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Abstrakt

Denna studie undersöker de ekonomiska och miljömässiga hänsyn som tagits vid utbyggnaden
av de svenska elstamnätet under perioden 1980-2010. Dokument från både mindre och större
utbyggnadsprojekt har använts för att identifiera och analysera dessa hänsynstaganden.
Resultaten visar att nivån av hänsyn till ekonomiska och miljömässiga intressen överlag ökat
markant under perioden, särskilt i och med lagändringar som avkrävt att hänsyn tas till särskilda
intressen. Vissa intressen saknade dock välutvecklade hänsynstaganden även i senare delen av
materialet, något som bör tas i beaktan vid framtida stamnätsutbyggnader.

Ledord: Elektricitet, stamnät, ekonomi, miljö, historia.

Abstract

This study has examined the economic and environmental considerations taken during the
expansion of the Swedish power grid between 1980-2010. Documents from minor and major
grid expansions have been used to locate and analyse these considerations. The results point
towards a sharp increase in the level of considerations taken to economic and environmental
interests during course of the period, especially in response to legal developments mandating
certain interests to be brought into consideration. However, some of the interests studied lacked
well-developed considerations even in the later parts of the period, something that should be
taken into account when deliberating future grid expansions.
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Introduktion
Elektriciteten är en bärande del av det moderna samhället. Stora delar av den teknologi som vi
idag förlitar oss på för våra dagliga aktiviteter skulle ha varit närmast otänkbara utan tekniken
att producera och använda elektricitet. Elektriciteten kräver dock sin egen infrastruktur för att
kunna transporteras från sin produktionsplats till sin konsumtionsplats. Byggnationen av denna
infrastruktur kan i sin tur ha märkbara konsekvenser för både ekonomiska och miljömässiga
intressen. Eftersom den nuvarande litteraturen kring elstamnätet, speciellt ur ekonomiskhistoriskt perspektiv, är bristfällig är det denna studies mål att hjälpa till att fylla befintliga
forskningsluckor genom att studera hur pass väl hänsyn har tagits till dessa intressen vid
utbyggnationen av det svenska elstamnätet under perioden 1980-2010.
Den historiskt inriktade litteraturen kring stamnätet är ytterst begränsad, speciellt i den
svenska kontexten. De flesta studier av stamnätets historia rör dess tekniska och geografiska
expansion och den ekonomiskhistoriska forskning som rört vid stamnätet har gjort så enbart
som mindre komplement till elproduktionen som varit studiernas huvudsakliga fokus. Till följd
av denna begränsade litteratur saknas det i princip helt en forskning om de icke-tekniska hänsyn
som tagits vid utbyggnaden av det svenska stamnätet. Här ämnar denna studie hjälpa till att
täcka denna forskningslucka och bidra till ökad förståelse för tidigare stamnätsexpansioner
genom att undersöka de ekonomiska och miljömässiga hänsyn som tagits inom denna
utbyggnadsprocess.
Dessa forskningslucker är dock inte enbart intressanta gällande förståelsen för
stamnätets historiska utbyggnad, utan i ljuset av en kommande utbyggnadsvåg finns det också
ett behov av en vidare förståelse för stamnätets utbyggnadsprocess. Denna studie är en del i
arbetet att täcka detta behov. Genom att undersöka hur och hur pass väl hänsyn har tagits till
ekonomiska och miljömässiga intressen inom tidigare stamnätsutbyggnader ämnar denna
studie att ge vägledning för hur framtida utbyggnation kan hantera dessa frågor. Denna
vägledning är av vikt inte enbart för att göra stamnätet så pass samhällsmässigt fördelaktigt
som möjligt utan även för att utbyggnationerna skall kunna ske enligt en rimlig tidsram. Som
både forskare och aktörer inom stamnätsfältet har observerat så är det viktigt i
stamnätsutbyggnadsprocessen att kunna hantera så kallade stakeholders, dvs. individer eller
organisationer som på olika sätt har intressen kopplade till utbyggnadsprojekten, eftersom
dessa annars kan dra ut på processen genom olika juridiska överklaganden1. Dessa intressen är

1

Organisationen Renewables Grid Initiative arbetar med att främja dialog mellan stakeholders och
stamnätsutbyggare för att främja välplanerade och skyndsamma utbyggnader av det europeiska elstamnätet (RGI
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ofta av miljömässig eller ekonomisk karaktär och genom att hantera dem väl redan från
planeringsfasen kan mycket tid sparas.
För att göra studiens slutsatser så relevanta som möjligt valdes åren 1980-2010 som
urvalsperiod för studiens källmaterial. Detta eftersom de debatter om miljö och offentlig
ekonomi som är rådande idag till stor del växte fram under denna period. Den föreliggande
undersökningen visar hur dessa debatter fick utslag inom stamnätsutbyggnadsprocessen och de
lärdomar som dras från studien kan därigenom appliceras på den nuvarande
expansionsprocessen. Därtill är denna senmoderna period också extra intressant i relation till
forskningsläget om den svenska stamnätsutbyggnaden, eftersom de flesta historiska studier
som existerar inom detta ämne, även de teknisk-geografiska studierna, fokuserat på den tidiga
utbyggnadsperioden under första halvan av 1900-talet (se t.ex. Stymne (2002), Eriksson (2011)
och Björk (2016)). Således kan denna studie även hjälpa till att fylla en tidsmässig
forskningslucka.

Syfte
Denna studie ämnar att undersöka hur väl hänsyn har tagits till ekonomiska och miljömässiga
intressen vid utbyggnader av det svenska elstamnätet under perioden 1980-2010. I relation till
detta är två potentiella utvecklingar av speciellt intresse att studera. Den första av dessa är
huruvida de miljömässiga och offentligekonomiska debatterna som först i samhället under
denna period kan spåras inom denna utbyggnadsprocess. Den andra potentiella utvecklingen
ligger i huruvida de former genom vilka de studerade intressena hanterats i processen har
förändras och vad detta i så fall skulle kunna säga om den institutionella miljö inom vilken
utbyggnadsprocessen hanterats.

Forskningsfrågor
Med utgångspunkt ifrån studiens syfte har följande forskningsfrågor formulerats:
1. Hur väl har hänsyn tagits till ekonomiska och miljömässiga intressen vid utbyggnader av det
svenska elstamnätet under perioden 1980-2010?
2. Hur, om alls, har formerna för hur hänsyn tagits till de ovanstående intressena förändrats
under tidsperioden och vad kan dessa eventuella förändringar säga om utvecklingar i den
institutionella miljö inom vilken utbyggnadsprocessen hanterats?

2016). I Sverige skriver Svenska Kraftnät om deras stakeholder-relationer exempelvis i den senaste
Nätutbyggnadsplanen (SVK 2015: 30-34). För akademiska källor kring denna relation se exempelvis Schneider
och Battaglini (2013) och Battaglini m.fl. (2012).
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3. Kan spår av de debatter om miljö och offentlig ekonomi som skett under perioden skönjas
inom utbyggnadsprojekten?
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Litteratur
För en full förståelse av denna studie och dess relevans krävs en viss förförståelse för den
litteratur inom vilken den ingår. Detta litteraturavsnitt ämnar ge en sådan förförståelse genom
att introducera den historiska kontext, tidigare forskning och teoribas som studien tagit som
utgångspunkt. Vad gäller den historiska kontexten kommer fokus ligga på elektricitetens och
stamnätets utveckling samt de debatter om miljö och offentlig ekonomi som förts innan och
under den period som studien intresserar sig för (1980-2010). Den tidigare forskningen tar upp
forskningsläget rörande stamnätsbyggnationer inom ekonomisk historia och angränsande
ämnen. Teoridelen kretsar kring institutionell teori och distinktionerna mellan ekonomiska och
miljömässiga hänsynstaganden samt mellan allmänna och enskilda intressen, vilka varit
centrala i analysen av materialet.

Historisk kontext
Elektricitetens betydelse och stamnätets utbyggnad
Även om ångmotorns betydelse för den industriella revolutionen var instrumental, så som t.ex.
Kanefsky och Robey (1980: 185-186) indikerar, och förbränningsmotorn fortfarande är
dominant inom transportsektorn (se t.ex. US DoE (2015: 1)), så är elektriciteten det moderna
samhällets troligen främsta energimässiga stöttepelare (se t.ex. IEA (2013: 169-174)). Så som
Anderson (2012) reflekterar över så vore stora delar av den teknologi som vi tar för givet i vår
vardag en praktisk omöjlighet om vi inte hade lärt oss att bemästra elektriciteten. Utbredningen
av elektrisk belysning har även använts av vissa ekonomiska geografer som ett alternativt sätt
att mäta ekonomisk utveckling på (Vernon Henderson m.fl. 2012). Därtill, trots att
transportsektorn domineras av icke-elektricitetsburna energiformer så finns idag el-baserade
alternativ även inom denna sektor, alternativ som skulle vara samhällsmässigt fördelaktiga i
många lägen (Bradley och Frank 2009: 120-124).
Elektriciteten är dock en energiform som kräver en omfattande infrastruktur för att
uppfylla sin funktion i det moderna samhället. Förutom de mindre elledningar som för
elektriciteten till slutkonsumenten krävs också storskaliga nät, så kallade stamnät, för att
överföra och sprida de stora mängder av elektricitet som skapas vid olika former av kraftverk
till de områden där den största koncentrationen av elkonsumenter finns, framförallt städer och
industriområden (IRENA 2016:11-12). Utan denna infrastruktur skulle elens betydelse för den
ekonomiska utvecklingen starkt begränsas, speciellt i Sverige där elproduktionen sker dels
genom rural vattenkraft och dels genom starkt koncentrerad kärnkraft, i många fall lokaliserad
på betydande avstånd från de stora konsumtionsområdena. Det finns de som hävdat att Sveriges
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stora ekonomiska framsteg under 1900-talet till en betydande del kan kopplas till landets
välutvecklade elinfrastruktur (Henning m.fl. 2011: 550-553). Således, om vi vill förstå
elektricitetens historiska utveckling och inverkan på samhället så är det av vikt att vi studerar
även den infrastruktur som möjliggjort dess framsteg.
Även om de första initiativen med elproduktion och -distribution inom Sverige togs
redan i slutet av 1800-talet så var det främst under det tidiga 1900-talet som elen började få en
betydande roll i det svenska samhället. I början existerade dock flera mindre, lokala elnät vilka
drevs på föreningsbasis (Björk 2016: 11). Det var först i samband med byggnationen av ett
antal större kraftverk, framförallt i Trollhättan, Älvkarleby och Purjos, som idéer om ett
sammanslutande nät, ett stamnät, började ta form och den första stamlinjen, mellan Trollhättan
och Västerås, togs i bruk 1921 (Stymme 2002: 11-19). Det dröjde dock tills 30-talet innan
stamnätet blev rikstäckande. Den första linjen mellan norra och södra Sverige togs i bruk 1936
och två år senare kunde energiproduktionen i hela Sverige samordnas genom ett rikstäckande
stamnät (Vattenfall 2017). Stamnätets delar ägdes vid denna tiden fortfarande av flera olika
aktörer. Statens Vattenfallsverk fick sedan monopol på ägandet och förvaltandet av det svenska
stamnätet 1945, ett monopol som 1992 övergick till det nybildade Svenska Kraftnät (Vattenfall
2017; Stymme 2002: 40-41).
Trots att vi nu har ett fullt fungerande och integrerat stamnät i Sverige så är det svenska
stamnätet långt ifrån färdigbyggt. Ökat energibehov och omställningar i elproduktionen
kommer att kräva substantiella utbyggnader och uppgraderingar av stamnätet i de flesta länder
(Rühl m.fl. 2012; Egerer 2012). Detta gäller även i Sverige, där Svenska Kraftnät inlett en
kraftig utbyggnadsprocess som sträcker sig åtminstone fram till och med år 2026 (SVK 2015:
53-87). Denna expansion av det svenska stamnätet sker inte bara som en reaktion på den ökade
och förändrade energiproduktionen inom landet utan även som respons på förändringar inom
Europa och behovet av ökad integration och samkörning med det kontinentala stamnätet (SVK
2015: 11-24). Således finns ett behov av att förstå hur hänsyn tas till relevanta intressen för att
säkerställa att de utbyggnationer som sker är så fördelaktiga som möjligt ur ett
samhällsperspektiv.

Miljödebatten
För att förstå de förhållanden i vilka det svenska elstamnätet byggts ut under den för studien
intressanta perioden (1980-2010), särskilt vad gäller de hänsyn som tagits till miljömässiga
intressen, är det av vikt att förstå hur miljödebatten sett ut under denna period och de politiska
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genomslag som den har haft. Nedan följer en överblick över den svenska miljödebatten samt
en genomgång över de institutionella och juridiska förändringar som följt denna.
Den samhällsomfattande miljödebatten tog sin början under 60-talets tidiga hälft. Det
hade visserligen funnits en viss naturskyddsdebatt innan dess, speciellt rörande upprättandet
av nationalparker. Det var dock först på 60-talet som debatten tog fart på allvar, främst kring
kemikalieutsläpp och deras påverkan på djur och växter. Sedan dess har de ämnen som
inkluderats i denna debatt genomgått en stark ökning. Exempelvis leder Harrisburgolyckan till
att kärnkraften och frågor om energiförsörjning tog en central plats inom miljödebatten efter
1979. I och med den FN-organiserade Brundtlandkommissionens rapport om de moderna
samhällenas hållbarhet och ökade vetenskapliga belägg för en pågående global uppvärmning
får miljödebatten efter slutet av 1980-talet ett allt mer globalt fokus. (Hedman 2005: 7-8).
Från 60-talet och framåt har det från både statligt och civilsamhällsmässigt håll skett en
ökad

organisering

rörande

miljöfrågor.

