare (ibid. 134). 

Ett av studiens fall ger exempel på ett proaktivt sätt, då kommunen inbjöd lokalboende när en 

vindbruksplan skulle skapas, i vilken områden lämpliga för vindkraft utpekades.11 Även 

folkomröstningar ger politiker möjlighet att lyssna till andra än engagerade grupper. Ett av 

studiens fall pekar ut en annan central aktör – markägaren. I Vindkraftshandboken erkänns 

markägarens makt att avgöra projekts utfall och det konstateras att ”Exploatörer letar därför 

aktivt efter intresserade markägare, t.ex. genom direkta utskick till markägare inom vissa 

områden eller genom annonsering i dagstidningar” (ibid. 79). Forskning visar att vindkrafts-

bolag ibland kontaktar markägare innan samråd hålls (Khan 2004d:9f, se även Mels 2010:44). 

Ur deltagardemokratiskt perspektiv är det problematiskt om markägare kontaktas för 

diskussion om vindkraftsetablering på arenor där andra medborgare nekas insyn och tillträde. 

Det går även emot vad miljöbalkens förarbete förespråkar: dialog bör inledas med berörda 

parter innan låsningar av projektet gjorts (Prop. 1997/98:45:286). 

 

Politiker räknas också till de centrala aktörerna. Den representativa demokratin är framförallt 

framträdande i början av samrådsprocessen på det inledande formella samrådet med kommun 

och länsstyrelse, samt i slutet då kommunen ska tillstyrka projektet och beslut fattas av 

länsstyrelsens miljöprövningsdelegation. Även om resultatet inte är helt entydigt, indikerar de 

tre fallen att möten mellan verksamhetsutövaren, intressegrupper och politiker hör till 

ovanligheten. Om politiker är frånvarande kan det leda till att verksamhetsutövaren får rollen 

att både legitimera energifrågan samt genomföra projekt på osäkra grunder, vilka kan kosta 

stora summor pengar. Politikers bristande engagemang i samrådsprocesser har uppmärk-

sammats tidigare (Boverket 1998; Johansson 2008; Mels 2010; Klintman & Waldo 2010; 

                                                 
11 Detta möjliggör större hänsyn till lokala miljö- och rekreationsområden och kan jämföras med Energi-

myndighetens riksintressen för vindbruk som främst utgår från platsers vindkvalitet. 

http://energimyndigheten.se/sv/Om-oss/Var-verksamhet/Framjande-av-vindkraft1/Riksintresse-vindbruk-/ 
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Soneryd 2007:28; SOU 2009:45:199). Rådande nationella riktlinjers bristfällighet med 

avseende på vindkraftsetableringar har påtalats (Khan 2004a:15-19; Khan & Åstrand 2004). 

Enligt Mels (2010:98) bör kommuner och myndigheter ta ansvar för att erbjuda tillfällen till 

information och diskussion om vindkraft. Sammanfattningsvis ger verksamhetsutövares starka 

position i samrådsprocessen delegations- och elitdemokratiska inslag. Information som ges på 

samråd anklagas för att vara enkelriktad. Andra centrala aktörer i samrådsprocesser är miljö- 

och intressegrupper, närboende, markägare samt politiker. Intressegruppers medverkan kan 

beskrivas i deltagardemokratiska termer och miljögruppers i elitdemokratiska termer. 

Politikers frånvaro i samrådsprocessen ger inslag av delegationsdemokrati. Nedan diskuteras 

de påverkansmöjligheter samrådsprocessen erbjuder. 

 

Påverkansmöjligheter 
I studien identifieras sex påverkanskanaler i vindkraftsfall. Den första är verksamhetsutövare 

på öppna hus (oklart i vilken utsträckning kanalen fungerade) och den andra är under 

”samrådsprocessen” (t.ex. synpunkter, möten kring öppna hus). Enligt en intervjuad projektör 

påverkades de mest innan öppna huset, under informella bygdegårdsträffar. I två av studiens 

fall såg verksamhetsutövarna till att miljöutredningar genomfördes, en likhet med 

kärnavfallsfall (Soneryd 2007). Den tredje kanalen utgörs av övriga aktiviteter utanför 

samrådet då intressegrupperna riktade åtgärder mot andra än verksamhetsutövarna. Den fjärde 

kanalen är kommunpolitiker genom vetot och de sista är remiss och överklagan. Nedan 

diskuteras informationens betydelse i samrådsprocessen, samrådsdokumentationen samt 

påverkanskanalerna utanför samråden.  