Statens

Naturvårdsnämnd,

sedermera

Naturvårdsverket, bildades 1963 som den första helt miljöinriktade myndigheten, 1985 tillsätts
den första miljöministern och två år senare inrättas Miljö- och energidepartementet
(Naturskyddsföreningen 2017; Andersson 2016a). Inom civilsamhället sker den så kallade
miljövågen, inom vilken flertalet nya organisationer och partier etableras, så som Jordens
Vänner, Svenska Greenpeace och Miljöpartiet, medan tidigare etablerade organisationer växte
kraftigt i medlemsantal. (Hedman 2005: 7-8; Lidskog 2001: 104-106; Naturskyddsföreningen
2017) Denna utveckling tyder på ett ökat politiskt medvetande, baserad på en bredare folklig
opinionsförändring.
Under miljödebattens gång instiftades flertalet lagar för att rättsligt kunna åtgärda de
miljöproblem som debatten belyser, från Naturvårdslagen (SFS 1964:822) till Lagen om
åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter (SFS 1994:1818). På 90-talet
började det dock anses att den Svenska miljölagstiftningen hade blivit för spretig och
oöversiktlig, speciellt i relation till miljöfrågornas komplexa natur (Rubenson 1998: 16-17).
Ett arbete inleddes således för att skapa en mer sammanhängande miljölagstiftning, vilket ledde
fram till att Riksdagen 1998 klubbade igenom den så kallade Miljöbalken, vilken ersatte 16
tidigare separata lagstiftningar med en övergripande lag (2§ SFS 1998:811). Miljöbalken var
dock inte enbart en sammanslagning av tidigare lagar utan innebar även en förstärkning av
miljöskyddet på många punkter. För denna studie är införandet av så kallade
Miljökonsekvensbeskrivningar,

vilka

grundligt

skall

gå

igenom

de

miljömässiga

konsekvenserna av att anlägga eller driva potentiellt miljöpåverkande verksamhet, av särskild
vikt (se 6 Kap. SFS 1998:808). Detta är nämligen första gången som det tydligt regleras hur
9

miljökonsekvenser bör behandlas vid större infrastrukturprojekt, så som stamnätsutbyggnader.
Även om det skett en del uppdateringar till Miljöbalken så är den i grund och botten samma
som vid antagandet 1998 (SFS (1998:808)). Således kan de lagmässiga förutsättningarna för
projekt genomförda efter Miljöbalken trädde i kraft år 1999 fram till slutet för denna studie, år
2010, ses som i stora drag likvärdiga.
Överlag kan vi således se hur miljödebatten i tiden före och under denna studies
undersökningsperiod ökat i intensitet och omfång, med politiska och lagmässiga
efterverkningar. Denna studie kommer att undersöka om, och i så fall hur, denna ökade
medvetenhet för miljömässiga intressen fått genomslag i expansionen av det svenska
elstamnätet.
Den offentligekonomiska debatten
För att förstå denna studies syfte och relevans är det av vikt att ha insikt i inte bara den
miljödebatt som skett under studiens tidsperiod utan även den offentligekonomiska debatt som
pågått under samma period. Nedan följer en översiktlig redogörelse av de nationalekonomiska
debatter som skett under perioden rörande den offentliga ekonomin och de politiska beslut och
trender som följt av dessa debatter.
Efter andra världskriget uppstod två större ekonomisk-politiska block, det västliga
blocket under Bretton-Woods systemet och det östliga under CoMEcon. Inom länderna i det
västliga blocket, i vilket Sverige ingick (Ahlström och Carlson 2006), infann sig en livlig debatt
om hur samhällsekonomin skulle organiseras. Olika skolor, från marxister till libertarianer,
förespråkade olika grader och former av statligt inflytande i ekonomin. En gemensam faktor
var dock strävan att effektivisera statens ekonomiska handhavanden2
Viljan att effektivisera statens arbete ledde under tidsperioden till flera politiska trender.
Internationellt så karaktäriserades västvärlden på 80-talet av Reaganism och Thatcherism på
respektive sidan Atlanten, med avregleringar och utförsäljningar av statliga verksamheter som
följd (se t.ex. Jameson 1997:247). I Sverige dröjde denna utveckling något, men 90-talet såg
ett flertal kommunaliseringar, privatiseringar och utförsäljningar vilka berörde exempelvis
skolsystemet, Televerket och Vattenfall (se t.ex. Hall 2013:407). Förutom uppdelningen mellan
Vattenfall och Svenska Kraftnät syns denna strävan efter att effektivisera statliga utgifter
tydligast på stamnätsområdet i den förändring i Svenska Kraftnäts förordning som dikterar att
2

De olika skolorna hade dock stora skillnader rörande både hur och i vilket syfte som denna effektivisering skulle
ske. Marxister, så som Foley (1978: 230-237) argumenterar att statliga utgifter kan aldrig få en verkligt hög effekt
om de inte används för att skifta produktionsmedlens kontroll till arbetarna medan libertarianer, inspirerade av
exempelvis Hayek, såg statliga utgifter som mest effektiva när de endast stöttade, men inte påverkade, den fria
marknadsekonomin (Shearmur 1997: 70-76)
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stamnätet skall byggas ut ”baserat på samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar” (SFS
1999:172).
Vi kan således se hur den offentligekonomiska debatten under studiens tidsperiod rört
sig mot en vilja att effektivisera statlig och övrig offentlig verksamhet, och således de offentliga
utgifterna, genom modeller och tankesätt tagna från det privata näringslivet. Denna studie
ämnar se ifall detta effektiviseringsfokus rörande användandet av allmänna medel återspeglat
sig i utbyggnaden av det svenska elstamnätet, både specifikt rörande diktatet om
samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar och på en mer generell nivå.

Tidigare forskning
Inom ekonomisk historia har energi och dess påverkan på samhället länge varit ett välstuderat
ämne. Det råder närmast en konsensus om att den energi ett samhälle kan utnyttja sätter gränser
för dess ekonomiska möjligheter, även om det råder en livlig debatt om just hur viktig energin
är i relation till andra faktorer så som institutioner och naturvetenskaplig insikt (se exempelvis
Clark och Jacks (2006); Vries (2001) och Pomeranz (2000)). Många ekonomisk-historiska
studier har undersökt relationen mellan tillgänglig energi, energiutnyttjande och ekonomiskt
tillväxt både på lokal nivå, så som Berggren och Eliasons (2010) studie av Malmö stads
förindustriella och industriella energiutnyttjande, så väl som på internationell nivå, så som
Warr m.fl. (2010) jämförande studie av fyra länders energiutnyttjande och ekonomiska tillväxt.
Det finns en relativt begränsad litteratur när det kommer till det svenska stamnätets
historik. Stymne (2002) skrev en historisk utläggning om stamnätet i och med Svenska
Kraftnäts tioårsjubileum. Denna gick dock främst igenom den rent tekniska och geografiska
utbyggnaden av stamnätet utan några ingående analyser av dess ekonomiska förutsättningar
eller betydelse. Eriksson (2011) analyserade utvecklingen mot ett statligt stamnätsmonopol
1936-1946, vilken dock fokuserar främst på den politiska processen och samspelet mellan
staten och elproducenterna. Därtill har Björk (2016) inkluderat ett historiskt perspektiv på
stamnätet i sin undersökning av dess värde som kulturminnesvårdsobjekt. Inte heller där
reflekteras dock mer än ytligt över stamnätets ekonomiska historia. Även Högselius (2009:
261), i sin studie av Vattenfalls ekonomiska utveckling under 1980- och 90-talet nämner endast
i förbifarten att Vattenfall förlorade kontrollen över stamnätet till Svenska Kraftnät.
Avsaknaden av ekonomisk-historiska studier rörande det svenska stamnätet är i stort en
reflektion av forskningsläget även i den internationella ekonomisk-historiska forskningen. Här
finns det dock ett fåtal undantag. Ett av dessa är van der Vleuten och Lagendijk (2010) som
skriver om den europeiska elstamnätshistorien och hur olika historiska synsätt på hur ett
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transnationellt stamnät bör fungera leder till olika slutsatser rörande driftsäkerheten i det
moderna Europeiska stamnätet. Denna studie tar upp samhällskostnader till exempel i debatten
kring hur ett Europeiskt stamnätssamarbetsorgan bör vara strukturerat (der Vleuten och
Lagendijk 2010: 2055-2057).
Den ovan diskuterade avsaknaden av ekonomiska aspekter inom de historiska studierna
av stamnätet betyder dock inte att det inte finns forskning om stamnätets ekonomiska
förutsättningar och påverkan på samhällsekonomin. Dessa studier är dock i stort sett helt
nutids- eller framtidsorienterade. Trots avsaknad av historiska perspektiv har denna litteratur
ett antal spår som är intressanta att ta i beaktan.
Ett av dessa spår är framtidsprognoser. Så som Rühl m.fl. (2012) visar på så pekar
prognoser på att det kommer att behövas betydligt mer energi, speciellt i form av el, i
framtidens samhälle. Studier, så som Egerer (2012), har omsatt dessa analyser till prognoser
över behovet för utbyggnation av stamnäten både på europeisk nivå och specifikt för Sverige.
Detta visar på att studier kring stamnätets historia har en relevans för framtiden, då de kan bistå
i förståelsen av hur tidigare problem har tacklats och således hur kommande utmaningar kan
hanteras.
Ett annat spår i den nuvarande forskningen som är av intresse för denna studie, och som
knyter an till framtidsprognoserna gällande stamnätets utbyggnadskrav, är studier av
förutsättningar och hinder för energiinfrastrukturutbyggnad. Flertalet studier har genomförts
kring storskaliga energiinfrastrukturprojekt, så som van de Graaf och Sovacool (2014) och
Puka och Szulecki (2014), med speciellt fokus på varför dessa projekt så ofta tenderar att
antingen helt kollapsa eller genomgå betydande skalminskningar innan de förverkligas. Det
finns dock även studier på något mindre skala, så som Hensleys (2013) studie av hur federal
samkörning

av

infrastrukturlagstiftningar

behövs

för

att

möjliggöra

överstatliga

stamnätsutbyggnader i USA. Denna litteratur pekar på vikten av att energiinfrastrukturprojekt
tar hänsyn till viktiga faktorer, däribland ekonomiska och miljömässiga förutsättningar, för att
kunna omsättas från projekt till faktisk utbyggnad.
Detta för oss till det sista spåret inom nuvarande stamnätsforskning som är av intresse
för denna studie, nämligen miljöspåret. Det senaste decenniet har det skrivits relativt mycket
om relationen mellan miljö och ekonomi vid stamnätsutbyggnader. Flera av dessa har relaterat
direkt till hur miljöpåverkan bör bedömas inom enskilda projekt. Här kan nämnas till exempel
Lövebrant (2012) och Andersson (2016b), vilka båda föreslår förbättringar kring hur
miljöaspekter ska hanteras i projektplaneringen. Även Johanson och Pihlgren (2005) studerar
miljöaspekter som en del av deras studie rörande ansökningar om och bestämmelser kring
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byggnadskoncession för elledningar i Sverige och Norge. Flera studier har även gjorts rörande
behovet av uppgraderingar av världens olika stamnät för att möta den ökade andel förnyelsebar
elproduktion som kommer att krävas för att förhindra allt för destruktiva klimatförändringar,
så som exempelvis Battaglini m.fl (2009), Jiahai och Zhaoguang (2011), Patt (2011). Dessa
studier av stamnätens miljöpåverkan, både på mikro- och makronivå, visar dels att det är viktigt
ur

miljösynpunkt

att

studera

stamnätsfrågor,

i

och

med

dess

vikt

för

klimatanpassningsprocessen, och dels att det är viktigt att inkludera miljöaspekter vid studier
av stamnätet och dess utbyggnad.
Studiens relevans
Att forskningsläget kring det svenska elektriska stamnätet och dess utbyggnad närapå helt
saknar historiska perspektiv innebär att det finns ett flertal luckor som denna studie kan hjälpa
till att täcka. Rörande behovet av utbyggnad i framtiden kan denna studie ge insikter rörande
hur pass väl tidigare expansionsbehov bedömts ur både ekonomiskt och miljömässigt
samhällsnyttoperspektiv. Gällande de hinder som stamnätsexpansioner kan möta ger denna
studie insikter kring hur olika intressekonflikter hanterats inom tidigare expansioner. I relation
till miljöforskningen kring stamnät kan denna studie bidra med förståelse för utvecklingen av
miljöhänsyn och hur dessa hanterats historiskt. Således, trots att denna studie på inget sätt kan
eller ämnar att helt täcka de luckor som lämnats av den avsaknad av historiska perspektiv som
råder i nuvarande stamnätsforskning så kan den ge partiella bidrag till avhjälpandet av flera av
dessa luckor.
Den utomvetenskapligt mest relevanta litteraturen som denna studie är avsedd att bidra
till är dock den rörande hur stamnätet kan byggas ut på bästa och snabbaste sätt. Sverige, i
likhet med Europa och stora delar av världen, står inför en framtid med potentiellt ytterst stora
ökningar av den förnyelsebara energiproduktionen (Le och Sträng (2013)). Denna ökning är
dock ej utan risker, så som Olsson (2012) visar på, och således är det av vikt att den utbyggnad
som sker görs så god som möjligt ur teknisk, ekonomisk och miljömässig synvinkel. Flyvbjerg
(2009: 345-349) konstaterar dock tyvärr att den infrastruktur som byggs i många lägen inte
optimal ur dessa hänseenden. En gryende litteratur, inklusive exempelvis van de Graaf och
Sovacool (2014) och Hensley (2013), existerar kring hur stamnäten kan byggas ut effektivast
och med bästa ekonomiska och miljömässiga resultat. Det är till denna litteratur som denna
studie avser göra sitt mest markanta bidrag. Genom studier av hur dessa frågor hanterats vid
tidigare stamnätsutbyggnader ämnar den visa på lärdomar som kan komma till användning vid
kommande expansioner.