 

Informationens betydelse i samrådsprocessen 

Tillgång till information är en förutsättning för möjligheten att påverka (Hanecke & Khan 

2002:25). Samtliga intervjuade intressegruppsrepresentanter anser att verksamhetsutövarnas 

informationsutlämnande var bristfälligt. Vikten av uppdaterad information påtalas, vilket även 

tidigare har framförts i vindkraftsfall (Hammarlund 2005:89). Att uppdaterande informations-

möten hölls i två av studiens fall är positivt utifrån denna aspekt samt att hemsidor 

presenterade information om projekten. Enligt miljöbalken ska information om projektet ges 

inför samråd, men inget sägs om uppdaterad information. Eftersom processer kan pågå i flera 

år bör betydelsen av uppdaterad information övervägas. Det har diskuterats om en utförligare 

lagtext skulle underlätta (Hammarlund 2005:32f, se även Westerlund 1992). Samtliga 

intervjuade projektörer anser att de gick ut med information i god tid inför samrådet, något två 
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representanter inte anser vara fallet. I likhet med förhållanden inom en delegationsdemokrati 

råder konflikt mellan olika aktörer (i studien projektörer och intressegruppsrepresentanter) om 

vems tolkning av situationen som ska anses vara riktig.  

 

Olika syn råder om vad som skulle kunna kallas ”tillförlitlig information”. Från projektörerna 

väcks frågetecken kring känslomässiga arguments objektivitet. Representanterna ifrågasätter å 

andra sidan objektiviteten i verksamhetsutövarens informerande, vilka till exempel påstås 

använda miljöargument trots att deras huvudsakliga intresse inte har med miljöhänsyn att 

göra. Projektörer och miljögrupper har olika åsikt om vad ”säkerhet” innebär för den lokala 

miljön. Lokal miljöhänsyn ställs mot global och värdet av livskvalitet ställs mot miljövänlig 

energi. Frågan har lyfts om en motsättning kan finnas mellan lokal demokrati och miljöskydd 

vid vindkraftsetableringar (Khan & Åstrand 2004:403). Intervjuade miljögruppsrepresentanter 

ifrågasätter dock om en vindkraftsetablering alltid skall antas vara bäst ur miljösynpunkt. 

Bristande riktlinjer reser frågan om vilka aktörer som bör ha tolkningsföreträde i dessa frågor. 

Politiker (nationella/regionala/lokala), experter (tjänstemän/verksamhetsutövare/miljö-

grupper) eller övriga medborgare (aktiva, t.ex. intressegrupper/närboende/markägare)? En 

annan viktig fråga är vilka värden som ska prioriteras. Miljöskydd eller lokalboendes livs-

kvalitet? Att vetenskapliga argument tillskrivs större vikt än subjektiva i samrådsprocessen 

indikerar även tidigare forskning (Johannson 2008:218; Klintman & Waldo 2010; Soneryd 

2002, 2004). Detta ger ett elitdemokratiskt inslag. Enligt Mouffe (1999) är även känslo-

mässiga argument viktiga. Sammanfattningsvis är informationens roll viktig i samråds-

processen. Vikten av uppdaterad information betonas av intervjuade intressegrupps-

representanter. Delade meningar råder i studiens fall om vad informerande i god tid innebär. 

Studiens fall samt tidigare forskning visar att tolkningsflexibilitet råder kring vad som ska 

klassas som relevanta åsikter och tillförlitlig kunskap i samrådsprocessen.  