13

Teori
Denna studie av de hänsyn som tagits vid utbyggnaden av det svenska elstamnätet bygger på
institutionell teori samt på två grundläggande teoretiska uppdelningar. Nedan följer en
utläggning om dessa teoretiska grundvallar. Först presenteras institutionell teori, med särskilt
fokus på den för studien intressanta teorin kring spårbundenhet. Sedan följer diskussioner om
de två teoretiska uppdelningarna. Den första är mellan ekonomiska och miljömässiga
hänsynstaganden. Den andra uppdelningen är mellan allmänna och enskilda intressen.
Institutionell teori
För att förstå Statens Vattenfallsverks, och senare Svenska Kraftnäts, agerande rörande de
hänsyn dessa verk tog till de intressen som studien fokuserar på så är det av vikt att ha en viss
förståelse för organisationers beteendemönster och hur de bör tolkas. I detta ändamål följer
nedan en övergripande redogörelse över organisationsfokuserad, ekonomisk institutionell teori
med ett speciellt fokus på spårbundet beteende.
Att ta institutioner i beaktan inom ekonomisk forskning är, som Williamson (1993: 7879) noterar, på inget sätt nytt utan är en tradition som sträcker sig tillbaka till det tidiga 1900talet. Williamson beskriver dock den äldre institutionella teoretiska litteraturen som allt för
deskriptiv och utan generaliserbara modeller, vilket gjorde den mindre attraktiv än dess
neoklassiska och senare keynesianska konkurrenter, varför den i stora delar föll i glömska. En
ny ekonomisk institutionell teori började dock utvecklas runt 1960-talet, med äganderättslagars
betydelse för ekonomisk utveckling som en av de första grundstenarna (Williamson 1993: 7981). Denna nya institutionella teori sökte undvika den tidigare litteraturens misslyckanden
genom att göra sina utsagor generella snarare än bundna vid specifika historiska utvecklingar,
även om den lät sig informeras av historiens lärdomar.
Den nya institutionella teorin kan dock, i enlighet med Williamson (1993: 79), delas
upp i två relativt distinkta grenar. Den första fokuserar på de bakomliggande faktorer som
påverkar ekonomiska aktörers intressen, vilka inkluderar ämnen som äganderätt men även
kontraktsrätt och andra marknadsfriheter eller -restriktioner. Den andra, vilken är av större
intresse för denna studie, är den som fokuserar på institutionella strukturer inom och mellan
organisationer. Som Williamson (1993) förklarar så handlar mycket av denna del av teorin om
transaktionskostnader. Genom väl fungerande informella och formella institutioner inom och
mellan organisationer så kan transaktionskostnaderna inom en ekonomi minskas substantiellt.
Detta eftersom att aktörerna inom ekonomin då kan agera utefter stabila förutsättningar, vilka
minskar både arbetsbördan och risken associerad med dessa ageranden.
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Alla institutioner är dock inte väl fungerande och detta leder in på teorin om
spårbundenhet. Spårbundenhet är den process genom vilken en organisation, eller ett system,
genom på varandra följande, vid tidpunkten fördelaktiga, val kan leda till en icke optimal
slutpunkt (Barnes m.fl. 2004: 372-374). Så länge varje individuellt val är fördelaktigt finns det
incitament att fortsätta agera på ett sätt som i slutändan inte är optimalt, vilket också innebär
att det suboptimala beteendet kvarstår, så länge kostsamma åtgärder inte tas för att bryta det.
Således är spårbundenhet starkt historiebaserat och kan användas som ett teoretiskt redskap för
att studera trögheter inom en given organisation och agerandemönster som ur ett icke-historiskt
perspektiv kan uppfattas som svårförklarligt suboptimal.
Att det inom organisationer existerat spårbundenhet behöver dock inte innebära att
förändring är omöjlig. Litteraturen visar att brott från den inslagna stigenkan ske på två olika
sätt. Djelic och Quack (2007) visar på hur förändringar kan ske sakta och inkrementellt, i och
med att utomstående influenser börjar påverka organisationen, vad de kallar spårförändring
(path transformation). Kuipers (2009) å andra sidan visar på hur spårbundenhet kan brytas
genom drastiska omvälvningar, när det blivit uppenbart att den inslagna stigen är suboptimal,
något som skulle kunna kallas spårbrott (path break). Ifall förändringar kan ses i vad som
tidigare visat tecken på spårbundenhet kan det vara intressant att studera sådana förändringar
utifrån dessa två förändringsmodeller.
Ekonomiska kontra miljömässiga hänsynstaganden
I vardaglig debatt kan det ofta framstå som om ekonomi och miljö är två inte bara vitt skilda
begrepp utan i många hänseenden varandras motsatser. Det som är bra för ekonomin framställs
ofta som dåligt för miljön och vice versa (se t.ex. Economist 2015; Fulton 2010). Även många
akademiska studier och myndighetsrapporter utgår ifrån detta antagande som en grundsats (se
t.ex. Meyer 1995; Arnold m.fl. 1999).
Ett sådant absolut dikotomt synsätt på ekonomi och miljö visar sig dock ohållbart i
många situationer. Ett exempel på en relativt grundläggande sådan situation är gällande
fiskebestånden. För fiskerinäringen är ett livskraftigt fiskebestånd av yttersta vikt, eftersom det
vore negativt för fångstpotentialen om fiskepopulationen sjönk. Detta är dock också av
miljömässigt intresse ur flera synpunkter, så som för balansen mellan olika vattenlevande
organismer och för bibehållen biodiversitet. Således, om någonting skulle ha en negativ effekt
på fiskebestånden, så som övergödning, så får det negativa konsekvenser både för ekonomin
och miljön.

15

Det är dock inte enbart det som har direkta effekter på både miljö och ekonomi som
visar att dessa två inte står i ett faktiskt motsatsförhållande till varandra. Ett långsiktigt
perspektiv visar också att miljö och ekonomi inte står i kontrast mot varandra. Ett exempel på
detta är växthusgasutsläpp och klimatförändringar. Ur ett kortsiktigt perspektiv kan det tyckas
som att mänskligheten skulle behöva minska sin ekonomiska aktivitet för att minska
växthusutsläppen, genom att exempelvis öka utnyttjandet av mer kostsamma men
förnyelsebara energikällor. De negativa ekonomiska konsekvenserna av klimatförändringarna
som skulle uppkomma om denna minskning inte sker skulle dock vida överstiga storleken på
denna minskning (Stern 2006: i-ii). Således är motsatsförhållandet mellan miljö och ekonomi
ofta snarare en fråga om perspektivskillnader.
Om ekonomi och miljö således inte står i direkt kontrast med varandra, hur bör då denna
studie gå till väga för att skapa en meningsfull distinktion mellan de två begreppen. För att gör
detta utgår studien från den filosofiska debatten mellan antropocentrism och ekocentrism.
Antropocentrismen är förhållningssättet att naturen bör värderas utefter den nytta den
tillhandahåller människor medan ekocentrismen anser att naturen bör värderas utifrån sitt
egenvärde (Gangon Thompson och Barton 1994: 149).
Även om skillnaden mellan antropocentrism och ekocentrism rör hur naturen bör
värderas så kan de också utnyttjas för att skapa relativt robusta skillnader i definitionerna av
ekonomi och miljö. I de fall då ett givet intresse har både ekonomiska och miljömässiga
aspekter så kan värderingen av intresset användas som en skiljelinje mellan de två aspekterna.
Om värdet av det givna intresset ligger främst i hur människor kan utnyttja det, speciellt för
ekonomisk vinning, och bedömningen således har ett antropocentriskt fokus, så bör det räknas
som ett ekonomiskt intresse. Om fokus å andra sidan är på naturvärden, på det som inte kan
generera ekonomiskt värde, och således gör en ekocentrisk värdering, bör intresset räknas som
miljömässigt.
Ett exempel på hur de ovanstående teoretiska distinktionerna skulle kunna appliceras i
praktiken är rörande fiskebeståndet. Antag att två resonemang fördes om ett projekts påverkan
på fiskebeståndet, det första med fokus på hur fiskenäringen skulle drabbas (se t.ex. Statens
Vattenfallsverk (1987a)) och det andra inriktat på inverkan på den biologiska mångfalden (se

t.ex. delar av Svenska Kraftnät (1997; 2000a; 2000b)). Det tidigare resonemanget skulle då ses
som att det rörde ett ekonomiskt intresse medan det senare skulle bedömas handla om ett
miljömässigt intresse, trots att de båda resonemangen i stora delar byggde på samma
faktamässiga bakgrund. Även om de antropocentriska och de ekocentriska värderingarna står i
motsats till varandra rörande de enskilda resonemangen så är det viktigt att notera att ett och
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samma dokument självfallet skulle kunna innehålla resonemang av båda slag, i vilket fall det
borde bedömas innehålla både ekonomiska och miljömässiga intressen.
Slutligen är det viktigt att markera att denna uppdelning inte innebär att ett intresse som
monetäriseras nödvändigtvis blir ett ekonomiskt intresse. Det finns en ansenlig litteratur
rörande hur miljön kan värdesättas på samma skala som ekonomin och stora delar av den utgår
från att sätta monetära värden på miljön. Denna litteratur sträcker sig från hög grad av
aggregering, så som Heal och Kriströms (2005) undersökning av olika potentiella gröna BNP
mått som alternativ till rådande nationalräkenskapsnormer, via policyorienterade studier, så
som Pizer och Kopps (2005) studie av miljöregleringars ekonomiska kostnader, till specifika
instrument för utvärdering av investeringsbeslut, som exempelvis Anderssons (2016b) studie
av miljöpåverkan i samhällsnyttoundersökningar. Att dessa studier använder monetära
måttstockar för att värdera miljön betyder inte per se att de har en antropocentrisk värdering av
den. Det innebär endast att de har mätt miljön med samma skala som andra, i sig
antropocentriska, hänsynstaganden. Således är inte monetärisering nog för att ett intresse ska
räknas som ekonomiskt, utan utgångspunkten bör vara om värderingen utgår ifrån naturen som
egenvärde eller dess nytta för människor.
Allmänna kontra enskilda intressen
Den andra uppdelningen av teoretisk betydelse för denna studie är den mellan allmänna och
enskilda intressen. Denna distinktion är väl vedertagen i svensk rättspraxis och en grundvall i
koncessionsförfaranden av olika slag. Nedan kommer en diskussion föras över begreppens
traditionella, ekonomiskt inriktade användning samt hur denna intresseuppdelning kan
appliceras på de för studien viktiga miljöintressena.
Inom svensk förvaltningsrätt finns en lång tradition av avvägningar mellan allmänna
och enskilda intressen. I grundlagens regeringsform (SFS 1974:152) utgör denna distinktion
exempelvis en bärande del i 2 kap. 15§ om egendomsskyddet och allemansrätten.
Egendomsskyddet, vilket reglerar den enskildes rätt till ersättning vid expropriering i det
allmänna intresset, är även den kanske vanligaste formen av uppdelning mellan allmänna och
enskilda intressen. Som framkommer bland annat i Fri- och Rättighetsutredningen (SOU
1993:40: 39-92) finns det en stor mängd lagar som bygger på just den enskildes ekonomiska
ersättningsrätt gentemot det allmänna i de fall det allmänna är i behov av att utnyttja eller
förskaffa den enskildes egendom. Dessa lagar inkluderar Exproprieringslagen (SFS 1972:719),
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och den i relation till stamnätsexpansioner viktiga
Miljöbalken (SFS 1998:808).
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Vad som skiljer ett enskilt från ett allmänt intresse är dock inte alltid lätt att avgöra. Vid
klassiska exproprieringsmål är partsuppdelningen ofta relativt rättfram; det allmänna, ofta
representerat av en statlig myndighet eller ett verk, vill bygga någonting, så som en väg, på
enskild mark och för detta skall ersättning utgå till den enskilde markägaren. Som Darpö (2002)
reflekterar över är det inte alltid lika enkelt som ovan, då många intressen tangerar linjen mellan
allmänt och enskilt intresse. Darpö (2002: 124) ger exemplet om strandskyddet i sin diskussion
rörande vem som kan eller bör räknas som sakägande i miljömål. Medan strandskyddet över
lag är till för att värna allmänna intressen om en orörd strandmiljö och obrutna
allemansrättsområden så finns det goda skäl att anse att grannar till en tilltänkt strandfastighet
äger ett särskilt intresse av att se att lagen efterföljs. Detta intresse skulle i så fall lämpligen ses
som både enskilt och allmänt.
På grund av att samma utgång kan ses som både ett allmänt och ett enskilt intresse
behövs för studien ett sätt att avgöra om ett givet hänsynstagande reflekterar det ena, det andra
eller båda av dessa. Detta görs genom att identifiera vilkas intressen som lett till
hänsynstagandet, om så framkommer. Ett exempel skulle här kunna vara ett projekts påverkan
på det visuella intrycket av ett område. Ifall det framkommer explicit att områdets estetiska
skönhet är av värde på grund av att detta område är till exempel en nationalpark eller ett
betydande friluftsområde, så anses hänsynstagandet relatera till ett allmänt intresse. Ifall värdet
istället uppgetts ligga i grannarnas visuella upplevelse har det ansetts att hänsyn har tagits till
ett enskilt intresse. Därtill, ifall båda värdena är omnämnda har hänsynstagandet ansetts relatera
till både allmänna och enskilda intressen.
I de fall då inga anledningar angetts till att ett givet hänsynstagande har tagits har det
ansetts reflektera det mest logiska vid varje givet tillfälle, även om detta på inget sett varit
uppenbart vid samtliga tillfällen. Sådana resonemang kan åter exemplifieras med frågan om
estetiskt intryck. Om inga anledningar för områdets allmänintresse uppgetts så har frågan om
den visuella upplevelsen antagits vara av lokal snarare än generell angelägenhet, varför det
ansetts att hänsynstagandet är taget gentemot ett enskilt intresse. Ett liknande resonemang kan
även kopplas till fiskpopulationen i ett område. Ifall hänsyn tagits till fiskpopulationen men
utan att detta anknutits till att den aktuella populationen är viktig ur ett större perspektiv,
exempelvis för artbevaring, har intresset setts som enskilt. I andra fall har det allmänna intresset
setts som den logiska positionen om inget annat nämnts. Detta gäller till exempel
fornlämningar, vilka antas representera ett allmänt kulturmiljöintresse om inga lokala
begränsningar uppges (se exempelvis Svenska Kraftnät (2005)). I ytterligare andra fall har
åtgärder inte ansetts länkade till något intresse om det inte av texten angetts vilket typ av hänsyn
18

som tagits. Detta kan exempelvis ses i valet av stolpar, där det i vissa fall relaterats till estetiska
intressen medan det i andra fall inte uppgetts annat än tekniska anledningar till de val som
gjorts (se exempelvis Statens Vattenfallsverk (1980) i jämförelse med Statens Vattenfallsverk
(1984b)).
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Metodologi
Material
Det källmaterial som detta arbete bygger på utgörs av dokumentation från de statliga verk som
varit ansvariga för byggnationen och planeringen av det svenska stamnätet under perioden
1980-20103. Före 1992 låg detta ansvar på Statens Vattenfallsverk, medan det under 1992
överfördes till Svenska Kraftnät, vilket haft detta ansvar sedan dess. Materialet är hämtat från
två separata arkiv. De flesta dokumenten är hämtade från Svenska Kraftnäts arkiv vid deras
huvudkontor i Sundbyberg. Vissa delar av dokumentationen från Statens Vattenfallsverk
överfördes dock till Riksarkivet i Arninge, varifrån övriga dokument har hämtats.
Alla dokument som analyserats i undersökningen har valts ut utifrån deras koppling till
specifika utbyggnadsprojekt av stamnätet inom Sverige samt med Sveriges grannländer.
Urvalet av de projekt som analyserats i studien är gjort för att representera de
utbyggnadsarbeten som gjorts under den aktuella tidsperioden. Perioden 1980-2010 innebar en
generell nedgång i utbyggnaden av det svenska elstamnätet jämfört med både tidigare och
efterföljande utbyggnadstakt (Stymne 2002: 47-48; SVK 2015). Utbyggnaden under perioden
var dock inte jämn. Under 80-talet gjordes flertalet utbyggnader, de flesta av mindre natur,
främst för att förstärka och komplementera redan befintliga nät. Under slutet av 80-talet
genomfördes därtill ett större projekt, den så kallade Fenno-Skan kabeln mellan Sverige och
Finland. Under 90-talet och det tidiga 00-talet byggdes dock i princip inga nya stamnätsdelar,
förutom två internationella länkar, en var vilka var den mellan Sverige och Polen, kallad
SwePol Link4. I slutet av 00-talet tog dock utbyggnaden av elstamnätet fart igen, återigen
främst med åtgärder för att förstärka det redan existerande nätstrukturerna.
Med utgångspunkt i ovanstående historiska utbyggnadstakt har fyra analysenheter valts
ut. Dessa enheter representerar i vissa fall ett kluster av projekt, i de fall då de valda projekten
varit snarlika och tillkommit under en kortare sammanhängande tidsperiod. Dessa kluster har
skapats dels för att underlätta analysen och dels för att tillkortakommanden inom något enskilt
projekt inte skall reflekteras i resultaten, då dessa reflekterar den högsta nivån som återfunnits
inom varje av de studerade klustren. Den första analysenheten är ett antal slumpmässigt utvalda

3

På grund av att utbyggnadsarbeten har lång planeringstid och ofta fördröjs har vissa av de studerade dokumenten
producerats efter 2010, dock inom projekt som påbörjats väl dessförinnan.
4
Den andra utlandslänken var Baltic Cable mellan Sverige och Tyskland. Anledningen till att denna inte studerats
är att den tillkom under en period av omstrukturering i stamnätsansvaret, perioden 1992-1995, när det rådde en
övergångslösning mellan Statens Vattenfallsverk och Svenska Kraftnät (Stymme 2002: 40-42). Detta gjorde dels
projektet mindre representativt för den övriga utbyggnadsverksamheten och dels gjorde det källmaterialsläget än
mer osäkert.
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mindre projekt tillkomna under 1980-talet. Dessa har kontrasterats mot den andra
analysenheten bestående av ett par slumpmässigt utvalda mindre projekt från 2000-talet.
Utöver dessa analysenheter tillkommer de två stora internationella projekten Fenno-Skan och
SwePol Link som separata och kontrasterande analysenheter.
Utöver att ovanstående projekturval och analysenhetsindelning reflekterar den
historiska utbyggnaden av det svenska elstamnätet under den undersökta perioden så medför
de även analytiska fördelar i relation till studiens forskningssyften. Då de båda analysenheterna
med flertalet mindre projekt representerar den stora mängden utbyggnader vid vardera änden
av tidsperioden går det att, genom att ställa dessa enheter i kontrast mot varandra, se ifall en
förändring i hanteringen av ekonomiska och miljömässiga hänsyn skett under perioden. Att
kontrastera Fenno-Skan med SwePol Link, vilka ligger närmare i tiden till varandra och
närmare till vardera sida av införandet av Miljöbalken, blir det enklare att studera om det i
perioden kring detta införande skett en förändring i hur de undersökta hänsynen hanterats.
Jämförelser kan även göras mellan de två analysenheterna med mindre och de med större
projekt, för att utröna ifall storleken på projekt haft en betydelse för hur hänsynen hanterats.
De dokument som valts ut för varje projekt representerar de dokument där de hänsyn
som studien är intresserad av bör ha framkommit. Förändringar under perioden i hur de berörda
verken hanterat sina projekt har inneburit att dessa dokument varierat över tid i både namn och
antal dokument per projekt. Studien har således inte kunnat göras på identiska dokumenttyper
utan de dokument som valts ut från vartdera projektet har utgått från vad som funnits
tillgängligt för varje enskilt projekt.
Dokumentsurvalsprocessen byggde på överblicksgenomläsning av samtliga dokument
ifrån arkivfoldrar rörande de studerade projekten. Vid denna genomläsning söktes efter allt
som skulle kunna ha med ekonomiska och miljömässiga intressen att göra. Dessa intressen
definierades i detta stadium ytterst brett för att inte missa potentiellt intressanta källor. De
dokument som fanns innehålla åtminstone spår av dessa intressen valdes sedan ut för
noggrannare analys. Hela denna process utgick ifrån principen att hellre fria än fälla, i det att
även dokument där det rådde osäkerhet om texten faktiskt innehöll spår av de aktuella
intressena togs med till den faktiska analysen. Således var det mestadels dokument av helt
teknisk natur, sådana som enbart rörde utbyggnadens teknik eller upphandlingsärenden, som
sållades bort. Därtill togs ej heller med till vidare analys de dokument som fanns i foldrarna
men som kom från tredje part utan antydan att Statens Vattenfallsverk alternativt Svenska
Kraftnät tagit dessa i någon form av beaktan, så som okommenterade remissvar, eftersom dessa
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ej visade på hänsyn tagna av de studerade verken5. På grund av principen att hellre fria än fälla
kom dock flera dokument med i studien vilka efter fullständig analys inte ansågs innehålla
hänsyn till de intressen som studien byggt på, så som Projekt PM för Stackbo-Valbo (Statens
Vattenfallsverk 1982). Denna öppna initiala inställning gjorde dock även att dokument som
annars möjligen inte skulle uppfattats som för studien intressanta, men som innehöll hänsyn
till de intressen studien undersöker, kom med i urvalet. Ett exempel på ett sådant dokument är
Projekt PM för Lärje-Sörred (Statens Vattenfallsverk 1980), vilket innehöll en kort diskussion
om de använda stolparnas estetik.
Källkritik
I relation till detta källmaterial och denna studies forskningsfrågor är det av vikt att ställa ett
antal källkritiska frågor. Dessa är hur väl de dokument som valts ut representerar den fulla
mängden relevanta dokument för de enskilda projekten, hur väl de valda projekten
representerar den totala mängden relevanta projekt under tidsperioden, ifall dokumenten ger
en rättvis bild av de hänsyn som de facto tagits inom de studerade projekten samt ifall
källmaterialet kunde ha förstärkts med andra typer av material.
Urvalet av de dokument som studien bygger på gjordes efter utförliga arkivsökningar i
de två relevanta arkiven. Mappar med dokument rörande de aktuella projekten söktes igenom
och urvalet av dokument som sedan valdes ut för studien baserades på vilka som vid snabb
genomsökning tycktes kunna innehålla någonting som relaterade till studiens syfte. Även om
det är möjligt att dokument av värde förbiseddes vid dessa genomsökningar är det mindre
troligt, eftersom inställningen var att under denna process hellre fria än fälla, så att många
dokument som sedermera visade sig vara utan värde för studien ändå togs med i detta urval.
Av större problematik är att delar av arkiven, främst från tiden innan 1992, har varit organiserat
efter ett system med dålig transparens, där relevanta pärmar varit svåra att finna och där
pärmars innehåll inte framkommit. Detta har främst varit problematiskt i relation till de mindre
projekten på 80-talet, vilkas dokument inte varit samlade i pärmar per projekt utan utspridda
mellan olika pärmar beroende av tematiskt innehåll. Därför är det möjligt att potentiellt viktiga
dokument inte kommit med i undersökningen då det inte framkommit av arkiven var de skulle
kunna befunnit sig. Två åtgärder togs dock för att minimera detta potentiella problem. Dels
konsulterades expertis vid arkiven vilka kunde hänvisa till sökvägar som inte varit direkt

5

Ett dokument från en annan myndighet togs dock med, Industridepartementet (1980), eftersom det till viss del
visade på hur Statens Vattenfallsverk ställt sig rörande vissa relevanta intressen.
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uppenbara. Dels valdes fler projekt ut från 80-talet för att på så vis ha större chans att finna de
potentiellt förbisedda dokumenttyperna.
Kring huruvida de utvalda projekten kan representera helheten i svensk
elstamnätutbyggnad under perioden tycks det enklare att ge ett närmast odelat positivt svar.
Visserligen är studien inte heltäckande, men de projekt som valts motsvarar de former av
projekt som var dominanta under de olika delarna av tidsperioden. Vad gäller urvalet av projekt
finns det heller inget som bör ge anledning att anta att detta urval varit skevt eller på annat sätt
icke-representativt. Således bör urvalet av projekt ses som tillförlitligt gentemot den verkliga
elstamnätsutbyggnaden under den studerade perioden.
Givet att dokumenten är representativa för projekten och projekten är representativa för
elstamnätsutbyggnaden är det befogat att ifrågasätta om dokumenten på ett godtagbart sett
representerar de hänsyn som tagits inom projekten. Det är ju trots allt inte omöjligt att det funnit
hänsyn som cirkulerat inom andra sammanhang, så som i muntliga diskussioner eller
överläggningar, men som sedan inte kommit på pränt i dokumenten. Ett antagande har dock
gjorts i att det som inte kom att skrivas ner i dokumenten inte kan anses haft sådan vikt att det
är värt att räkna som faktiska hänsyn. Därtill skulle det, om en än mer stringent hållning intas
gentemot dokumenten, kunna argumenteras att endast det som explicit skapat förändringar i
projekten är värt att anses som hänsyn som faktisk tagits, då det som inte påverkat projektens
utformning skulle kunna antas vara tomma ord. Detta har dock ansetts vara en allt för skarp
definition av hänsyn, eftersom olika hänsyn stått mot varandra i projekten och det inte är säkert
att hänsyn inte tagits till något enbart eftersom det inte haft överhanden i en given
intressekonflikt.
Slutligen bör en kommentar ges rörande beslutet att helt basera studiens källmaterial på
arkivdokument. Medan dessa dokument onekligen skulle behövt vara del av studien i någon
form, eftersom de direkt reflekterar det som skrivits om elstamnätsutbyggnader av de som varit
ansvariga för dessa byggnationer, så finns det andra potentiella källmaterial. Det mest givande
alternativa källmaterialet skulle varit intervjuer med personer inblandade i de studerade
projekten, eftersom de skulle kunna gett insikter och reflektioner kring utbyggnadsprocessen.
Hade studien utgått från den mer stringenta definitionen av hänsyn hade detta kunnat vara
speciellt intressant, eftersom frågor då kunde ställts rörande vilka hänsyn som faktiskt togs och
i vilken grad de togs. Med den definition som tillämpats i studien var sådana reflektioner dock
av mindre värde. Därtill vore de personer som finns att tillgå för samtal ojämnt fördelade över
tidsperioden, med näst intill alla personer från senare delen tillgängliga medan flera från den
tidigare delen av perioden vore olämpliga att intervjua på grund av sjukdom eller bortgång.
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Intervjupersonernas minnen kan också vara i olika skick på grund av de olika tidsperioder som
förflutit. Således blev valet att inte inkludera intervjuer utan fokusera helt på analys av
arkivdokument.

Analysverktyg
För att analysera källmaterialet har ett analysverktyg tagits fram. Verktyget har skapats enligt
så kallad styrd innehållsanalys, enigt vilken de teoretiska grundvallarna och forskningssyftet
bör fungera som fundament för det schema utefter vilket källmaterialet analyseras (Hsieh och
Shannon 2005: 1281-1283). Utifrån dessa principer har nedanstående analysverktyg tagits
fram:

Tabell 1. Exempelmall för analysverktyg över hänsyn till ekonomiska och miljömässiga intressen i
stamnätsutbyggnadsprojekt.