	

Samrådsdokumentation	

Bristen på dokumentation (åtminstone tillgängliggjord sådan) kring formella samråd, öppna 

hus och informella aktiviteter i studiens fall gjorde det svårt för intressegrupperna att veta 

vilka diskussioner som förekommit samt hur verksamhetsutövarna beaktat inkomna 

synpunkter. Återkopplingen försvåras om dokumentering inte sker (Johansson 2008:366). Att 

en del information lades ut på hemsidor är positivt. Information saknas dock om tidpunkten 

för tillgängliggörandet; om det sker först då samrådsprocessen avslutats minskar aktörers 

möjligheter att använda informationen. Då verksamhetsutövarna hade ansvar för samråds-
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redogörelserna och miljökonsekvensbeskrivningarna fanns enbart indirekt möjlighet att 

påverka innehållet. Dokumentation av samråd kan ses som en bas för maktutövning (Soneryd 

2007:32). Risken finns att medborgare involveras i aktiviteter som ligger till grund för 

produktion av dokument där verksamhetsutövaren påvisar att kraven på dialog efterlevts men 

där påverkansmöjligheter saknas (ibid. 8). Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) har kallats 

en legitimeringsfunktion, men även möjligheterna systemet har potential att utvecklas till har 

framförts (Soneryd 2004:145). MKB har diskuterats som ett försök att införa mer deltagar-

demokratiska inslag i det svenska styrelseskicket (Soneryd 2002:152). I miljöbalkens 

förarbete konstateras att ”både internationellt och i Sverige ökar användningen av MKB som 

stöd för en öppen demokratisk debatt i samband med strategiskt viktiga beslut” (Prop. 

1997/98:45:198). Boverket (2009:121) är i Vindkraftshandboken noga med dokumenterings-

anvisningarna; alla samråd som hållits med allmänheten och vad som framkommit ska 

redovisas, för vilka specificeras dock inte. Enligt ett deltagardemokratiskt ideal bör 

information vara öppen och tillgänglig för alla, vilket även Boverket (ibid. 19) förespråkar. 

Oberoende konsulter kunde föra anteckningar på alla samråd som sedan tillgängliggjordes på 

företagets hemsida. Sammanfattningsvis indikerar studien samt tidigare forskning att insyns-

problem ibland uppstår då enbart verksamhetsutövaren sköter hanteringen av dokumenta-

tionen, något som kan bli än mer problematiskt när informella samrådsvarianter används. 

 

Påverkanskanaler utanför samrådet 

Intervjuade intressegruppsrepresentanter upplevde att störst påverkansmöjligheter fanns 

utanför samrådet. Sådana aktiviteter tillämpades av samtliga grupper, ett fenomen som dock 

inte är nytt (Hammarlund 2005:58; Khan 2004b; Mels 2010:55f; Miller 1980:70). Liksom i ett 

av studiens fall, har även överklagan tidigare förekommit i vindkraftsfall (Klintman & Waldo 

2010:74). Intervjuade intressegruppsrepresentanter anser också att verksamhetsutövaren utför 

påverkansarbete utanför samråden, genom informella möten med politiker och markägare. 

Fokus i studerade fall ligger inte uteslutande på beredningsarbetet (samrådsprocessen), utan 

framförallt miljögrupperna lade energi på slutfasen – beslutsfattandet. Tidigare forskning 

visar andra sätt att hantera beredningsprocesser, då intressegrupper har velat dela informatörs-

rollen med verksamhetsutövaren och aktivt ifrågasatt samrådsformen (Johansson 2008:288). 

Under rubriken ”Centrala aktörer” konstaterades att resurser ofta är nödvändiga för att 

möjlighet ska finnas att påverka. Också vikten av tillgång till experter för att göra sin röst 

hörd i samrådsprocessen framförs (Soneryd 2002, 2004). Elitdemokratiska tendenser har även 

uppmärksammats av Hanecke och Khan (2002:32). Ur ett deltagardemokratiskt perspektiv ska 
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medborgare och intressegrupper ha möjligheter att påverka politiska beslut. Politiker ska även 

underlätta deltagande vid politiska processer, vilket inte skett i studerade fall. I ett vindkrafts-

fall gav en kommun pengar till grupper representerande olika ståndpunkter för att underlätta 

medborgardeltagande (Mels 2010:56). Sammanfattningsvis indikerar både studiens fall samt 

tidigare forskning att fler aktiviteter än de i samrådsprocessen identifierade påverkar besluts 

utfall vid etableringsprocesser. Störst påverkansmöjligheter verkar finnas utanför samråden. 