Hänsyn

Nivå

Ekonomiskt

Allmän

Utförlighet

Konkretion

Enskild
Miljömässigt

Allmän
Enskild

Grunden för analysverktyget är uppdelningen mellan ekonomiska och miljömässiga
hänsynstaganden. Denna uppdelning bygger på forskningsfrågornas intresse av att jämföra
dessa aspekter. Dessa hänsyn delas vidare upp i nivåerna allmän och enskild, baserat på
teoriavsnittets diskussion kring olika former av intressen. Utifrån dessa nivåindelade
hänsynskategorier bedöms texten i varje dokument utefter två kriterier, utförlighet respektive
konkretion, för att bedöma hur pass väl dessa hänsynstaganden är representerade i dokumentet.
Varje kriterium har två grader, låg respektive hög, vars bedömning beskrivs nedan. För var och
ett av de studerade projekten eller projektklustren läggs sedan bedömningarna från samtliga
dokument samman och den högsta bedömningen från något dokument blir representativt för
projektet som helhet. Att den högsta bedömningen blir representativ följer logiken att det
intressanta för undersökningen har varit om ett visst hänsynstagande representerats någonstans
i projektet, eller gruppen av projekt, inte att de genomsyrat samtliga dokument däri.
Definitioner
För att förstå studiens analysverktyg och hur det applicerats på källmaterialet är det viktigt att
förstå de termer som verktyget använder sig av. Så ledes följer nedan en diskussion över dessa
termer och hur dessa definierats i studien.
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Vad gäller hänsynstagandena bör termerna ekonomiska och miljömässiga förstås.
Distinktionen mellan dessa först mellan sådant som kan få konsekvenser för ekonomin, det vill
säga mänsklig produktion och dess resursbasis, och det som kan få konsekvenser för miljön,
det vill säga naturens tillstånd och reproducerbarhet. När en enkel distinktion inte kan göras,
så som när de två är korrelerade, används distinktionen mellan antropocentrism och
ekocentrism, mellan det som görs med mänsklig vinning i åtanken och det som görs av direkt
hänsyn till naturen, för att avgöra vilket typ av intresse ett hänsynstagande syftar till.
De andra paret termer som är viktigt att definiera är allmänna kontra enskilda intressen.
I denna studie har ett allmänt intresse setts som ett intresse vilket är av vikt för samhället i stort
på lokal, regional eller nationell nivå. Ett enskilt intresse har som ett intresse av vikt för en
enskild individ eller mindre grupp av individer vilken/vilka direkt berörs av det aktuella
projektet.6
Utöver intressevariablerna finns i analysverktyget även två bedömningsvariabler,
utförlighet och konkretion. Utförligheten är en bedömning av i hur stor utsträckning olika
potentiellt relevanta hänsyn har tagits, utan åtanke till kvalitén i de utförda bedömningarna.
Hög utförlighet anses det projekt ha som i sina dokument tagit upp flertalet möjligt relevanta
intressen. Att avgöra vilka intressen som varit potentiellt relevant för varje enskilt projekt har
självfallet varit omöjligt eftersom studier inte gjorts av de faktiska förutsättningarna som
projekten mötte. Istället har ett relativt arbetssätt varit nödvändigt, där de intressen som
behandlats inom projekten ställts mot en bedömning av rimliga intressen byggd dels på andra
motsvarande projekt inom studien och dels på projekt från jämförbara infrastrukturprojekt från
andra myndigheter7. Ingen hänsyn har här gjorts rörande projektens tidpunkt, eftersom det inte
finns anledning att anta att olika projekt skulle berört olika intressen baserat på när de utfördes.
Konkretionen är en bedömning av hur ingående och hur precist de intressen som tagits
hänsyn till har behandlats, utan åtanke till intressenas kvantitet. Hög konkretion anses det
projekt ha som i åtminstone ett dokument visat på en ingående och precis behandling av
åtminstone ett intresse. Denna bedömning har dels vägletts av ett liknande relativistiskt
perspektiv som rörande utförligheten, utifrån samma jämförelseunderlag. Aktning har dock
även tagits till huruvida de givna intressena presenterats så detaljerat att det skulle kunna ge
praktisk vägledning vid projektets utförande, vilket krävts för hög konkretionsgrad.

6

Diskussioner kring hur skillnad gjorts mellan dessa intressen i svårtydda lägen kan ses i Teori-avsnittet.
Vad gäller jämförelsen mellan projekten har hänsyn tagits till projektens storlek, framförallt vad gäller
utförligheten. Vad gäller andra myndigheters arbeten har Trafikverkets (2016) verktyg för Samhällsekonomisk
analys, vilken även inkluderar miljöaspekter, setts som ett exempel på hög utförlighet och konkretion.
7
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Överväganden
Två överväganden har varit ledande vid konstruktionen av det ovanstående analysverktyget.
Det första är studiens validitet, hur väl resultaten av applikationen av analysverktyget på
källmaterialet kan ge svar på studiens forskningsfrågor. Det andra är dess reliabilitet, hur säkert
och upprepbart analysverktyget är, det vill säga om det skulle gett samma resultat om det
använts av en annan forskare på samma material.
Vad gäller det första övervägandet, studiens validitet, så har utförlighet och konkretion
setts som två separata och insiktsgivande mått på hur pass hänsyn har tagits till ett visst intresse.
Utförligheten ger en förståelse för hur pass många hänsynstaganden som tagits, vilket är av
vikt eftersom det vore svårt att argumentera för att en kategori av intressen blivit tagits hänsyn
till väl om enbart ett fåtal av de potentiella intressena täckts. Konkretion å andra sidan ger en
förståelse för ifall de intressen till vilka hänsyn tagits har behandlats på ett ingående sett, av
vikt eftersom summariska eller odetaljerade redogörelser inte ger goda underlag för förståelse
av de givna intressena. Tillsammans ger de två måtten en god förståelse för hur väl hänsyn
tagits till ett intresse. Beslutet att enbart dela upp bedömningarna i endast två nivåer, låg
respektive hög, kan dock ses som problematiskt, eftersom det gör distinktionerna mellan
bedömningarna grova. Preliminära studier av källmaterialet visade dock på att stora skillnader
funnits över tidsperioden och således skulle även en grov bedömningsskala fungera som
representativt för materialet.
Den dikotoma bedömningsskalan antogs även med hänsyn till det andra övervägandet
i skapandet av detta analysverktyg, studiens reliabilitet, hur väl resultaten kunde reproduceras
av andra forskare. Eftersom analysverktyget bygger på bedömningar gjorda av den som utför
analysen är det speciellt viktigt här med intersubjektivitet, det vill säga att dessa bedömningar
bör vara likartade mellan olika individer som använder samma analysverktyg. Genom att göra
distinktionerna i verktygets bedömningsmall grova blir det enklare för andra att uppfatta
skillnaderna mellan olika bedömningsnivåer och således enklare för dem att reproducera. På
så vis kan intersubjektiviteten och således reproducerbarheten hållas upp. Reproducerbarheten
kunde även höjts med hjälp av mer specifika kriterier för vad varje bedömningsgrad
motsvarade i dokumenten. Detta skulle dock tvinga fram artificiella kriterier som skulle sakna
flexibiliteten att anpassas till den stora variationen som ses i dokumenten och således skulle
vara sämre gällande det första övervägandet om analysverktygets möjlighet att uppskatta hur
pass väl hänsyn tagits till de studerade intressena. I konflikten mellan de två övervägandena
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vägde analysverktygets möjlighet att fånga det som är relevant för forskningsfrågorna över
resultatens reproducerbarhet, varför striktare bedömningskriterier inte infördes8.

8

För vidare diskussioner om fördelarna med övergripande kriterier se Holmlund m.fl. (2014: 382-384).
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Resultat
Dokumenten från de olika projekten analyserades i enlighet med föresatserna i
Metodologiavsnittet. Nedan följer en presentation av resultatet av denna analys, i
sammanfattande tabeller och samt mer utförligt redogörande texter. Först presenteras varje
projektgrupp för sig, följt av en sammanfattande resultatsammanställning.

Mindre projekt under 1980-talet
Tabell 2. Hänsyn till ekonomiska och miljömässiga intressen inom stamnätsutbyggnad rörande mindre
utbyggnadsprojekt under 1980-talet.

Hänsyn

Nivå

Utförlighet

Konkretion

Ekonomiskt

Allmän

Ej omnämnda

Ej omnämnda

Enskild

Låg

Hög

Allmän

Låg

Låg

Enskild

Låg

Låg

Miljömässigt

Vid 1980-talets början hade expansionstakten i det svenska elstamnätsbyggnaden redan avtagit
jämfört med tidigare decennier och strax efter 80-talets slut skulle elstamnätet av Svenska
Kraftnät ses som i princip färdigt för överskådlig framtid (Stymme 2002: 47). Flertalet projekt
genomfördes dock under decenniet, framförallt sekundära utbyggnader för att säkra och stärka
de primära linjerna i nätet. För denna studie valdes följande projekt ut för att representera dessa
utbyggnader:

Ekudden-Solberga,

Forsmark-Grantorp,

Himmeta-Lindbacka,

Kilanda-

Hisingen, Lärje-Sörred, Stackbo-Valbo och Tenhult-Nässjö. De flesta av dessa har dock enbart
haft ett dokument var som underlag i studien.
Vad gäller de ekonomiska hänsynen kan vi se en skarp kontrast mellan allmänna och
enskilda intressen. Medan det finns flertalet uttalanden om enskilda ekonomiska intressen,
vissa med hög grad av konkretion, saknar dokumenten helt referenser till allmänna ekonomiska
intressen. Visserligen skulle diskussionen om Arlanda inom projektet Forsmark-Grantorp
kunna ses som ett allmänt intresse eftersom det ligger i samhällets intresse att flygtrafiken
fungerar (Statens Vattenfallsverk 1981). Detta har dock setts som en för vidlyftig tolkning av
allmänna intressen. Därtill har samråd skett med parter som skulle kunna antas representera
allmänna ekonomiska intressen, men eftersom inga kommentarer kring vare sig deras åsikter
gällande sådana intressen eller Statens Vattenfallsverks svar på dessa åsikter framkommit så
har inte detta räknats som att hänsyn tagits (Industridepartementet 1980). Det skulle också
kunna resoneras att själva byggnationen av elstamnätet är ett samhällsintresse. Eftersom detta
resonemang dock ej förts explicit i något av dokumenten har detta inte räknats som ett hänsyn
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som tagits. Vad gäller enskilda intressen finns det dock ett fåtal hänsyn som tagits. Ett av dessa
var tillräckligt konkret för att rättfärdiga en hög konkretionsnivå, nämligen en utredning
gällande trädhöjden i specifika skogsområden på sträckan Kilanda-Hisingen och uträkningar
om ersättningsnivåer baserade på denna utredning (Statens Vattenfallsverk 1984a). Vid samma
projekt har även ett till enskilt ekonomiskt intresse tagits upp, det om expropriering av mark.
Här gjordes en redogörelse av de fastigheter som berördes samt en utläggning om Statens
Vattenfallsverks skyldigheter gentemot dessa markägare. Eftersom detta avsnitt är mer än en
sida lång och relativt detaljerad har det varit nära att bedömas som av hög konkretion, men då
det mesta i texten är allmänt hållet och inte specifikt till projektet har den ändå bedömts ha låg
konkretionsnivå. Antalet enskilda ekonomiska intressen som tagits hänsyn till har dock inte
varit tillräckligt för mer än en låg grad av utförlighet.
Rörande de miljömässiga hänsynen visar dokumenten att vissa intressen tagits i beaktan
vid vissa av projekten. Även här är enskilda intressen oftare representerade, rörande till
exempel specifika fornlämningar, naturvårdsområden och de använda stolparnas estetik,
medan de allmänna intressena representerats endast via samråd med miljövårdande
myndigheter (Statens Vattenfallsverk (1984b; 1980); Industridepartementet (1980)). Även de
enskilda intressena har dock tagits hänsyn till på vad som framstår som en ad hoc basis, varför
deras utförlighet är låg. De behandlas även summariskt, vilket gör deras konkretionsnivå låg.

Fenno-Skan
Tabell 3. Hänsyn till ekonomiska och miljömässiga intressen inom stamnätsutbyggnad rörande Fenno-Skan
projektet.

Hänsyn

Nivå

Utförlighet

Konkretion

Ekonomiskt

Allmän

Låg

Låg

Enskild

Låg

Låg

Allmän

Låg

Låg

Enskild

Hög

Låg

Miljömässigt

Fenno-Skan är en 400 kV ledning mellan Sverige och Finland, vilken togs i bruk 1989 och då
var den längsta i sitt slag i världen (Stymme 2002: 37). Utöver att öka möjligheten att överföra
el mellan de två länderna hjälpte Fenno-Skan även till att möjliggöra etableringen av den
gemensamma nordiska elmarknaden Nord Pool (Stymme 2002: 42-43).
Vad gäller de ekonomiska hänsynen tagna inom projektet kan det i dokumenten ses att
både utförligheten och konkretionen i dem är låga, både rörande allmänna och enskilda
intressen. Rörande de allmänna ekonomiska intressena kan vi se att vissa försök gjorts för att
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utreda den sträcka som skulle kosta minst att anlägga, vilket vore samhällsekonomiskt
fördelaktigt (Statens Vattenfallsverk (1983;1987a)). Dessa överläggningar är dock korta och
går vare sig in på hur uppgifterna är förskaffade eller vilka som ligger bakom dem. Därtill visas
vissa farhågor för hur projektet kommer att bemötas med tanke på dess potentiella ekonomiska
påverkan på berörda skärgårdar (Statens Vattenfallsverk 1983). Även dessa diskussioner dock
är korta och utan konkret fakta. När det kommer till enskilda intressen ges ett visst utrymme i
ett par dokument för potentiell påverkan på fiskare i området (Statens Vattenfallsverk (1987b;
1987a)). I båda dokumenten där görs detta dock summariskt och utan detaljer eller vidare
analys. Båda är snarlika i sina skrivelser och nedan följer den fullständiga lydelsen från ett av
dokumenten:

Enligt fiskenämnden i Uppsala län förekommer inte något fiske som kan komma att skada
kabeln inom berört område. Fiskemetoderna utgörs av nät- och skötfiske efter företrädesvis
strömming, torsk och sik. Trål fiske förekommer inte för närvarande. Dessutom kommer man
att ansöka om en skyddszon kring kabeln. (Statens Vattenfallsverk 1987a: 3)

Enskilda ekonomiska intressen tas även hänsyn till vid beslut om att använda nedgrävd kabel
på en viss sträcka, dock enbart med resonemanget att på grund av ”fritidsbebyggelse har
kostnadsberäkningarna grundats på att man måste använda jordkabel” (Statens Vattenfallsverk
1983), vilket räknats som låg konkretisering.
Även de miljömässiga hänsynen har varit av i stora delar lägre utförlighet och
konkretion, förutom i fråga om de enskilda miljöintressenas utförlighet. Allmänna miljöhänsyn
kan knappast skönjas alls i dokumenten. Visserligen kan vissa spörsmål ses för generell
marinbiologisk påverkan, men eftersom dessa bortsetts från helt när det konstateras att dess
påverkan på det kommersiella fisket är försumbart bör detta snarare ses som ett ekonomiskt
hänsynstagande (Statens Vattenfallsverk (1987b); Statens Vattenfallsverk (1987a)). Därtill
finns det ytterst vaga diskussioner kring påverkan på skärgårdsmiljön, så som: ”Skärgårdarna
är här djupa och livligt frekventerade som rekreationsområden varför även opinionsbildningar
inte kan uteslutas, speciellt i fråga om placering av elektrodstationer” (Statens Vattenfallsverk
1983: 5). Hänvisningar görs även till samråd med miljöskyddande myndigheter, vilket visar på
en åtminstone basal nivå av hänsynstagande för allmänna miljöintressen. Vad gäller enskilda
miljöintressen ser vi dock att dokumenten tyder på en utförlighet vad gäller de olika intressen
som tagits i beaktan. Även om inte alla potentiella intressen tagits upp så har en pluralitet av
de mest intressanta berörts, inklusive specifika fågelhäckningsperioder, markfrågor kring
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brytningspunkten mellan land och sjökabel samt radio- och ljudstörningar kring kabeln
(Statens Vattenfallsverk (1987b; 1987c; 1988). Dessa intressen är dock endast relativt ytligt
berörda, varför konkretionsgraden även kring dem är låg.

SwePol Link
Tabell 4. Hänsyn till ekonomiska och miljömässiga intressen inom stamnätsutbyggnad rörande SwePol Link
projektet.

Hänsyn

Nivå

Utförlighet

Konkretion

Ekonomiskt

Allmän

Hög

Hög

Enskild

Hög

Hög

Allmän

Hög

Hög

Enskild

Hög

Hög

Miljömässigt

SwePol Link är en 400 kV kabel mellan Sverige och Polen, som togs i bruk 2000. Kabelns
primära funktion var att möjliggöra elhandel mellan Sverige och Polen, både för att säkerställa
tillgången på el i Sverige under så kallade torrår, år med onormalt låg nederbörd, och för att
minska Polens beroende av kolkraftsproduktion (Svenska Kraftnät 1998a).
I dokumenten från detta projekt kan vi se att samtliga undersökta intressen tagits hänsyn
till på en hög grad. De ekonomiska intressena, både allmänna och enskilda, är väl
representerade. De allmänna ekonomiska intressena är speciellt framförda i en utvärdering av
projektets samhällsnytta, vilket redogör för såväl förutsedda besparingar av kraftutbytet som
för investeringsbehov samt med hänsyn tagna till mindre faktorer som överföringsförluster,
sysselsättningsintäkter och värdet av störningsreserver (Svenska Kraftnät 1998a). Dessa
faktorer görs även jämförbara genom att deras värden estimeras i kronor och ställs mot
varandra. Ansökningar om byggnadstillstånd visar även att enskilda ekonomiska intressen
tagits hänsyn till på ett extensivt sätt, både fiskeintressen och andra intressen direkt påverkade
av byggnationen, så som landägare (Svenska Kraftnät 1998b). Diskussionen om påverkan på
fisket är speciellt väl utvecklat, med ersättningsförslag och uträkningar över vilka områden
som kommer påverkas.
De miljömässiga intressena har, av dokumenten att döma, till en än högre grad än de
ekonomiska, tagits hänsyn till inom projektet. Likt de allmänna ekonomiska intressena har den
samhällsnyttoanalys som gjorts i samband med projektet på ett ingående sätt analyserat de
övergripande miljömässiga effekterna av projektet, framförallt vad gäller utsläpp av
växthusgaser och andra luftburna miljögifter. Både de allmänna och de enskilda
miljöintressena är sedan representerade i den sammanställning av studier som utförts i
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förberedelse för projektet. Dessa studier representerar flertalet ämnen, från klorföroreningar
och marinbiologi via fiske till arkeologi och aggregerade miljövärden (Svenska Kraftnät (1997;
2000a; 2000b)).

Mindre projekt under 2000-talet
Tabell 5. Hänsyn till ekonomiska och miljömässiga intressen inom stamnätsutbyggnad rörande mindre
utbyggnadsprojekt under 2000-talet.

Hänsyn

Nivå

Utförlighet

Konkretion

Ekonomiskt

Allmän

Låg

Låg

Enskild

Hög

Hög

Allmän

Hög

Hög

Enskild

Hög

Hög

Miljömässigt

I mitten av 00-talet skedde återigen en ökning av nybyggnationstakten inom svensk
elstamnätsinfrastruktur, speciellt vad gäller mindre projekt. Antalet projekt var dock
fortfarande starkt begränsade jämfört med 80-talet och tiden dessförinnan. Dokumentationen
av dem var å andra sidan betydligt rikare än under tidigare expansionsperioder. Således valdes
enbart två projekt ut för analys inom denna studie: Stenkullen-Lindome och NeaJärpströmmen.
Generellt kan det konstateras att de mindre projekten under 00-talet över lag erhållit
liknande höga bedömningsgrader som SwePol Link. Undantaget är dock de allmänna
ekonomiska intressena, vilka representerats både sporadiskt och detaljlöst. Flertalet potentiella
sådana intressen, så som vikten av en fungerande nordisk elmarknad, lyser helt med sin
frånvaro medan andra, exempelvis de ekonomiska kostnaderna av lika alternativa sträckningar,
reflekteras över ytterst kortfattat (Svenska Kraftnät 2005). Rörande de enskilda ekonomiska
intressena är dock hänsynen tagna på ett mer genomgående vis, rörande till exempel
markintrång. Speciellt intressant här är att inom Stenkullen-Lindome projektet så tas olika
alternativa sträckningars inverkan på enskilda ekonomiska intressen upp (Svenska Kraftnät
(2007; 2011)).
Till skillnad från de ekonomiska intressena så håller miljöhänsynen inom projekten på
00-talet en generellt hög nivå både vad gäller allmänna och enskilda intressen. Båda projekten
har miljökonsekvensbeskrivningar som på ingående sätt beskriver pluraliteten av de relevanta
miljöproblem som projekten har att ta ställning till och hur dessa bör hanteras (Svenska
Kraftnät (2004; 2006a)). Inom Nea-Järpströmmen-projektet har både allmänna och enskilda
miljöintressen dessutom studerats i en ingående förstudie utförd i projektets tidiga stadium
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(Svenska Kraftnät 2005). Denna studie visar inte enbart på de miljömässiga förutsättningar
som funnits för projektet, så som landskapsstruktur och områden av särskilt värde, utan redogör
även för åtgärder som planeras tas för att minska eller eliminera flera av de miljömässiga
problem som projektet har stått inför. Även om båda miljöintressena bedöms som väl
behandlade inom de två projekten så bör det även uppmärksammas att de enskilda
miljöintressena är betydligt mer välrepresenterade, inte minst eftersom de tas upp på ingående
sätt

i

flera

av

dokumenten,

så

som

miljöplaner,

samrådsredogörelser

inför

koncessionsansökningar och Natura 2000-bedömningar (Svenska Kraftnät (2004; 2006b;
2007))

Sammanställning
Tabell 6. Sammanställning av hänsyn tagna till ekonomiska och miljömässiga intressen inom stamnätsutbyggnad
rörande samtliga studerade projekt [mindre utbyggnadsprojekt under 1980-talet, Fenno-Skan projektet, SwePol
Link projektet samt mindre utbyggnadsprojekt under 2000-talet][H: Hög, L: Låg, Ej: Ej omnämnda].

Hänsyn:
Nivå:

Ekonomi
Allmänt

Miljö
Enskilt

Allmänt

Enskilt

Bedömning:

Ut.

Kon.

Ut.

Kon.

Ut.

Kon.

Ut.

Kon.

Mindre 80-talet

Ej

Ej

L

H

L

L

L

L

Fenno-Skan

L

L

L

L

L

L

H

L

SwePol Link

H

H

H

H

H

H

H

H

Mindre 00-talet

L

L

H

H

H

H

H

H

I den ovanstående tabellen kan vi tydligt se att det under den studerade perioden skett en
markant förändring i hur väl hänsyn tagits till både ekonomiska som miljömässiga intressen.
Både vad gäller allmänna och enskilda intressen har bedömningsgraden höjts från solitt låg till
genomgående hög. Särskilt markant är att denna höjning helt gjorts under 90-talet, det
decennium som skiljer Fenno-Skan och SwePol Link åt. Här kan till exempel nämnas
introduktionen av miljökonsekvensbeskrivningar och naturvetenskapligt forskningsunderlag
för miljöpåverkansbedömningar. En jämförelse kan även göras mellan de bygglovsansökningar
som skickades in för Kilanda-Hissingen projektet (ett av de mindre projekten under 80-talet)
och det för SwePol Link. Det tidigare innehöll enbart innehåll som bedömdes hålla låg nivå
inom alla kategorier utom rörande allmänna ekonomiska intressen, vilka helt saknades
(Industridepartementet 1980). Den senare innehöll däremot inte enbart hänsyn kring samtliga
studerade intressen utan bedömdes även hålla hög nivå vad gäller utförligheten och
konkretionen rörande de enskilda ekonomiska intressena samt hög utförlighet gällande de
enskilda miljöintressena (Svenska Kraftnät 1998b). Detta visar att den ökade nivån på
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omdömena inte enbart berodde på introduktionen av nya typer av dokument utan även att
tidigare existerande dokumenttyper förbättrats.
Att förändringarna i de bedömda nivåerna inte enbart syns inom de större projekten
utan även framgår tydligt mellan de mindre projekten på 80- och 00-talet visar därtill på att den
höjda nivån inte enbart rörde större, mer publika projekt utan även genomströmmade mindre,
mer vanliga projekt. Det är dock av vikt att se att de mindre projekten under 00-talet inte
bedömdes ta hänsyn till de allmänna ekonomiska intressena till samma grad som inom SwePol
Link projektet. Här är särskilt markant att det i de senare projekten saknades den form av
ingående samhällsnyttoanalys som lyfte bedömningen kring SwePol Link, vilken exempelvis
beräknade den projekterade vinsten av de ökade elöverföringsmöjligheter som projektet skulle
innebära.
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Diskussion
I resultatdelen har vi kunnat se att det har funnits stora skillnader i hur väl hänsyn tagits till
ekonomiska och miljömässiga intressen vid elstamnätsutbyggnader under perioden 1980-2010.
Nedan följer en diskussion kring dessa resultat och deras innebörd. Först diskuteras vilka svar
resultaten kan ge på de forskningsfrågor som styrt studien. Därefter lyfts diskussionen till
studiens styrkor och svagheter samt vilka mer generella lärdomar vi kan dra från dess resultat.
Att ge ett rakt svar på studiens första forskningsfråga, hur väl hänsyn tagits till
ekonomiska och miljömässiga intressen vid utbyggnader av det svenska elstamnätet under
studiens period, är svårt eftersom det skett stora förändringar under de tre studerade
decennierna. Inom vissa av projektgrupperna har en hög grad av utförlighet och konkretion
funnits i hur hänsyn tagits till alla eller nästan alla de studerade intressena, medan nivån i andra
varit genomgående låg. En tydlig skiljelinje tycks dock finnas mellan Fenno-Skan och SwePol
Link projekten, och således mellan det sena 80-talet och det sena 90-talet. Hänsynen i de
tidigare projekten är markant lägre än i de senare projekten. I sig är denna starka nivåhöjning
intressant, inte minst eftersom den skett under så kort tid, men för att förstå den och det
sammanhang den tillkommit i är det viktigt att sätta den i de institutionella och
samhällsmässiga kontexter som studiens andra och tredje frågeställningar täcker.
Den andra forskningsfrågan riktar först fokus på hur dokumenten inom
utbyggnadsprojekten har förändrats under tidsperioden. Här kan vi se hur det under perioden
skett både en expansion av och en förändring i de dokument som tar upp ekonomiska och
miljömässiga intressen inom projekten. Dokumenttyper har tillkommit i de senare projekten,
så som Miljökonsekvensbeskrivningar, och dokument som i de tidigare haft sparsamma
referenser till de intressen studien undersökt har i senare projekt varit betydligt utförligare
gällande dem. För en mer rättvisande överblick bör dock de mindre och större projekten
jämföras var för sig, så att lika ställs mot lika.
Vid jämförelsen mellan de mindre projekten på 80- och 00-talet är den mest
iögonfallande skillnaden hur pass många fler typer av för studien relevanta dokument som de
senare projekten visat på. De flesta av de mindre 80-talsprojekten behandlade enbart
ekonomiska och miljömässiga hänsyn i så kallade Projekt PM, vilka detaljerade framförallt hur
men även, till en mindre del varför, utbyggnadsprojektet skulle genomföras. Både gällande hur
och varför så var dock fokus på de tekniska aspekterna, så som vilka stolpar som skulle
användas, vilken sträckning som skulle tas och hur utbyggnaden skulle avhjälpa
överföringsproblem i det större stamnätet. I hälften av Projekt PM:n från denna grupp fanns
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inga ekonomiska eller miljömässiga intressen representerade. I de övriga fanns enbart enstaka
hänsynstaganden, så som rörande naturvårdsområden och stolparnas estetik. Det är enbart i en
dokumenttyp, byggnadstillståndsansökan, vilken endast hittats i samband med ett av projekten,
där hänsyn tagits på ett mer systematiskt sätt och över flera intressekategorier. Både det låga
antalet relevanta dokument per projekt och deras interna sporadiskhet gällande de hänsyn de
tagit står i bjärt kontrast med de mindre projekten från 00-talet. Betydligt fler relevanta
dokument per projekt hittats inom de senare projekten och de har även varit avsevärt mer
djupgående. Medan de flesta av 80-talsprojekten tycks ha haft enbart ett dokument där
relevanta intressen har tagits hänsyn till har 00-talsprojekten haft 5 respektive 7 dokument
vardera. Flera av dessa dokument uppvisar också en systematik i genomgången av dessa
intressen. Bland dessa kan nämnas exempelvis Miljökonsekvensbeskrivningarna, vilka inom
både projekten detaljerat går igenom en lång rad miljömässiga intressen samt anmärker mer
kortfattat på vissa ekonomiska intressen. Således kan vi se att det inte är en tillfällighet att 00talsprojekten har en högre nivå av hänsynstaganden än 80-talsprojekten. De tidigare projekten
har både fler och mer systematiska dokument som rör de relevanta intressena.
Vad gäller relationen mellan Fenno-Skan och SwePol Link är skillnaderna gällande
relevanta dokument inte lika tydliga. Detta främst eftersom antalet relevanta dokument är
jämförbara mellan projekten, med 7 dokument för det tidigare projektet och 5 dokument för
det senare. Ändå är skillnaderna i nivåer av hänsyn tagna till de studerade intressena lika stort
som mellan de två grupperna av mindre projekt. Om vi studerar dokumenten ser vi dock hur
de är olika i karaktär mellan projekten. För Fenno-Skan projektet är de flesta av dokumenten
antingen samrådsdokument eller projektplaner/Projekt-PM. Dessa innehåller i sin tur enbart
lösa eller situationsspecifika diskussioner av för studien relevanta intressen. Det finns bara ett
dokument som är en undersökning och den är mer teknisk i sin natur och tar enbart i
förbigående upp påverkan på fisket (Statens Vattenfallsverk 1987a). Dokumenten för SwePol
Link projektet å andra sidan utgörs främst av undersökningsmaterial, med dels en redogörelse
över de flertal miljöstudier som gjorts i samband med projektet och dels en
samhällsnyttoanalys. Dessa dokument hanterar de för studien relevanta intressena grundligt
och systematiskt. Detta gör att de, tillsammans med en byggnadstillståndsansökan, uppnår en
hög hänsynsnivå inom alla de studerade intressekategorierna. Således kan vi se hur kvantitet i
antalet relevanta dokument inte nödvändigtvis innebär ökad hänsynsnivå.
Ovan kan vi se att det skett en ökning av det antal dokument som hanterat miljömässiga
och ekonomiska intressen inom varje projekt i de senare relativt till de tidigare projekten i
studien men framförallt en ökning av hur många intressen som presenteras inom dessa
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dokument och hur ingående de berörs. Kan dokumenten dock säga något om denna ökning kan
ha haft institutionella förklaringar? Framförallt, kan de säga något om eventuell spårbundenhet
och hur den i så fall bröts?
För det första bör vi vara medvetna om att denna studie inte är fullt lämpad för att
undersöka spårbundenhet inom utbyggnaden av det svenska elstamnätet. För detta skulle den
ha behövt sträcka sig längre bak i tiden än 1980, till tiden då stamnätet började byggas. Däremot
finns