Resurser i form av tid, pengar, expertkunskap/tillgång till experter ökar möjligheterna till 

inflytande. Nedan avrundas diskussionen med några avslutande reflektioner. 

 

Avslutande reflektioner 

Ett genomgående tema i forskningssammanställningen Osäkrat klimat – laddad utmaning är 

att klimatproblemen delar världen gemensamt (Johansson 2009). Energifrågorna är 

internationella och fattiga länder i Syd drabbas hårdast av klimatförändringarna. Enligt 

Klintman och Waldo (2008:35) är global miljöhänsyn ett starkt argument i diskussioner om 

vindkraftsetableringar. Enligt ett kosmopolitiskt demokratiperspektiv krävs större förståelse 

för att människornas ”kollektiva öde” kräver kollektiva demokratiska lösningar (Held 

1997:437). Att framlägga vindkraft som enda lösningen på klimatproblemen är dock inte 

korrekt. Forskare (se t.ex. Bäckstrand 2009:413–425; Jackson 2011:138ff, 161f) framhåller att 

den nuvarande livsstilen i Nord behöver ändras genom minskad energianvändning, 

konsumtion, bilism etcetera – åtgärder som påverkar stora flertalet människor. Utbyte av 

energislag kan tänkas vara ett politiskt bekvämt val som främst väcker lokala protester. Ännu 

enklare blir det för politiker om ansvaret för att genomföra och legitimera utbyggnaden av 

vindkraft överförs till vindkraftsbolag. Då energifrågan ändå är viktig för att hantera 

klimatförändringarna behövs riktlinjer och engagemang. När miljöbalken är otydlig om 

samrådsförfarandet kan politikers aktivitet tyckas vara desto viktigare. Klara riktlinjer behövs 

framförallt kring olika aktörers påverkansmöjligheter samt om samrådet ska vara en arena 

som ger detta. Fyller samrådet sitt syfte om aktörer använder andra vägar? Användandet av 

kanaler utanför samrådet kan anses vara problematiskt om politiker står fast vid åsikten att 

osynliga inflytelsevägar bör undvikas (Boverket 1998:11). Synen på samråd vid 

vindkraftsetableringar anses vara av intresse att studera hos politiker på nationell, regional och 

kommunal nivå.  
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Bilaga 1 – Övergripande 
intervjufrågor 
 
Frågor till projektörerna: 
 

 Inför samråden 
o Vad hände?  

 Vilka åtgärder vidtogs (t.ex. när, hur, till vilka förmedlades 
information)? 

o Hur kändes det? 
 Förväntningar? Tankar?  

 Under samråden 
o Vad hände?  

 Under vilka former har samråd skett? 
 Hur många möten har skett? 
 Vem/vilka har haft ansvar? 
 Vilka deltog? 
 Vilka frågor diskuterades? 

o Hur kändes det? 
 Efter samråden 

o Vad hände?  
 Hur har samråden dokumenterats?  

o Hur kändes det? 
 Tankar? 

o I vilken fas befinner sig projektet nu? 
 
Frågor till representanterna för intressegrupperna: 
 

 Inför samråden 
o Vad hände? 

 När och hur kallades ni till möte? Av vem?  
o Hur kändes det? 

 Förväntningar? Tankar? 
 Under samråden 

o Vad hände?  
 Under vilka former har kontakt med vindkraftsbolaget skett? 
 Hur många möten har skett?  
 Vem har hållit i mötena?  
 Vilka deltog? 
 Vilka frågor diskuterades? 
 Hur skedde samspelet mellan olika parter? 

o Hur kändes det? 
 Efter samråden 

o Vad hände? 
o Hur kändes det? 
o I vilken fas befinner sig projektet nu? 

 