det

indikationer

på

att

utbyggnadsprocessen

hamnat

i

slutändan

av

spårbundenhetsprocessen, där någonting hanteras på ett sub-optimalt sätt som ändå är
tillräckligt väl fungerande för att inte tvinga fram förändringar. Det är tydligt från dokumenten
att hänsynsprocessen till stor del byggde på samråd med andra myndigheter och intressenter.
Ifall dessa inte delgav några intressen så tycks det som att Statens Vattenfallsverk sällan internt
tog initiativet till att intressen blev beaktade. Detta i synnerhet eftersom de Projekt-PM som
inom vissa projekt var de enda som innehöll skrivelser om miljömässiga eller ekonomiska
intressen inom andra projekt helt saknade referenser till dessa intressen.
Ett annat tecken på att det skulle vara passande att se utbyggnadsprocessen av det
svenska elstamnätet som fast i spårbundenhet under 80-talet, inklusive inom Fenno-Skan
projektet, är de drastiska förändringar som skulle till SwePol projektet mindre än ett decennium
senare. Från samrådsmodellen under Statens Vattenfallsverk går Svenska Kraftnät in på en
förstudiemodell, där genomgående studier görs av tänkbara intressen i förberedelse för
koncessionsprocessen9. Detta är ett tydligt brott med tidigare tillvägagångssätt, en förändring
mer i linje med den hastiga, helomvandlande spårbrottsteorin av Kupiers (2009) än Djelic och
Quacks (2009) inkrementala spårförändring, vilket tyder på att det nya verket uppfattade den
äldre modellen som suboptimal.
Trots att ovanstående analys tyder på att Statens Vattenfallsverk var fast i
spårbundenhet i fråga om hänsynstaganden till miljömässiga och ekonomiska intressen under
80-talet så är det generellt, som Williamson (1993: 95-96) anmärker, svårt att på ett fullkomligt
tillfredställande sätt belägga spårbundenhet. Dessa svårigheter gäller även ovanstående
argument. Dels täcker inte studien tiden för det eventuella bildandet av denna spårbundenhet,
vilket gör att det är svårt att historiskt belägga dess formation. Att de hänsynstaganden som
togs under 80-talet var suboptimala kan inte heller byggas på att det skedde ett spårbrott senare
under perioden. För att förstå om spårbundenhet existerat och situationen under den tidiga

9

Jämförelser kan här göras främst mellan Fenno-Skan dokumenten Statens Vattenfallsverk (1987c; 1988; 1989)
och SwePol Link dokumenten Svenska Kraftnät (1997; 2000a; 2000b).
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perioden var suboptimal måste vi dels ha en uppfattning om vad som läggs in i begreppet
suboptimal så som det används i antagandet. Dels bör vi belägga att suboptimaliteten infann
sig redan på 80-talet och inte är en produkt av de förändringar som skedde i samhället under
perioden mellan Fenno-Skan och SwePol Link. För att definiera och finna belägg för
suboptimaliet inom projekten bör vi först diskutera resultaten av studiens tredje
forskningsfråga, ifall de samhällsdebatter som förts under perioden rörande miljö och offentlig
ekonomi kan skönjas i utbyggnadsprocessen.
Låt oss först diskutera huruvida den samhälleliga miljödebatten kan synas i
utbyggnadsprocessdokumenten. På ett övergripande plan tycks detta iögonfallande uppenbart.
Miljödebatten, med dess politiska och juridiska följder, har under perioden gått mot starkare
krav och bredare täckning i de intressen som tas upp. På samma sätt har miljöhänsynen bedömts
som av genomgående högre nivå i de senare projekten än i de tidigare, både gällande bredden
av intressen som hanterats och djupet de behandlats på. Det förefaller osannolikt att denna
korrelation skulle uppkommit utan kausalitet, det vill säga av slumpen, eftersom det inte finns
anledning att anta att myndigheterna spontant skulle ändra sina ageranden utan utomstående
stimuli. Det är också högst osannolikt att kausaliteten, påverkansriktingen, vore sådan att det
ytterst är utbyggnadsprocessen som satt spår i miljödebatten. Således tycks det tydligt att
miljödebatten som satt spår i stamnätsutbyggnadsprocessen.
Att bara konstatera att miljödebatten influerat elstamnätsutbyggnadsprocessen är dock
en något platt slutsats. Att en samhällsdebatt för eller senare ger utslag i myndighetsutövning
är relativt troligt (Wennerström 2013: 14-17; Lundqvist 2009). Mer intressant är att se ifall
studien kan säga något om vilka influenser den allmänna debatten haft i relation till å ena sidan
det politiska engagemanget kring miljöfrågorna och å andra sidan den juridiska utvecklingen
kring dessa frågor. För att förstå detta bör vi studera de olika dokumenten, deras innehåll och i
vilka projekt de förekommit.
Den aspekt av miljödebatten som borde haft det mest absoluta genomslaget är
miljölagstiftningen. Detta eftersom Statens Vattenfallsverk alternativt Svenska Kraftnät skulle
begått lagbrott ifall de inte följer dessa, med potentiella rättsliga följder. Således är det inte
förvånande att ändringar i lagstiftningar även kan ses i dokumenten. Det tydligaste exemplet
på detta är hur de mindre projekten på 00-talet båda har miljökonsekvensbeskrivningar i
enlighet med miljöbalkens krav på desamma. Dessa dokument är dessutom substantiella i sitt
innehåll, vilket i studien lett till höga bedömda hänsynsnivåer, och uppfyller således åtminstone
till stor del miljöbalkens krav på miljökonsekvensbeskrivningar (Kap.6 i SFS (1998:808)).
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Även projekten från 80-talet uppfyller dock de legala krav som ställts på dem under denna
period, särskilt rörande samrådet med andra berörda instanser (12-14 § SFS (1969:387)).
Alla de miljöhänsyn som tagits kan dock inte förklaras enbart som laglydigt
myndighetsutövande. Detta syns framförallt i SwePol Link projektet, där dokumenten höll en
betydligt högre hänsynsnivå kring miljöintressena än tidigare projekt, speciellt Fenno-Skan,
trots att projektet var nästan helt färdigställt innan miljöbalken trädde i kraft. Eftersom SwePol
Link således startades under i princip samma juridiska förhållanden som Fenno-Skan bör det
således ha varit något utöver laglydnad som låg bakom dessa höjda hänsynsnivåer. Något som
tyder på att den politiska utvecklingen inom miljöområdet, utöver lagförändringar, haft
inverkan på Svenska Kraftnäts agerande är att de inom SwePol Link projektet inkluderar de
lokala representanterna för Naturskyddsföreningen, en ideell organisation, i samrådsprocessen
(Svenska Kraftnät 1998b). Detta är tydligt bortom den då rådande lagens krav på samråd, vilka
enbart krävde kontakt med andra myndigheter. Det är även bortom vad tidigare projekt, i det
att en miljöorganisation inkluderas i samrådsprocessen, då de tidigare inkluderade
samrådsparterna utöver myndigheter varit ekonomiska intresseorganisationer, så som
Lantbrukarnas

länsförbund

(Statens

Vattenfallsverk

(1987c;

1988;

1989);

Industridepartementet 1980). Detta kan ses som ett tecken på miljörörelsens ökade inflytande.
Samtidigt skall inte civilsamhällets samrådsfunktion i de senare projekten överskattas. Precis
som SwePol Link så hade båda 00-talsprojekten enbart enstaka miljöorganisationer
representerade i samrådsprocessen, Jämtländska Ornitologiska Föreningen

för Nea-

Järpströmmen och Naturskyddsföreningarna i Lerum och Härryda för Stenkullen-Lindome
(Svenska Kraftnät (2004; 2006a)). Trots ett ökat antal deltagare i samrådsprocesserna i de
senare projekten så minskade även samrådens relativa betydelse för miljöhänsynen i jämförelse
med de tidigare projekten. Medan samråden varit av avgörande betydelse för att några som
helst miljöhänsyn tagits i de tidigare projekten så fick de i de senare endast en supplementär
roll, eftersom dessa hade extensiva utläggningar om miljöintressen i samrådsoberoende
dokument och dokumentsdelar.
Utöver samrådsdeltagande är det svårt att identifiera hur politiska eller
civilsamhälleliga organisationer, till skillnad från den allmänna miljödebatten, skulle påverkat
elstamnätsutbyggnadsprocessen. Således är det också svårt att skilja ut hur den allmänna
miljödebatten kan ha påverkat Svenska Kraftnäts agerande. Detta görs än svårare av att vissa
av de ökade hänsynstagandena till miljömässiga intressen kan härledas till ökade krav ställda
av regeringen i koncessionsprocessen inför SwePol Link relativt till de tidigare projekten
(Svenska Kraftnät 1998b). En ytterligare försvårande faktor i bedömningen av SwePol Link
39

projektet är att det tidsmässigt sträcker sig över perioden både före och efter miljöbalkens
införande, vilket gör att vissa hänsynstaganden kan ha gjorts med de kommande lagändringarna
i åtanke, även om så inte framkommer explicit i dokumenten. Således bör vi vara försiktiga
med de slutsatser vi drar utav projektet. Ändå kan vi konstatera att det finns hänsyn till
miljömässiga intressen som vare sig kan spåras till lagmässiga ändringar, direkt inflytande från
civilsamhället, regeringens krav eller till kommande lagändringar. Detta inkluderar exempelvis
vissa av de studier som utförts för att förstå projektets potentiella miljökonsekvenser (Svenska
Kraftnät (1997; 2000a; 2000b)). Medan dessa till viss del skulle kunna förklarats genom
osäkerhet över kommande lagstiftning och en vilja att befinna sig på den säkra sidan, så är det
troligt att vissa delar av dessa hänsynstaganden tagits som en mer generell respons till
miljödebattens progression under perioden. Om detta sedan bottnar i en ökad omtanke om
miljön inom myndigheten eller av andra, mer praktiska skäl så som att nå högre allmänt
förtroende eller för att minska risken för en utdragen koncessionsprocess är materialet
oförmöget att förtälja oss.
Vad gäller den offentligekonomiska debatten är det svårare att göra upp en konkret
indelning i olika former av influenser, företrädelsevis eftersom linjerna inom den
samhällsmässiga utvecklingen här inte varit lika klara som gällande miljöfrågorna. Det
lagmässiga rummet vad gäller enskilda ekonomiska intressen har under hela perioden varit
relativt välutvecklat, även om det förts en stark debatt rörande dess utformning under denna tid
(SOU 1993:40: 39-92). Däremot har det saknats lagmässiga direktiv rörande allmänna
ekonomiska intressen och det är först 1999 som en skrivelse tillkommer till Förordning med
instruktion för Affärsverket svenska kraftnät som redogör för hur stamnätet skall byggas ut
”baserat på samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar” (SFS 1999:172). Således är det, ur
lagmässigt perspektiv, inte förvånande att 80-tals projekten och Fenno-Skan helt eller nästan
helt saknar dessa typer av analyser. Desto mer förvånande är det att SwePol Link har en utförlig
samhällsekonomisk analys utförd 1998, alltså redan året innan detta blev ett officiellt krav. Än
mer förvånande är att ingen liknande analys kunde hittas för något av 00-talsprojekten, trots att
bägge dessa varit under lagligt tvång att införa sådana, eller motsvarande. Även om avsaknaden
av sådana dokument kan ha kommit sig av luckor i arkiveringen av dem eller av brister i
materialsökandet så pekar avsaknaden av ingående hänsyn till samhällsekonomiska intressen,
framförallt i miljökonsekvensbeskrivningarna, på att ingen mer detaljerad sådan analys
genomfördes. Därav finns det anledning här att misstänka att Svenska Kraftnät under senare
delen av perioden inte uppfyllt de krav som dess styrande förordningar påbjudit.
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Både den relativa bristen på hänsyn till ekonomiska intressen i materialet, i relation till
de miljömässiga intressena, och den offentliga ekonomiska debattens mer begränsade politiska
och lagmässiga implikationer gör att det är svårt att diskutera spåren av denna debatt lika
utförligt som miljödebatten. Att hänsyn i högre grad tagits till enskilda intressen är dock helt i
linje med vad som kan förväntas då både den politiska debatten och lagarna kring enskilda
ekonomiska intressen varit mer utförlig. Däremot kan det vara värt att diskutera de låga
hänsynsgraderna till de allmänna ekonomiska intressenas relativt samtliga andra
intressekategorier. Detta kan ses som paradoxalt i det att stamnätets funktion, och således dess
utbyggnad, närmast per definition kan ses som av högt allmänt ekonomiskt intresse. Rimligtvis
kan det dock antas att förklaringen till de låga hänsynsnivåerna ligger i just denna paradox.
Speciellt under tiden innan Svenska Kraftnät fick explicita krav på att ta med den
samhällsmässiga lönsamheten i beräkningarna kring nya stamnätsutbyggnader så är det troligt
att samhällets vinst av ett fungerande stamnät var så pass självklar att individuella projekt sågs
som teknikaliteter, vars individuella lönsamhet inte behövde bedömas. Således sågs de
allmänna ekonomiska intressena som representerade på en mer aggregerad nivå. Det är även
möjligt att denna attityd fortsatte existera inom organisationen även efter de lagmässiga kraven
på analys skärptes, vilket skulle kunna förklara 00-talsprojektens låga hänsynsnivåer gällande
de allmänna ekonomiska intressena.
Ovan kan vi se hur den miljömässiga samhällsdebatten och den offentligekonomiska
debatten under den studerade tidsperioden haft olika påverkan på hänsynstaganden rörande
utbyggnaden av det svenska elstamnätet. Ett tydligt brott kan ses under 90-talet i hänsynen till
miljömässiga intressen, där Svenska Kraftnät gått före lagstiftningens skärpta krav på ökade
konsekvensbeskrivningar. Således kan vi se att det gällande dessa intressen funnits en
spårbundenhet so brutits med ett drastiskt spårbrott. Även om en liknande ökning av
hänsynstaganden kan ses rörande samhällsekonomiska intressen inom SwePol Link projektet
så tycks inte dessa förändringar ha bestått in på 00-talet. Detta kan tyda på att de attityder eller
tillvägagångssätt som styrt analysen kring samhällsekonomiska intressen varit djupare rotad.
Således kan det funnits en starkare spårbundenhet kring dessa frågor och SwePol Link
representerade snarare ett undantag från, än ett brott med, denna bundenhet.
Diskussionerna ovan har rört de svar som denna studie kunnat ge kring dess ledande
forskningsfrågor. Innan vi diskuterar dessa svar i relation till forskningsläget kring, och de
framtida utbyggnadsplanerna rörande, det svenska elstamnätet så är det värt att reflektera kring
hur pass säkra vi kan vara kring studiens resultat och således de slutsatser vi drar från dessa.
Som diskuterats i metodologin är materialtäckningen i vissa delar problematisk för de mindre
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projekten, speciellt de från 80-talet, eftersom heltäckande pärmar med material från enbart
dessa inte funnits. Därför kan det hända att visst material som funnits i icke eller sämre märkta
pärmar missats. Detta bör innebära viss aktsamhet vad gäller slutsatser att en viss
dokumentstyp inte funnits inom dessa projekt. Vi bör dock inte dra denna tvekan för långt,
speciellt eftersom flertalet projekt använts för att täcka upp för denna brist och som resultaten
visat så har samma tendenser synts inom de flesta projekten.
Den andra aspekten som vi bör förhålla oss med viss kritiskhet till i den ovanstående
analysen är lagens sträckning. Även om försök gjorts att ovan ta hänsyn till samtliga lagar och
lagändringar som styrt elstamnätsutbyggandet under perioden så finns det risk för att vissa
lagar eller lagändringar översetts och således uteblivit från analysen. Detta skulle ha kunnat
göra att diskussionen underskattat lagens betydelse vid förändringar i hänsynstaganden.
Således skulle Statens Vattenfallsverk och Svenska Kraftnät varit mer laglydiga och mindre
lyhörda för de allmänna debatterna än vad som framkommit ovan. Då slutsatserna ovan ändå
varit att lagstiftningens förändring är det som enskilt kan ses ha störst inverkan på
utbyggnadsmyndigheternas beteenden skulle detta enbart stärka denna slutsats.
Som redan diskuterats i metodologin finns fler potentiella begränsningar med studien,
men de är av mindre avgörande karaktär för den ovan förda diskussionen och dess slutsatser.
Således kan vi vara relativt säkra att dessa slutsatser är korrekta och att det därför är av värde
att vidare diskutera deras tillämplighet på såväl den tidigare litteraturen som på den kommande
utbyggnadsfasen av det svenska stamnätet.
Den första forskningslucka inom litteraturen kring svensk stamnätsutbyggnad som
denna studie ämnats kunna angripa rör utvärderingen av eventuella framtida expansionsbehov.
Här har vi kunnat se att tidigare behov av utbyggnader förklarats utifrån tekniska
nödvändigheter för stamnätets funktion. Den samhällsekonomiska lönsamheten vid vardera
projekt har enbart undantagsvis diskuterats genomgående och ofta har sådana resonemang helt
saknats. Det är således troligt att samhällsvinsten av projekten sågs på en mer aggregerad nivå,
i en fungerande eldistribution, och att utbyggnader enbart var tekniska lösningar för att uppnå
detta större mål. Detta förhållningssätt gör dock att det blir svårt att se värdet med det
individuella projektet både jämfört med att inte bygga någonting alls, det så kallade
nollalternativet, och i relation till alternativa sträckningar eller lösningar. För att se till att de
projekt som byggs inte enbart är tekniska lösningar på problem utan de bästa potentiella
lösningarna på samhällsekonomiskt relevanta problem bör de allmänna ekonomiska intressena
ha en uttalad del i ett projekts planering. Detta skulle kunna innebära till exempel
värdesättningar av de eventuella problem, både konkreta och mer abstrakta, som de aktuella
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projekten kan lösa, t.ex. genom att uppskatta den samhälleliga värdeförlusten av ett elavbrott
eller förlorat förtroende för säkerheten i den svenska eldistributionen. Genom att konkretisera
och diskutera värdet av dessa tekniska problem kan det säkerställas, både internt och gentemot
allmänheten, att de projekt som bedrivs är samhällsekonomiskt lönsamma.
Att säkerställa inför allmänheten att ett projekt är nödvändigt eller åtminstone lönsamt
ur ett samhällsperspektiv kan vara en del av svaret till den andra forskningsluckan som denna
studie ämnats att hjälpa till att täcka, den kring hur förhinder för framtida svenska
stamnätsexpansioner bäst kan hanteras. Här kan vi se hur information till allmänheten, en av
komponenterna i effektiv stakeholder-hantering, under 90-talet och framåt gjorts mer utförligt
än tidigare. En annan komponent är samråd med stakeholders. Så som diskuterats tidigare har
samråd varit en viktig del av utbyggnadsprocessen både bland de tidiga och i de sena projekten.
Samråd har i den internationella forskningen setts som en viktig del i att undvika långa
bygglovs- och koncessionsprocesser (Schneider och Battaglini 2013). Problematiskt med den
svenska samrådsprocessen, vilket setts över hela perioden, är att samråd närapå enbart skett
med andra myndigheter och i mycket liten utsträckning med grupper som representerar
civilsamhället. Inom europeisk stamnätsutbyggnad finns en trend mot ökat engagemang med
civilsamhällesgrupper i tidiga delar av projektfasen, för att undvika potentiellt långdragna
överklaganden senare i processen. Vidare undersökningar skulle kunna studera huruvida ett
utökat samrådsförfarande kunde vara fördelaktigt även inom ramen för den svenska
utbyggnadshanteringen. Utöver informations- och samrådsaspekterna har denna studie tyvärr
inte kunnat adressera denna forskningslucka, eftersom dokumenten helt enkelt inte sagt mycket
om de förhinder som dykt upp under utbyggnadsprocesserna.
Den sista forskningsluckan som denna studie ämnats studera är hur miljöaspekter
hanterats vid utbyggnaden av det svenska elstamnätet under 80- till 00-talet. Den första och
mest uppenbara slutsatsen kring detta är att miljömässiga intressen hanterats betydligt mer
ingående under den senare delen av perioden. Mestadels kan detta förklaras med skärpta lagar
rörande miljö vid stamnätsutbyggnader, speciellt introduktionen av Miljöbalken. Det extensiva
miljöarbetet i samband med SwePol Link, det mesta utfört innan Miljöbalken tog effekt, visar
dock att Svenska Kraftnät kunnat arbeta proaktivt med miljöfrågor utan lagmässigt tvång. I
relation till den tidigare forskningen bör det dock framhållas att flera av de problem som
nuvarande forskning sökt lösa har varit problematiska under hela perioden. Detta gäller
speciellt värderingen av miljömässiga intressen, enskilt och i relation till samhällsekonomiska
intressen, så som exempelvis undersökts av Andersson (2016b). Avsaknaden av konkreta
värderingar av miljömässiga intressen i dokumenten visar gör det inte bara svårt att avgöra
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projektens samhällsekonomiska lönsamhet utan gör även det svårt att ställa olika
utbyggnadsalternativ

mot

varandra.

Detta

är

speciellt

kritiskt

i

miljökonsekvensbeskrivningarna, eftersom dessa bör vara vägledande i det val som ett projekt
gör utifrån de konsekvenser dessa val skulle få.
Slutligen bör här diskuteras vilka råd som kan ges till den pågående och framtida
utbyggnationen av det svenska elstamnätet utifrån resultaten av denna studie. Här finns ett antal
lärdomar som kan få praktisk betydelse. Den första är att lagar har betydelse. Som vi har sett i
analysen av resultatet så kan de ökningar i hänsynstaganden mot givna intressen spåras till
lagändringar som gjort dessa hänsyn obligatoriska. Resultaten varnar dock även för en övertro
på lagens makt, eftersom vissa intressen haft enbart begränsade hänsyn tagna till sig trots
lagkrav rörande deras centrala position i utbyggnadsprocessen. Den andra lärdomen är att inte
fastna i antaganden om en utbyggnads samhällsmässiga lönsamhet baserat enbart på att
stamnätet som helhet är lönsamt för samhället. Liksom målen ej nödvändigtvis helgar medlen,
så helgar inte stamnätets funktion suboptimala lösningar för att nå denna funktion. Med
fullvärdiga samhällsnyttoanalyser kan det inte bara säkerställas att en utbyggnad är
samhällsekonomiskt lönsam men även, om analysen ställer upp olika alternativ mot varandra,
att det utbyggnadsalternativ som väljs är det mest lönsamma av dem. Den tredje lärdomen är
att det skulle vara fördelaktigt att ge konkreta värdesättningar av miljömässiga intressen. Även
om studien har visat att extensiva hänsyn kan tas till miljöintressen utan att dessa värderas vare
sig mot varandra eller mot ekonomiska intressen, så vore det fördelaktigt med sådana
värderingar utifrån ett alternativvalsperspektiv. Med konkreta värderingar av olika
miljömässiga intressen skulle dessa kunna ställas dels mot de ekonomiska intressena och dels
mot varandra när olika alternativ utvärderas. Detta skulle, återigen, göra det möjligt att
säkerställa att de utbyggnader som sker är samhällsmässigt lönsamma och att de är bättre än
andra, alternativa utbyggnader.
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Slutsats
Denna studie har undersökt svenska elstamnätsutbyggnader under perioden 1980-2010 för att
se hur och till vilken grad de tagit hänsyn till miljömässiga och ekonomiska intressen. Genom
studier av dokument från de myndigheter som ansvarat för dessa utbyggnader har studien
bedömt den grad till vilken både allmänna och enskilda intressen tagits hänsyn till inom dessa
projekt.
Sammanfattningsvis har studien kommit fram till att graden av hänsyn som togs till
ekonomiska och miljömässiga intressen vid utbyggnader av det svenska elstamnätet ökade
signifikant under perioden 1980-2010, samt att denna ökning primärt skedde under 90-talet
men att de allmänna ekonomiska hänsynstagandena inte helt följde med i denna utveckling.
Analysen av dokumenten visade att dessa ökningar ofta skett genom nya former av dokument,
så som miljökonsekvensanalyser, och de förändringar i dokument och former av dokument
som skedde under det tidigare nämnda 90-talet tyder på ett brott i hur de myndigheter som
ansvarat för utbyggnaderna hanterat byggnationsprocesserna. Slutligen har studien konstaterat
att de ökade hänsynstagandena till de studerade intressena kan kopplas väl till de
samhällsdebatter som skett rörande miljö och ekonomi under perioden, men att det som
tydligast fått genomslag i utbyggnadsprojekten är förändringar i de lagar som styrt dessa.
Utöver att adressera de forskningsfrågor som styrt studien har dess resultat även
diskuterats utifrån de forskningsluckor som finns i den nuvarande litteraturen kring
stamnätsutbyggnader samt vad denna studie kan belysa vad gäller pågående och framtida
utbyggnationer av det svenska stamnätet. Rörande forskningsluckorna visar studien på att
tidigare analysers kring den samhällsekonomiska lönsamheten i utbyggnadsprojekten närapå
genomgående varit än sämre än de nuvarande kalkylerna. Vi kan även se att samråd och
information till allmänheten funnits i materialet men att det i övrigt inte säger mycket om de
hinder som expansionerna stött på i utbyggnads processen. Vi kan även se att mer hänsyn tagits
till miljömässiga intressen tagits under perioden men att det samtidigt saknas den typ av
värderingsverktyg som pågående forskning arbetar för att få fram. Gällande lärdomar som kan
appliceras på kommande utbyggnadsprojekt visar studien att medan lagar kan hjälpa till att
styra projekten i önskad riktning måste deras efterlevnad övervakas samt att konkreta
värderingar av samhällsekonomiska och miljömässiga intressen bör tas fram för påvisa
samhällsnyttan av dessa projekt och underlätta valet mellan olika, alternativa utbyggnader.
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